
 

М І Н І С Т Е Р С Т В О  О С В І Т И  І  Н А У К И  У К Р А Ї Н И  

  

ЛЬВІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ    імені  ІВАНА ФРАНКА  

 
  

  

Кафедра (циклова комісія) театрознавства та акторської майстерності  

  

  

  

 
  

  

 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   
  
  
  
  
  

Теорія драми  
(шифр і назва навчальної дисципліни)  

спеціальність 026 Сценічне мистецтво   
                                                            (шифр і назва спеціальності)  

спеціалізація  Театрознавство  
                                                           (назва спеціалізації)  

факультет культури і мистецтв  
                                     (назва інституту, факультету, відділення)   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2019 – 2020 навчальний рік  



 

          

Робоча програма «Теорія драми» для студентів  
(назва навчальної дисципліни)      

за  спеціальністю «Театрознавство»  

  

  

  

  

  

  

Розробники: Рой Уляна Володимирівна – старший викладач кафедри театрознавства та 

акторської майстерності  
                                    (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)  

  

  

  

  

  

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри (циклової комісії) театрознавства та 

акторської майстерності  

  

Протокол від 26 червня 2019 року № 10  

  

  

  

  

  

  

Завідувач кафедри (голова циклової  

комісії)  Проф. Козак Б.М.  

                                                                                

  

  

  

 Ухвалено Вченою радою факультету Культури і мистецтв  

 Протокол від 27 червня 2019 року № 10  

  

  

   

  

 

  

  

  

  

                 червень 2019 рік  

  

  



 

1. Опис навчальної дисципліни  

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “_Теорія 

драматургії_”)  

  

Найменування 

показників   

Галузь знань, напрям 

підготовки, 

освітньокваліфікаційний 

рівень  

Характеристика  навчальної  

дисципліни  

Фундаментальна 

 професійноосвітня  

денна  форма  

навчання  
  

Кількість кредитів,  – 9  

Галузь знань  

02  Культура  і мистецтво   

 
(шифр, назва)  

Нормативна  

(за вибором студента)  

  

Модулів – 2  

Напрям  

026  Сценічне   

Мистецтво  

 
(шифр, назва)  

Рік підготовки:  

Змістових модулів – 2  «Акторське мистецтво  

драматичного  

театру і кіно»  

  

2-й (актор.)  -й  

Курсова робота  Семестр  

Загальна кількість 

годин – 210.   

3-й (актор.)  -й  

Лекції  

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: аудиторних 

– 7  

  

Освітньокваліфікаційний 

рівень: бакалавр  

56 (актор.)   год.  

Практичні, семінарські  

56 (актор.) год.   год.  

Лабораторні  

 год.   год.  

Самостійна робота  

 98   год.   год.  

ІНДЗ:   

Вид контролю: залік (актор.)  

  

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

  

Для виховання фахівців широкого профілю: театро- та кінознавців, режисерів 

драматичного, лялькового, музичного театрів та цирку; кіно- і телережисерів, фахівців з 

менеджменту в галузі ігрових мистецтв – необхідне ґрунтовне вивчення специфічної природи 

драматургії та ознайомлення з історією теорії драми.   

Мета курсу “Теорія драматургії”– дати майбутнім спеціалістам уявлення про загальні 

закономірності, яким підпорядковано драматичний текст, підготувавши їх тим самим до 

самостійного аналізу драматургічної основи видовищних мистецтв та її “перекладу” мовою 



 

сцени, кіно- й телеекрану. Протягом курсу студентів ознайомлюють з відповідним 

категоріальним апаратом,  перевіряють засвоєння викладеного матеріалу, проводячи 

семінарські заняття з основних тем курсу та керуючи написанням курсової, контрольної або 

залікової (згідно з навчальними планами різних спеціальностей) роботи на тему “Аналіз 

класичної п’єси”.  

Основне  завдання  курсу – виробити у студентів уміння практичного аналізу творів 

драматургії як цілісної структури, побудованої за певними законами; дати їм уявлення про 

еволюцію жанрів драматургії, канонів теорії драми. Наповнення курсу максимально 

наближено до практики театру і кіно (насамперед, до режисерської творчості як світоглядної 

та естетичної бази сучасного театрального й екранних мистецтв).  

Як підсумок вивчення курсу передбачено написання студентами курсової (контрольної) 

роботи на тему: “Аналіз класичної п’єси”. Курс завершується іспитом або заліком залежно від 

обсягу лекційних та семінарських годин згідно з навчальними планами.  

  

3. Програма навчальної дисципліни  
  

Модуль 1  Змістовий модуль 1. Драматургія як рід літератури і вид мистецтва: сутність і 

специфіка.  

  

Тема 1. Вступ, предмет і завдання курсу, огляд  літератури. Завдання курсу теорії драматургії 

– здобути знання та навички аналізу драматичного тексту як структури, що існує за певними 

внутрішніми законами. Теорія драматургії на перетині літературознавства та театральної 

практики. Література до курсу: праці літературознавців і філософів, теоретичні розробки 

практиків театру.    

 Драматургія як універсальна основа аудіовізуальних мистецтв. Специфіка драматургічної 

основи у різних типах сценічних та екранних видовищ.   

Драматургія як соціокультурний феномен. Просвітницька, естетична, виховна, 

психологічна, комунікативна та інші функції драматургії.  

Основні поняття: драма, драматургія, аудіовізуальні мистецтва, теорія драми, 

театрознавство, літературознавство, театр.  

Література:   

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми, - К., - 2007. – с. 66.   

2. Хализев В. Драма как явление искусства. – М., 1978.  

3. Пави П. Словарь театра. – М., 1990.   

  

Тема 2. Драма та інші роди літератури. Драма як твір та жанр драматургії; 

драматичний театр як різновид сценічного мистецтва категорія драматичного (драматична 

дія, драматичні стосунки, драматична провина героя, драматичні обставини тощо).  

Висвітлення у драмі процесу розвитку конфліктних взаємин у певному колі конкретних осіб, 

які наполегливо шукають виходу зі своїх складних ситуацій.  Предмет драми – людські 

стосунки у складних ситуаціях, що виникають під тиском обставин, у сплетінні, протиборстві 

бажань та цілей, позицій та характерів, подій та суспільних сил. Основні особливості 

драматургії: розвинений конфлікт, діалогічна форма, переважно опосередкована авторська 

“присутність”,  розкриття характерів у драматичній дії.  Основні поняття: драма, епос, лірика, 

твір. Література:   



 

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми, - К., - 2007. – с. 66.   

2. Хализев В. Драма как явление искусства. – М., 1978.  

3. Пави П. Словарь театра. – М., 1990.   

  

Тема 3. Матеріал, тема, ідея у творі драматургії.  Матеріал п’єси – сукупність життєвих 

явищ, проблем, обставин, відібраних автором серед реалій дійсності та оброблених його 

творчою уявою. Масштабність, епічність і камерність, інтимність цих явищ. Шлях від 

конкретного, локального до загального – та момент інтимності в епічній структурі.  Тема 

як головна проблема (комплекс проблем) твору, яку автор вичленовує з усього масиву 

матеріалу. Ідея як провідна думка (комплекс думок) твору, його основна тенденція, 

смисловий висновок, те, що стверджує автор унаслідок розгляду поставлених проблем. 

Засоби донесення ідеї у драматургії:  від декларованої в назві або в самому тексті – до 

розчиненої в тканині твору.  

Основні поняття: тема, ідея, провідна думка.  

Література:   

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми, - К., - 2007. – с. 66.   

2. Хализев В. Драма как явление искусства. – М., 1978.  

3. Пави П. Словарь театра. – М., 1990.   

  

Тема 4. Конфлікт у творі драматургії. Конфлікт як родова риса драматургії та театру 

взагалі. Конфлікт – суперечність, що приводить дійових осіб до боротьби, розгортається у 

подіях п’єси та загалом завершується у її межах.  

Конфлікт у житті та конфлікт у драмі. Специфіка конфлікту в драмі. Різновиди 

конфлікту у драмі. Механізм розвитку конфлікту у драмі. Предмет конфлікту як точка збігу, 

зіткнення інтересів персонажів, індикатор основної суперечності. Матеріальний та 

нематеріальний характер предмета конфлікту. Поняття про висхідну подію як таку, що 

„народжує” предмет конфлікту. Соціальність конфлікту як родова прикмета реалізму та 

власне соціальні за змістом конфлікти у драматургії. Поняття “вульгарного соціологізму” й 

відсутність прямої залежності між соціальністю або “асоціальністю” конфлікту та художньою 

якістю твору драматургії.  

Основні поняття: конфлікт, предмет конфлікту, висхідна подія, різновиди конфлікту.  

Література:   

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми, - К., - 2007. – с. 66.   

2. Хализев В. Драма как явление искусства. – М., 1978.  

3. Пави П. Словарь театра. – М., 1990.   

  

  

Тема 5. Драматична дія.  Драматична дія як форма реалізації конфлікту у творі 

драматургії.  Напружена, насичена дія –  передумова сценічності п’єси.  

Взаємодія людини з довкіллям та зі самою собою.  Інстинктивно-інтуїтивні, службові 

(механічні) і драматичні дії, тобто втручання людини у навколишнє середовище з метою 

перебудови його у власних інтересах. Дійовий характер слова у драматургії. “Розмовні” п’єси, 

моноп’єси. Подія як структурна одиниця драми. Ряд подій у п’єсі – основа її фабульної будови. 

Подія – вчинок або факт, що вносить новизну в ситуацію, у стосунки та світо- й самовідчуття 



 

персонажів. Критерії мінімально та максимально допустимої кількості подій у п’єсі. 

Специфічна “розрідженість” наскрізної дії у певних творах драматургії.  

Обставини драматичної дії. Обмежений сценічний майданчик та обмежена тривалість 

вистави – умовні простір і час драматичної дії, що дозволяють охоплювати події різні у часі та 

просторі, образно втілюючи їх у межах особливого, драматичного часовопросторового 

континууму.Обставини у творі драматургії як умови, за яких розгортається конфлікт і які 

впливають на його розвиток. Обставини часу дії (коли діється?), місця дії (де діється?), дії як 

такої (додаткові, уточнювальні: “позасценічна” ситуація; соціальний статус персонажів, їхні 

фізичні характеристики; погода, природні явища, катаклізми тощо). Поняття “провідної 

драматичної обставини” як такої, що пов’язана з предметом конфлікту та вирішальним чином 

впливає на хід конфліктної боротьби. Закон трьох єдностей як втілення вимог ідеальної 

природності на сцені. Обґрунтування закону триєдиності французькими класицистами (Н. 

Буало  “Поетичне мистецтво”).   

Основні поняття: закон трьох єдностей, хронотоп, провідна драматична обставина.  

Література:   

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми, - К., - 2007. – с. 66.   

2. Хализев В. Драма как явление искусства. – М., 1978.  

3. Бахтін М. "Форми часу і хронотопу в романі" (С. 78-82).  

4. Пави П. Словарь театра. – М., 1990.   

  

  

Тема 6. Сюжет і фабула у творі драматургії.  Обмеженість циклу подій у драмі.  

Відмінності у використанні термінів “сюжет” і “фабула” в різних джерелах.  

Фабула – хронологічне та логічне розташування подій у п’єсі. Формальний показник:  

створити фабулу для драматурга означає структурувати дію, здійснити відбір елементів за 

більш-менш жорсткою схемою. Поняття інтриги (від лат. “заплутувати”); синонімічність 

понять інтрига та фабула і відмінність між ними. Поняття “мандрівного сюжету” в літературі. 

Приклади подібних за фабулою, але відмінних за сюжетом зразків світової драматургії. Зразки 

позафабульного сюжетотворення у творах І. Тургенєва, М. Метерлінка, А. Стріндберга, Г. 

Ібсена, І. Карпенка-Карого, М.Кропивницького, О. Олеся, В. Винниченка, Лесі Українки, 

Л.Андрєєва, М. Горького, А. Камю, Ж.-П. Сартра, Е. Йонеско, С.Беккета, М. Фріша, С. 

Мрожека, Ж. Жене, Е. де Філіппо та ін.; у сучасній пострадянській драматургії. 

“Розрідженість” фабули, переважно внутрішні, закриті конфлікти, неоднозначність, 

“ескізність” характерів персонажів у позафабульній драматургії.   

 Використання прийому “театру в театрі” в різних типах драматургії. Необхідність 

ураховувати тип сюжетоскладення конкретної п’єси для її аналізу та сценічного втілення; 

конструювання “другої п’єси” у процесі  постановки позафабульної драматургії. Синхронність 

виникнення позафабульного типу драматургії з виокремленням постаті режисера та 

зростанням його ролі як автора вистави, її філософської, світоглядної концепції.  

Основні поняття: сюжет, фабула, інтрига, перипетія, мандрівний сюжет.  

Література:   

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми, - К., - 2007. – с. 66.   

2. Хализев В. Драма как явление искусства. – М., 1978.  

3. Пави П. Словарь театра. – М., 1990.   

  



 

  

Тема 7.  Архітектоніка та композиція твору драматургії.  Архітектоніка та композиція 

– способи структурування твору драматургії. Архітектоніка як структура тексту твору 

(формальний аспект). Архітектоніка – організація тексту п’єси. Архітектонічний поділ п’єси 

або його відсутність у різних типах драматургії та у різні історичні періоди. Зв’язок 

архітектонічного поділу твору драматургії із появою театрукоробки та зміною міфологічного 

(умовного) часу дії на час профанний. Принципи розподілу п’єси на акти (дії), картини, яви.  

Архітектонічна будова вистави. Подія як структурна одиниця вистави. Композиційна побудова 

як критерій художньої якості п’єси. Приклади неканонічної побудови творів драматургії. 

Історичний розвиток принципів композиційної побудови п’єси від античності до ХХ ст. 

Специфіка композиційної побудови у зразках позафабульної драматургії. Приклади “зворотної 

композиції” у позафабульній сюжетобудові. Зростання в сучасній драматургії змістовного 

значення над-сюжетних зв’язків між сценами та епізодами, між дійовими особами, мотивами 

й темами. Вплив композиційних принципів кінематографа та мас-медіа на драматургію й 

театр.   

Основні поняття: архітектоніка, композиція, позафабульність.   

Література:   

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми, - К., - 2007. – с. 66.   

2. Хализев В. Драма как явление искусства. – М., 1978.  

3. Пави П. Словарь театра. – М., 1990.   

  

  

Тема 8. Герой і дійові особи у творі драматургії.  Дійові особи – особи, що беруть 

участь у драматичній дії п’єси. Люди, казкові істоти, тварини, привиди, оживлені предмети, 

абстрактні категорії, внутрішні голоси людини як дійові особи драматургії – та втілення через 

них механізмів людської психіки й поведінки. “Персонаж – еквівалент людини у мікрокосмі 

драми”  

 (М. Поляков). Специфіка виведення історичних осіб у драматургії. Імена та прізвища (у тому 

числі займенники або позначення фаху чи соціального статусу як аспект типізації); авторські 

вказівки в афіші та ремарках; самооцінки й відгуки інших персонажів – джерела інформації 

про дійових осіб п’єси. Характер як сукупність індивідуальних фізичних, психологічних, 

психічних, моральних тощо властивостей тієї чи іншої людини; дійова особа п’єси у її 

морально-психологічній правдивості. Проблема героя як суспільного ідеалу. Винятковість та 

пересічність особистості героя в історичному розвитку драматургії і театру. “Звичайні люди у 

звичайних обставинах” як предмет жанру драми. Завершення процесу “дегероїзації” в 

мистецтві ХХ ст.: тлумачення людини як “гвинтика” історичних процесів. Криза цінностей та 

ідеалів у пострадянському мистецтві та суспільній психології. Універсальний запит щодо 

героя як чинник суспільної (державної) ідеології та спроби його реалізації в сучасній культурі.    

Основні поняття: дійові особи, герой, масовка, епізодичні ролі, зайві персонажі.  

Література:   

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми, - К., - 2007. – с. 66.   

2. Хализев В. Драма как явление искусства. – М., 1978.  

3. Пави П. Словарь театра. – М., 1990.   

  

  



 

  

Змістовий модуль 2.  Жанри драматургії.  

  

Тема 9. Жанр у драматургії.  Жанр – тип мистецького й літературного твору. 

Закріплення різних аспектів драматичних відносин у певних художніх структурах. Виявлення 

в кожному жанрі специфічного способу бачення та художнього перетворення життєвих колізій 

і конфліктів.  Жанр у драматургії – система художньо-конструктивних параметрів п’єси. Жанр 

як “аспект, в якому подано матеріал” (П. Рулін). Тип та характер конфлікту героя з 

навколишньою дійсністю (глибина і зміст конфлікту); обраний автором кут зору та його 

ставлення  до зображуваного –  визначальні аспекти щодо жанру твору драматургії. Пряма 

залежність жанру від ідейно-емоційного ставлення автора до предмета, яке він намагається 

“транслювати” читачеві.   

Первісна опозиція у драматургії та в театрі головних жанрів: трагедії та комедії, – у 

яких представлено способи адаптації людини до навколишньої дійсності. “Уся відмінність – 

не в самому матеріалі, а лише в його інтерпретації”(Е. Бентлі). Взаємодія трагічного і 

комічного в історичному розвитку драматургії – аж до трагікомедії – як основного жанру 

драматургії і театру ХХ ст.   

Трагедія - “Поетика” Арістотеля про жанр трагедії.  Основні типи трагедійного дійства: 

страждання та стійкість, руйнування та оновлення, принесення в жертву та спокутування (за 

Е. Бентлі).  

Комедія. Обмеженість трагедійних мотивів та необмеженість приводів для комедії у 

житті людства. Багатство різновидів комедії (від інтелектуального парадоксу до брутального 

фарсу)  як вияв розмаїття сміхових реакцій людини на явища навколишньої реальності. 

Первісно окремі різновиди комедії, що перетворили елементи дискурсу та стійкі сполучення 

на засоби виразності у пізніших комбінованих жанрах: фарс, бурлеск, гротеск. Властиві для 

гротеску фантасмагоричні і танатологічні мотиви. Комплексний характер засобів виразності у 

комедії. Комбіновані різновиди комедії (памфлет та ін.). Елементи комічного в інших жанрах 

драматургії: психологічна та сюжетна розрядка, засіб тимчасового дистанціювання від 

проблем або зміни кута зору на предмет.  

Драма.  Амбівалентність використання терміна: літературний твір, написаний у 

драматичній формі, та окремий жанр драматургії. Історія виникнення “третього” 

(“серйозного”) жанру (Еврипід; старовинні форми – містерії, мораліте, пасторалі та ін.; 

літургійна драма; народна, університетська, шкільна драма; хроніки та “похмурі комедії” 

Шекспіра; Кальдерон, Мольєр, Корнель, Дідро). Соціальні передумови формування жанру 

драми як окремого та цілісного у добу Просвітництва. Різновиди драми в контексті історичної 

динаміки літературних та мистецьких напрямів (буржуазна, міщанська доби Просвітництва, 

романтична – перша половина ХІХ ст., реалістична, натуралістична – кінця ХІХ ст., поетична, 

символістична – кінця ХІХ – початку ХХ ст., екзистенціальна, абсурдівська – середини ХХ 

ст.). Виділення особистих інтересів людини серед “космічних”, загальнодержавних, 

історичних тощо – стимул для виникнення жанру драми, де герой постає як приватна особа. 

Виявлення у драмі складних зв’язків між локальними (внутрішніми, міжособистісними) 

колізіями героїв та загальними соціально-історичними обставинами епохи.  Актуальність 

проблематики – запорука мобільності жанру драми.   

 Мелодрама як історичний різновид драми. Мелодрама як самодостатній жанровий 

різновид, властивий драматургії та театру на певному етапі розвитку: поняття 

“мелодраматизму”, елементи мелодрами в подальших драматургічних і театральних моделях.  



 

Жанр трагікомедії. Трагікомедія – найсучасніший жанр драматургії та театру, що відображає 

діалектичне (амбівалентне) ставлення до дійсності. Виникнення терміна “трагікомедія” 

(“трагедокомедія”) у Стародавньому Римі, його вживання в пізніші часи. Тлумачення 

трагікомедії як трагедії, якої вдалося запобігти, тобто первісно трагедія зі щасливим фіналом.  

Концепція Е. Бентлі щодо народження буржуазної драми як “третього жанру” та виникнення 

трагікомедії за законом “заперечення заперечення” на межі ХІХ-ХХ ст.  Загальна 

характеристика трагікомедії як «проміжного жанру».   

Основні поняття: трагедія, комедія, мелодрама, драма, трагікомедія, проміжний жанр, 

трагіфарс.  

Література:  1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми, - К., - 

2007. – с. 66.   

2. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. – К.,2003.  

3. Галич О. Теорія літератури. Підручник. – К.,2001.  

  

Тема 10. Трансформації жанрів у драматургії ХХ ст. Розвиток жанрів в історичній 

ретроспективі: від прямих відповідників почуття та думки – до складної, розгалуженої системи 

відсторонень, відчужень, контрапунктів, підтекстів та ін. Панування у драматургії ХХ ст. 

змішаних жанрових структур як відбиток складних стосунків людини з довкіллям, іншими 

людьми та самою собою в умовах сучасного етапу розвитку цивілізації.   

Інші, у тому числі малі, форми драматургії. Одноактна п’єса. Моноп’єса. Радіоп’єса. 

Драматургічна основа у музичному театрі (лібрето опери, балету, оперети, мюзиклу тощо), її 

специфіка. Поняття “музичної драматургії”. Естрадні форми драматургії: скетч, реприза, 

мініатюра, монолог. Сценарій як драматургічна основа твору екранного мистецтва, поєднання 

в ньому літературної першооснови з планом постановки. Сценарій у кіно та на телебаченні. 

Драматургічна основа відеокліпу та відеоролику. Поняття “кліпового сприйняття” (“кліпової 

свідомості”). Універсальний характер законів побудови драматургічної основи для 

аудіовізуальних мистецтв.  

Основні поняття: сценарій, скетч, реприза, мініатюра.  

Література:   

1. Липківська А. Світ у дзеркалі драми, - К., - 2007. – с. 66.   

2. Ткаченко А. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства. – К., 2003. –  С. 38- 54.  

3. Галич О. та ін. Теорія літератури. – к., 2001. – С.142-160.   

4. Моклиця М. Основи літературознавства. – Тернопіль, 2002.   

5. Введение в литературоведение / Под ред. Г.Поспелова и др. – М., 1988.   

  

  

 

 

 

 

  

4. Структура навчальної дисципліни.  

  

Назви змістових модулів і тем  Кількість годин  



 

Денна форма  

Усього   у тому числі  

л  П  

4  

Інд  ср  

1  2  3  5  6  

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Драматургія як рід літератури і вид мистецтва: сутність і специфіка.  

Тема 1. Вступ, предмет і 

завдання курсу, огляд  

літератури.  

  5  5   9 

Тема 2. Драматургія як 

універсальна основа 

аудіовізуальних мистецтв. 

Драма та інші роди 

літератури.  

 Діалогічні відносини та 

мовний лад у творі 

драматургії.  

  5 5    12 

Тема 3. Матеріал, тема, ідея 

у творі драматургії.    

  5 5   9 

Тема 4. Конфлікт у творі 

драматургії.  

  5 5   12  

Тема 5. Драматична дія.   

Обставини драматичної дії.  

  5 5    12  

Тема 6. Сюжет і фабула у 

творі драматургії.  

  5 5    9  

Тема 7.  Архітектоніка та 

композиція твору драматургії.    

  5 5    9  

Тема 8. Герой і дійові особи у 

творі драматургії.  

  5 5   8  

Разом – зм. модуль1    40 40   80  

Змістовий модуль 2. Жанри драматургії.  

Тема 9. Жанр у драматургії.   

Трагедія. Комедія. Драма.  

Мелодрама як історичний 

різновид драми.  Жанр 

трагікомедії.  

  8 8    9  

Тема 10. Трансформації 

жанрів у драматургії ХХ ст.  

  8  8   9  

Разом за м. 2    16  16   18  

Усього годин  

   56  56    98  

  

  

5. Теми семінарських та практичних занять  
  



 

№  

з/п  

Назва теми  

1.  Ігрова природа драматургії. Поліваріантність сценічної інтерпретації як родова риса 

драматургії.  

2.  Взаємодія епосу, лірики та драми в історичному процесі розвитку мистецтва. Різна якість 

і тлумачення часу у драмі, епосі та ліриці.  

3.   Предмет драми – людські стосунки у складних ситуаціях, що виникають під тиском 

обставин, у сплетінні, протиборстві бажань та цілей, позицій та характерів, подій та 

суспільних сил.   

  

4.  Діалог у драмі – складний контрапункт спрямувань, цілей, взаємодій, переживань.  

5.  Прямі та непрямі форми мовлення у п’єсі. Приклади.   

6.  Епічний,  ліричний,  публіцистичний  характер  ремарок  у 

драматургії ХХ-ХХІ ст.: ремарка як розгорнутий відступ, метафора.  

7.  Тема як головна проблема (комплекс проблем) твору, яку автор вичленовує з 

усього масиву матеріалу.  

8.  Актуальність теми. Поняття драматургічної класики як втілення 

загальнолюдських, універсальних проблем. Зміна тематичних пріоритетів у сценічному 

втіленні класичних п’єс у процесі історичного поступу.  

  

9.  Ідея як провідна думка (комплекс думок) твору, його основна тенденція, 

смисловий висновок, те, що стверджує автор унаслідок розгляду поставлених проблем.  

10.  Механізм розвитку конфлікту у драмі. Предмет конфлікту як точка збігу, 

зіткнення інтересів персонажів, індикатор основної суперечності.  

11.  Дія та контрдія як тимчасовий перехід дійової ініціативи до іншого персонажа 

(групи персонажів).  

12.  Історичний шлях від стихійної конкретики часу в античному театрі й театрі доби 

Відродження через абстракцію часу у класицистичній поетиці до історичної конкретизації 

часу в реалістичній драматургії  та зворотний рух у драмі абсурду.   

13.  Закон  “єдності  місця”  та  обмеження  ним  змістових 

можливостей драматурга.   

Єдність місця як прийом створення ситуаційної моделі жорстко обмеженого 

простору, ізольованого від зовнішніх впливів – задля  

 максимальної концентрації дії, максимального висвітлення проблеми, зв’язків між 

персонажами.   

14.  32 (або 36) універсальні фабульні схеми як основа світової драматургії за Ж. Польті.   

15.  рхітектонічна будова вистави. Подія як структурна одиниця вистави.  

16.  Композиційна побудова як критерій художньої якості п’єси. Приклади неканонічної 

побудови творів драматургії.   

17.  Поняття про актантну модель та його обґрунтування й розкриття П. Паві.  



 

18.  Жанр у драматургії – система художньо-конструктивних параметрів п’єси. 

Жанр як “аспект, в якому подано матеріал” (П. Рулін). Трагедія, Комедія, Драма, 

Трагікомедія, Мелодрама, Моноп’єси, Радіоп’єси. Приклади.  

 Всього разом   

   

  

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам  

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)  

  

 Поточне тестування та самостійна робота     

Змістовий модуль 1   Змістовий модуль 2  Змістовий модуль 3   залік  

Сума  
Т 

1  
Т 

2  
Т 

3  
Т 

4  
Т 

5  
Т 

6  
Т 

7  
Т 

8  
Т 

9  
Т 
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0  
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1  
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Т 
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Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів  

  

  

  

12. Самостійна робота  

  
№  Тема  

1.  Арістотель «Поетика»  - перша праця з теорії драми.   

2.  Трансформація жанрів у драматургії ХХ ст.   

3.  Жанр п’єси та жанр вистави. драматург – автор п’єси, режисер – вистави.   

4.  Теоретичні міркування про Теорію драми  Д. Дідро, Мерсьє, Сумарокова.   

5.  Теоретичні міркування про Теорію драми Лопе де Вега.   

6.  Теоретичні міркування про Теорію драми Корнеля.   

7.  Теоретичні міркування про Теорію драми М. Метерлінка.   

8.  Теоретичні міркування про Теорію драми Г. Лессінга.   

9.  Теоретичні міркування про Теорію драми Ф. Шиллера.  

10.  Теоретичні міркування про Теорію драми В. Гюго.  

11.  Теоретичні міркування про Теорію драми Шлегеля.   



 

12.  Поняття Пафосу та його розуміння теоретиками драми ( зокрема Гегелем).   

13.  Драматургія абсурду.   

14.  Ерік Бентлі та його теорія драми.   

15.  Знак в театрі. Семіотика театру.   

16.  Теорія драми в українському театрознавстві (Я. Мамонтов, П. Рулін).  

17.  Погляди на драматургію українських драматургів і літературознавців (І. 

Франко, Леся Українка, М. Вороний, С.  

Петлюра, В.Винниченко).    

 Всього разом   

  
Додаток 1.   

ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ  

1. Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. – М., 1967; Теория драмы от 

Пушкина до Чехова. – М., 1972; Теория драмы на Западе в первой половине ХІХ в. Эпоха 

романтизма. – М., 1980; Теория драмы от Гегеля до Маркса. – М., 1983.  

2. Аристотель. Поэтика // Собр. Соч: – М., 1983. – Т.4.  

3. Бентли Э. Жизнь драмы. – М., 1978.   

4. Брехт Б. Театр. Т.5/1, 5/2. – М., 1965.  

5. Владимиров С. Действие в драме. – Л., 1972.  

6. Волькенштейн В. Драматургия. – М., 1969.   

7. Гегель Г. Эстетика. – М., 1971. – Т.3.  

8. Демин В. Фильм без интриги. – М., 1966.   

9. Дидро Д. Беседы о «Побочном сыне». О драматической поэзии // Собр. соч:– М. –Л., 1936. 

– Т.5.  

10. Зингерман Б. И. Очерки истории драмы 20 века. – М., 1979.  

11. Лессинг Г. Гамбургская драматургия. – М., 1938.  

12. Липківська А. Світ у дзеркалі драми. – К., 2007.   

13. Мамонтов Я. Театральна публіцистика. – К., 1967.  

14. Пави П. Словарь театра. – М., 1990.  

15. Поляков М.Я. О театре: поэтика, семиотика, теория драмы. – М., 2000.  

16. Поламишев А. М. Действенный анализ пьесы. – М., 1982.  

17. Рулін П. Програма курсу «Драматургія» // На шляхах революційного театру – К., 1972.  

18. Сахновский-Панкеев В. А. Драма. Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь. – М., 1969.  

19. Теория драмы: Программа для театральных институтов по специальностям 2211 

„Режиссура драмы”, 2217 „Театроведение”. Министерство культуры СССР ; Всесоюзный 

методический кабинет по учебным заведениям искусств и культуры / сост. 

Б.О.Костелянец. – М., 1988.  

20. Фролов В. Судьбы жанров драматургии. – М., 1979.  

21. Хализев В. Драма как явление искусства. – М., 1978.   

22. Хрестоматія з теорії драми. – К., 1988.  



 

23. Шоу Б. О драме и театре. – М., 1963.   

  



  15  

ПЕРЕЛІК П’ЄС  

1. Обов’язкові:  

Українська драматургія:  

- Карпенко-Карий І. “Сто тисяч”, “Безталанна”, “Хазяїн”, “Сава Чалий”  

- Корнійчук О. “В степах України”  

- Кропивницький М.  “Олеся”  

- Леся Українка “Лісова пісня”, “Камінний господар”  

- Старицький М. “За двома зайцями”  

- Франко І. “Украдене щастя” - Шевченко Т.  “Назар Стодоля” Російська драматургія:  

- Вишневский В.  “Оптимистическая трагедия”  

- Гельман А.  “Протокол одного заседания (Премия)”  

- Гоголь Н.  “Ревизор”  

- Горький М. “На дне”  

- Грибоедов А. “Горе от ума”  

- Лермонтов М. “Маскарад”  

- Островский А.  “Без вины виноватые”  

- Пушкин А.  “Маленькие трагедии”, “Борис Годунов“  

- Чехов А.  “Три сестры”, “Чайка”, “Дядя Ваня”, “Вишневый сад” Драматургія Європи та США:  

  

- Ануй  Ж. “Запрошення до замку”, “Антігона”  

- Беккет С. “Остання стрічка Креппа”, “В очікуванні на Годо”  

- Бомарше П.-О.  “Шалений день, або Одруження Фігаро”  

- Брехт Б. “Матінка Кураж та її діти”, “Кавказьке крейдяне коло”  

- Еврипід “Іпполіт”  

- Ібсен Г. “Ляльковий дім”  

- Йонеско Е.  “Голомоза співачка”  

- Корнель П.  “Сід”  

- Лопе де Вега “Собака на сіні”, “Фуенте Овехуна”  

- Мольєр Ж.-Б.  “Скупий”, “Міщанин-шляхтич”, “Дон Жуан, або Кам’яний гість”, “Тартюф”  

- Софокл “Цар Едіп”, “Антігона”  

- Тірсо де Моліна “Дон Жуан, або Севільський бешкетник”  

- Уільямс Т.  “Трамвай “Бажання”  

- Фріш М. “Санта Крус”, “Біографія”  

- Шекспір В. “Отелло”, “Гамлет”, “Ромео і Джульєтта”, “Річард ІІІ“, “Макбет”,  “Приборкання 

норовливої”, “Король Лір”  

- Шоу Б.  “Пігмаліон”  

  

2. Додаткові:  

  

Українська драматургія:  

  

- Буревій К. “Павло Полуботок”  

- Васильченко С.  “На перші гулі”  

- Винниченко В.  “Між двох сил”, “Закон”  

- Карпенко-Карий І. “Суєта”, “Житейське море”, “Наймичка”  

- Квітка-Основ’яненко Г. “Сватання на Гончарівці”  

- Корнійчук О.“Фронт”, “Платон Кречет”, “Загибель ескадри”  

- Котляревський І. “Наталка Полтавка”  

- Кочерга І. “Ярослав Мудрий”  



  16  

- Кропивницький М.  “Доки сонце зійде…”, “Глитай, або ж Павук”, “По ревізії”   

- Курочкін М. “Кухня”, “Стальова воля”  

- Левада О. “Здрастуй, Прип’ять!”  

- Леся Українка “Кассандра”  

- Мамушев І. “З життя одного дзеркала”  

- Старицький М. “Зимовий вечір”  

- Стельмах Я. “Синій автомобіль”, “Коханий нелюб”, “Люсі Краун” (за І.Шоу)  

- Федькович Ю. “Запечатаний двірник”  

  

  

Російська драматургія:  

  

- Андреев Л. „Жизнь человека”  

- Арбузов А. „Иркутская история”, „Мой бедный Марат”  

- Вампилов А. „Утиная охота”, „Старший сын”  

- Володин А. „Пять вечеров”, „Ящерица”, „Две стрелы”  

- Гельман А.  „Мы… нижеподписавшиеся…”  

- Гладков Г. „Давным-давно” - Гоголь Н.  „Игроки”, „Женитьба” - Евреинов Н. „За кулисами души”  

- Клим (В.Клименко) „Оно… он…я”  

- Кони А. „Девушка-гусар”  

- Коркия В.  „Я, бедный Сосо Джугашвили”  

- Малюгин Л. „Насмешливое мое счастье”  

- Маяковский В. „Клоп”, „Баня”  

- Островский А. „На всякого мудреца довольно простоты”, трилогия о Бальзаминове, „Бешеные 

деньги”, „Гроза”  

- Птушкина Н.  „Овечка”  

- Радзинский Э. „Возвращение Дон Жуана”, „Театр времен Нерона и Сенеки”, „104 страницы про 

любовь”  

- Разумовская Л.  „Сестра моя Русалочка”  

- Розов В.  „Брат Алеша”, „В поисках радости”  

- Рощин М. „Валентин и Валентина”  

- Симонов К. „Четвертый”  

- Солженицын А. „Олень и шалашовка”  

- Сологуб Ф. „Всегдашние шашни”  

- Сухово-Кобылин А. „Смерть Тарелкина”  

- Толстой Л. „Живой труп”  

- Федоров П.   „Аз и Ферт”  

- Фонвизин Д. „Недоросль”  

- Чехов А. „Иванов”  

- Шатров М. “Большевики”, “Диктатура совести”  

- Шварц Е.  “Обыкновенное чудо”, „Дракон”  

- Шипенко А. “Археология”  

  

Драматургія Європи та США:  

  

- А. Де Мюссе “Примхи Маріанни”  

- Байрон Д.-Г. “Каїн”  

- Бергер П. “Потоп”  

- Бомарше П.-О.  “Шалений день, або Одруження Фігаро”, “Севільський цирюльник”  
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- Бомонт і Флетчер “Приборкання приборкувача”  

- Брехт Б. “Кавказьке крейдяне коло”, “Страх і відчай у ІІІ імперії”, “Кар’єра Артуро Уі, якої могло б і 

не бути”, “Тригрошова опера”  

- Брукнер Г. “Єлизавета Англійська”  

- Вайда А. “Настасія Філіпівна”  

- Вайс П. “Дізнання”  

- Вільямс О. Уайльд “Ідеальний чоловік”, “Жінка, не варта уваги”  

- Гейєр Б.  “Вода життя”, “Спогади”  

- Гольдоні К. “Слуга двох панів”  

- Гоцці К.  “Король-олень”  

- Гьонц А.  “Угорська Медея”  

- Гюго В.  “Ернані”, “Король бавиться”  

- Дюма О.  “Молоді роки короля Людовіка ХІV”, “Кін, або Геній та розпуста”  

- Дюма-син. “Дама з камеліями”  

- Дюрренматт Ф. “Візит старої дами”  

- Е. Де Філіппо “Філумена Мартурано”  

- Еврипід “Медея”, “Орест”, “Електра”, “Єлена”  

- Есхіл “Прометей прикутий”  

- Ібсен Г. “Гедда Габлер”  

- Йонеско Е. “Макбет”, “Носороги”  

- Кайзер Г. “Газ”  

- Кальдерон П.  “Стійкий принц”  

- Камю А. “Калігула”  

- Кілті Д.   “Милий брехун”  

- Кокто Ж. “Людський голос”, “Священні чудовиська”  

- Крісті А.  “Мишоловка”  

- Лабіш Е. “Солом’яний капелюшок”  

- Лессінг Г.-Е. “Емілія Галотті”, “Натан Мудрий”  

- Лілло Ж. “Лондонський купець”  

- М. Де Сервантес “Нумансія”  

- Макіавеллі Н. “Мандрагора”  

- Маркес Г.Г. “Любовна сповідь чоловікові, що сидить у кріслі”  

- Марло К. “Тамерлан великий”  

- Метерлінк М. “Синій птах”, “Там, всередині”, “Сліпі”  

- Мольєр Ж.-Б.  “Мізантроп”  

- Мрожек С. “У відкритому морі”, “Стриптиз”  

- Олбі Д. “Хто боїться Вірджінії Вульф?”, “Що трапилось у зоопарку”  

- Піранделло Л. “Генріх ІV”, “Гірські велетні”, “Шість персонажів у пошуках автора”  

- Плавт “Амфітріон”  

- Реттіган Т. “Дама без камелій”, “Вікторія”  

- Ростан Е. “Сірано де Бержерак”, “Орлятко”, “Романтики”  

- Ружевич Т. “Картотека”  

- Сартр Ж.-П.“За зачиненими дверима”  

- Скріб Е. “Склянка води”  

- Смуул Ю. “Удова полковника”  

- Софокл  “Іфігенія”  

- Т.  “Балада про невеселий кабачок”, “Скляний звіринець”, “Літо і дим”  

- Тірсо де Моліна “Благочестива Марта”, “Дон Хіль – зелені штани”  

- Толлер Е. “Людина-маса”  
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- Устінов П. “Фотофініш”  

- Фріш  М. “Андорра”  

- Чапек К. та Й.“З життя комах”  

- Шекспір В. “Король Лір”, “Комедія помилок”, “Венеціанський купець”, “Багато галасу з нічого”,  

“Приборкання норовливої”, “Марні зусилля кохання”, “Буря”, “Міра за міру”  

- Шерідан Р.-Б. “Школа лихослів’я”, “Дуенья”  

- Шиллер Ф. “Марія Стюарт”, “Підступність і кохання”  

- Шоу Б. “Смаглява леді сонетів”, “Дім, де розбиваються серця”, “Цезар і Клеопатра”  

  

  

Додаток 2.  

  

ТЕОРІЯ ДРАМАТУРГІЇ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ  

(перелік теоретичних праць для читання на вибір)  

  

Античність:  

Горацій. «Послання до Пісонів» («Поетичне мистецтво»; «Наука поезії») (кінець І ст. до Р.Х., 14 

р. до Р.Х.)  

Відродження:  

Лопе де Веґа. «Про нове мистецтво писати комедії в наш час», 1609 Класицизм: П’єр Корнель. 

«Міркування про драматичну поезію», 1660; «Міркування про три єдності – дії, часу, місця», 

1660  

Ж. Б. Мольєр. «Критика «Школи жінок»«, 1663; передмова до «Тартюфа»  

Жан Расін. Передмови до трагедій «Федра», «Андромаха», «Британік», «Береніка», 1668–1671 

Ніколя Буало. «Поетичне мистецтво», 1674  

Джон Мільтон. «Про той рід драматичної поезії, що називається трагедією», 1671; передмова до 

трагедії «Самсон-борець», 1671  

Джон Драйден. «Есе про драматичну поезію», 1688; «Підстави критики в трагедії» 

Просвітництво:  

Вольтер. «Роздуми про трагедію», 1730; «Роздуми про стародавню і нову трагедію»  

Дені Дідро. «Про драматичну поезію», 1758; «Міркування про драматичну поезію», 1771;  

«Парадокс про актора», 1773–1778, вид. 1830  

Луї-Себастьєн Мерсьє. «Про театр, або Нове есе про драматичне мистецтво», 1773  

Бомарше. «Есе про серйозний жанр у драмі», 1767; «Поміркований лист про провал і критику  

«Севільського цирульника», передмова до «Шаленого дня, або Весілля Фіґаро»  

Ф. Мармонтель. «Елементи літератури», 1787  

Карло Ґольдоні. «Комічний театр», 1750  

Ґотгольд Ефраїм Лессінґ. «Гамбурзька драматургія», 1767–1769  

Фрідріх Шіллер. «Про трагічне мистецтво», 1792; «Трагедія і комедія»; «Театр як моральний 

заклад»  

Йоганн-Вольфґанґ Ґете. «Про епічну і драматичну поезію», 1797; «Правила для акторів», 1803; 

«Шекспір, і краю йому немає»  

 Романтизм:  

Август Вільґельм Шлеґель. «Читання про драматичне мистецтво та літературу», 1809–1911; 

«Курс драматичної літератури», 1814  

Віктор Гюґо. Передмова до драми «Кромвель», 1827  

Фрідріх Шеллінґ. «Філософія мистецтва»  
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Ґеорґ Вільґельм Фрідріх Геґель. «Лекції з естетики», 1832  

Ріхард Ваґнер. «Мистецтво майбутнього», 1849; «Опера і драма», 1851; «Про призначення 

опери», 1871  

Реалізм, натуралізм  

Оноре де Бальзак. Рецензія на «Ернані» В. Гюґо  

Стендаль. «Расін і Шекспір», 1823–1825  

Ґустав Фрайтаґ. «Техніка драми», 1863  

Коклен-старший. «Мистецтво і театр», 1880; «Мистецтво актора», 1886  

Еміль Золя. Передмова до «Терези Ракен», 1873; «Натуралізм у театрі», 1880; «Наші 
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 Додаток 3  

  

Питання на залік  

  

1. Що таке драма?  

2. Окресліть поняття «сценічність твору».  

3. Назвіть зовнішні ознаки драматургічного твору.  

4. Що вивчає предмет «Теорія драми»?  

5. Завдяки чому проявляється багатопрочитуваність драми і її багатозначність?  

6. У чому полягає розрізнення сценічного та театрального діалогів?  

7. Які функції виконує монолог у драмі?  

8. Що таке матеріал п’єси?  

9. Що таке конфліктна ситуація (у п’єсі)?  

10. Назвіть характери конфлікту (за змістовим наповненням) у п’єсі.  

11. Що таке колізія?  

12. Що є предметом мистецтва (в даному випадку сценічного)?  

13. У чому особливість «драм для читання»?  

14. Назвіть внутрішні ознаки драматургічного твору.  

15. Що таке Інтерпретація?  

16. Що означає визначення твору як «сценічного»?  

17. Що таке драматургічний діалог?    

18. В чому проявляється мовлення автора у драмі?  

19. Що таке конфлікт п’єси?  

20. Що таке Ідея твору (п’єси)?   

21. Які функції може виконувати у драмі мовлення персонажів (за М. Поляковим)?  

22. Що таке монолог?  

23. У чому проявляється конфлікт п’єси?  

24. Що таке Тема твору (п’єси)?  

25. Назвіть функції, які виконує драматургія.  

26. Назвіть основні драматичні ситуації в п’єсі (за А. Липківською).  

27. Що ми називаємо «хронологічним та логічним розташуванням подій» у п’єсі?  

28. Що таке подія?  

29. Що таке обставини драматичної дії?  

30. У чому полягає «закон трьох єдностей»?  

31. Що таке сюжет і в чому його відмінність від фабули?  

32. Арістотель «Поетика»  - перша праця з теорії драми.   

33. Що таке «трагедія» у розумінні Арістотеля? На основі праці «Поетика».  

34. Що таке фабула у розумінні Арістотеля? На основі праці «Поетика».  

35. Що таке «комедія» у розумінні Арістотеля? На основі праці «Поетика».  

36. В чому особливість драматургії від інших родів літератури? На основі праці «Поетика».  

37. Структура трагедії у розумінні Арістотеля. На основі праці «Поетика».  

38. Основні категорії теорії драматургії: драма, драматургія, драматург, драматизм  

39. Теорія драматургії у ХХ столітті  

40. Стильові пошуки драматургії першої половини ХХ століття  

41. Драма серед літературних родів: риси родової специфіки  
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42. Елементи художнього змісту драматичного твору (життєвий матеріал, ідея, тематика, 

проблематика)  

43. Між літературою і театром: драма як текст і спектакль. Літературоцентрична, 

театроцентрична та синтетична концепції драматургії  

44. Хронотоп драми (художній час і простір), особливості його сценічного втілення  

45. Комедія як жанр драматургії. Засоби вираження комічного  

46. Поняття драматичної дії   

47. Теорія драматургії в ХІХ столітті  

48. Композиція драми. Внутрішній і зовнішній способи членування драми  

49. Теорія драматургії в Україні. Лесь Курбас як теоретик театру і драматургії  

50. Драматургічний дискурс (діалог, монолог, полілог, дискурс автора і персонажів, 

поетична / прозова форма мовної організації)  

51. Стильові пошуки драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століття  

52. Сюжет і фабула. Позафабульний тип п’єс  

53. Теорія драматургії в історичному розвитку: основні концепції, естетичні орієнтації, 

представники  

54. Жанрова специфіка трагедії  

55. Генологія. Жанри драматургії  

56. Конфлікт, його місце у драматичному творі  

57. Стильові пошуки драматургії другої половини ХХ століття  

58. Антична теорія драматургії (за “Поетикою” Арістотеля). Категорії мімезису і катарсису, 

якісні та кількісні елементи структури трагедії, жанрова специфіка трагедії і комедії  

59. Драма як третій (“серединний”) основний жанр драматургії. Різноманітність її 

модифікацій  

60. Аналіз драматичного твору (на вибір)  
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Додаток 4  
Модуль І.   

1. Драма – це  
___________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________  

2. Окресліть поняття «сценічність твору» –  
___________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________  

3. Назвіть зовнішні ознаки драматургічного твору:  
___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________  
4. Що вивчає предмет «Теорія драми» -  

___________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

5. Завдяки чому проявляється багатопрочитуваність драми і її багатозначність?  
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

________________  

6. У чому полягає розрізнення сценічного та театрального діалогів?  
___________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________  

7. Які функції виконує монолог у драмі?  
___________________________________________________________________________________________ 

_____________  
8. Що таке матеріал п’єси?  

___________________________________________________________________________________________ 

_______________________  
9. Що таке конфліктна ситуація (у п’єсі)?  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

________________ 10. Назвіть характери конфлікту (за змістовим наповненням) у п’єсі:  
___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  
11. Що таке колізія?  

___________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  

12. Приведіть власний приклад активних і реактивних реплік:  
___________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________  

13. Визначіть тему та ідею п’єси «Гамлет» В. Шекспіра.  
___________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________  

14. Визначіть характер конфлікту п’єси В. Шекспіра «Приборкання норовливої».  
___________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________  
Прочитайте монолог персонажа. З якого твору цей монолог і кому він належить? Визначіть тип монологу.  

 Яку  функцію  він  виконує?  
___________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________   

  

Модуль ІІ.  Хто такі 

Дійові особи?  
___________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________  

1. Хто може бути Дійовими особами у п’єсі?   
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________  
2. Що таке Характер, і Характер у п’єсі?   
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_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________   
3. Що означає Драматична активність того чи іншого персонажа?  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

_______________________ 4. Поясніть поняття Динамічні та Статичні характери у драматургії. Приведіть 

приклади.  
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  

5. Система амплуа, її значення в історичному розвитку драматургії і театру. Поняття Типізації персонажів.  
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________  
6. Поясніть поняття Герой та Антигерой. Приведіть приклади.  
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 7. 

За якими критеріями і на які групи поділяються усі Дійові особи у п’єсі?  
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 8. Чи виконують, і якщо 

так, то яку функцію у п’єсі так звані «Зайві» персонажі? Приклад з драматургії.   
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

_______________________  
9.  Обрана Вами п’єса для аналізу: ______________________________________________ 

Назвіть пару Герой-Антигерой ___________________________________________ 

Поділіть інших Дійових осіб відповідно до функцій які вони виконують у п’єсі:  
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____ Чи є серед них статичні та динамічні характери?  
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_____   

  

  


