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Назва курсу Розвиток драматургії в епоху Просвітництва 

 

Адреса викладання курсу м. Львів, вул. Університетська 1 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена 

дисципліна 

Факультет іноземних мов, кафедра світової літератури 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

03 Гуманітарні науки, 035 Філологія 

 

Викладачі курсу Мельник Діана Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри світової літератури 

Контактна інформація 

викладачів 

diana.melnyk@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щосереди 14.00-15.00, онлайн 

Сторінка курсу https://lingua.lnu.edu.ua/course/poetyka-romantychnoho-romanu 

Інформація про курс 

 

 

Курс розраховано на студентів-філологів, які вивчають німецьку мову 

як основну й мають базові знання з історії розвитку німецькомовних 

літератур. Курс є додатковою дисципліною вільного вибору студента і 

входить у перелік курсів освітнього рівня бакалавра. 

Коротка анотація курсу Курс розроблено як додаткову дисципліну, яка має на меті поглибити 

знання студентів, отриманих на обов’язковому курсі німецької 

літератури, з історії розвитку літератури Просвітництва. З огляду на 

історико-культурну ситуацію в Німеччині на початку XVIII cт. вагома 

роль у формуванні німецької літератури, а також у поширенні 

просвітницьких ідей відводилася театру. Саме в епоху Просвітництва 

театр у Німеччині переживає вагомі трансформації, що торкнулися 

жанрових модифікацій драматичних жанрів, тематичного та ідейного 

спрямування. Впродовж курсу розглядаються ключові драматичні твори 

епохи Просвітництва, а також ключові теорії, що вплинули на 

формування німецького національного театру. 

Мета та цілі курсу Мета курсу полягає у формуванні цілісного уявлення про розвиток 

німецького театру та драматургії епохи Просвітництва, його еволюції та 

формування нових жанрів, а також про внесок кожного із авторів у 

розвиток німецького театру. 

Література для вивчення 

дисципліни 

 

 

Тривалість курсу 90 год., лекції – 32 год., самостійна робота – 58 год. 

Обсяг курсу 3 кредити ECTS.  

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення курсу студент набуває знань про: 

● особливості розвитку театру і драматургії в епоху Просвітництва, 

роль театру в поширенні просвітницьких ідей; 

● теорії класицистичної драми, міщанської драми; 

● вплив Г. Е. Лессінга на формування нової німецької драми; 

● драматургів епохи Просвітництва та їхні найвагоміші твори. 

Студент уміє: 

● охарактеризувати основні теорії театру та драми епохи 

Просвітництва; 

● сформулювати характерні особливості творчого методу окремих 

письменників-драматургів, твори яких аналізуються; 

mailto:diana.melnyk@lnu.edu.ua
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● аналізувати текст, застосовуючи різні методи літературознавчого 

аналізу. 

Ключові слова Класицистична драма, міщанська драма, психологічний реалізм, Буря і 

натиск, Веймарська класика. 

Формат курсу Очний 

Теми 
1. Історичні умови розвитку театру в Німеччині XVIII століття. 

2. Класицистична реформа в театрі. Творчість Й. К. Готшеда. 

3. Класицистична трагедія Й. К. Готшеда “Вмираючий Катон”. 

4. Г. Е. Лессінг та становлення реалізму у драматургії. 

5. Перша міщанська драма Г. Е. Лессінга “Міс Сара Сампсон”. 

6. Швейцарська школа драматургії. Творчість Й. Г. Клопштока.  

7. Біблійна драма Й. Г. Клопштока “Смерть Адама”. 

http://www.zeno.org/Literatur/M/Klopstock,+Friedrich+Gottlieb/Dra

men/Der+Tod+Adams 

8. Драматургія “Бурі і натиску”. Загальна характеристика. 

9. Драма М. Клінгера “Буря і натиск”. 

10. Міщанська драма кінця XVIII століття. 

11. Драматургія Й. В. Гете в період “Бурі і натиску” та 

Веймарського періоду. 

12. Й. В. Гете та його драма “Гетц фон Берліхінген” як приклад 

драми “Бурі і натиску”. 

13. Еволюція естетичних поглядів Й. В. Гете на прикладі п'єс 

“Торквато Тассо” та “Іфігенія в Тавриді”. 

14. Драматургія Ф. Шиллера періоду “Бурі і натиску”.  

15. Драматургія Ф. Шиллера періоду Веймарської класики. 

16. Еволюція естетичних поглядів на прикладі драм “Підступність і 
кохання” та “Орлеанська діва”. 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік у кінці семестру, письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти повинні мати базові знання з історії 

розвитку світової літератури, німецької літератури, особливостей 

літератури епохи Просвітництва, літературознавчою термінологією в 

галузі драматичного мистецтва, володіти німецькою мовою на 

достатньому рівні для опрацювання художніх текстів, які не перекладені 

українською мовою, а також літературно-критичних текстів. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентація, лекція, дискусія. 

Необхідне обладнання Засоби наочності: дошка, проектор, ноутбук, доступ до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• усні доповіді: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50; 

• тест: 10% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 10; 

• письмове індивідуальне науково-дослідне завдання 40 балів. 

 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: по завершенні курсу студенти виконують 

індивідуальне науково-дослідне завдання за однією з тем курсу на вибір. 

Академічна доброчесність: очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 



на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Вся література, яку 

студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, отримані 

студентами під час лекцій-дискусій, та бали, отримані за науково-

дослідне завдання.  

 

Питання до заліку 
1. Історичні умови розвитку театру в Німеччині XVIII століття. 

2. Класицистична реформа в театрі. Творчість Й. К. Готшеда. 

3. Класицистична трагедія Й. К. Готшеда “Вмираючий Катон”. 

4. Г. Е. Лессінг та становлення реалізму у драматургії. 

5. Перша міщанська драма Г. Е. Лессінга “Міс Сара Сампсон”. 

6. Швейцарська школа драматургії. Творчість Й. Г. Клопштока.  

7. Біблійна драма Й. Г. Клопштока “Смерть Адама”.  

8. Драматургія “Бурі і натиску”. Загальна характеристика. 

9. Драма М. Клінгера “Буря і натиск”. 

10. Міщанська драма кінця XVIII століття. 

11. Драматургія Й. В. Гете в період “Бурі і натиску” та 

Веймарського періоду. 

12. Й. В. Гете та його драма “Гетц фон Берліхінген” як приклад 

драми “Бурі і натиску”. 

13. Еволюція естетичних поглядів Й. В. Гете на прикладі п'єс 

“Торквато Тассо” та “Іфігенія в Тавриді”. 

14. Драматургія Ф. Шиллера періоду “Бурі і натиску”  

15. Драматургія Ф. Шиллера періоду Веймарської класики. 

16. Еволюція естетичних поглядів на прикладі драм “Підступність і 
кохання” та “Орлеанська діва”. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

(лекція, 

самостій-

на, 

дискусія, 

Література. Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

вико-

нання 



групова 

робота) 

1/2021 
ТЕМА 1. Історичні умови 

розвитку театру в 

Німеччині XVIII століття. 

Літературна ситуація в 

Німеччині на початку 

XVIII ст. 

Бароковий драматичний 
спадок. 

Ідея формування 

національного театру 

Театр як рупор 
просвітницьких ідей.  

лекція Мокульский С. Історія 

західноєвропейського 

театру http://lit-

prosv.niv.ru/lit-

prosv/mokulskij-istoriya-

teatra-t2/index.htm 

 

Brauneck, Manfred: Die 

Welt als Bühne. Geschichte 

des europäischen Theaters. 

Band 2. Suttgart/Weimar 

1996.  

 

Fischer-Lichte, Erika/Jörg 

Schönert (Hrsg.): Theater 

im Kulturwandel des 18. 

Jahrhunderts. Inszenierung 

und Wahrnehmung von 

Körper – Musik – Sprache. 

1999. 

  

2/2021 
ТЕМА 2. Класицистична 

реформа в театрі.  
Творчість Й. К. Готшеда 

та спроба утвердження 

національного театру. 

Теоретичні праці Й. К. 

Готшеда. Французький 

класицизм як приклад для 

наслідування. 

 

 

лекція Мокульский С. Історія 

західноєвропейського 

театру http://lit-

prosv.niv.ru/lit-

prosv/mokulskij-istoriya-

teatra-t2/index.htm 

 

Brauneck, Manfred: Die 

Welt als Bühne. Geschichte 

des europäischen Theaters. 

Band 2. Suttgart/Weimar 

1996.  

 

Fischer-Lichte, Erika/Jörg 

Schönert (Hrsg.): Theater 

im Kulturwandel des 18. 

Jahrhunderts. Inszenierung 

und Wahrnehmung von 

Körper – Musik – Sprache. 

1999. 

  

3/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 3. Класицистична 

трагедія Й. К. Готшеда 

“Вмираючий Катон” як 

приклад класицистичної 

трагедії. Тлумачення 

трагедії Й. К. Готшедом у 

передмові до 

“Вмираючого Катона”. 

Античний сюжет та 

дидактичний зміст. 

Втілення вчення про 

Лекція-

дискусія 

Мокульский С. Історія 

західноєвропейського 

театру. 

  

Brauneck, Manfred: Die 

Welt als Bühne. Geschichte 

des europäischen Theaters. 

Band 2. Suttgart/Weimar 

1996.  

 

Fischer-Lichte, Erika/Jörg 

Schönert (Hrsg.): Theater 
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звитягу та афекти у 

трагедії.  

 

im Kulturwandel des 18. 

Jahrhunderts. Inszenierung 

und Wahrnehmung von 

Körper – Musik – Sprache. 

1999 http://lit-

prosv.niv.ru/lit-

prosv/mokulskij-istoriya-

teatra-t2/index.htm 

 

Gottscheds Lehre von 

Tugenden und Affekten 

https://www.grin.com/docu

ment/110726 

4/2021 
ТЕМА 4. Г. Е. Лессінг та 

становлення реалізму у 
драматургії. 

Теорія театру та драми у 

творчості Г. Е. Лессінга. 

“Гамбурзька драматургія” 

та “Листи про драматичне 

мистецтво”. 

Теорія співчуття. 

 

лекція Bürgerliches Trauerspiel 

https://wortwuchs.net/buer

gerliches-trauerspiel/ 

 

Karl S. Guthke: Das 

deutsche bürgerliche 

Trauerspiel. Stuttgart: 

Metzler, 1984. 

 

Lessing G. Hamburgische 

Dramaturgie 

https://www.gutenberg.org

/ebooks/10055 

Gotthold Ephraim Lessing, 

Dramentheorie 

Über das Mitleid in der 

Tragödie von Aristoteles 

Gotthold Ephraim Lessing 

(1768) - Texterfassung mit 

Anmerkungenhttps://www.

teachsam.de/deutsch/d_uba

usteine/aut_ub/les_ub/les_t

heatheo_ub/les_thea_txt_1

_ub_1.htm 

  

5/2021 
ТЕМА 5. Перша 

міщанська драма Г. Е. 

Лессінга “Міс Сара 
Сампсон”. 

Теорія міщанської драми. 

“Міс Сара Сампсон” як 

сентиментальна драма. 

Особливості зображення 
характерів. 

 

лекція-

дискусія 

Lessing G. E. Miss Sara 

Sampson 

http://www.dominiopublic

o.gov.br/download/texto/g

u009157.pdf 

 

Bürgerliches Trauerspiel 

https://wortwuchs.net/buer

gerliches-trauerspiel/ 
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6/2021 
ТЕМА 6. Швейцарська 

школа драматургії. 

Творчість Й. Г. 
Клопштока. 

 

лекція Scheufele T.  J. G. 

Klopstock. Portrait 

https://derbrunnen.at/wp-

content/uploads/000011_K

LOPSTOCK_01.pdf 

  

7/2021 
ТЕМА 7. Біблійна драма 

Й. Г. Клопштока “Смерть 

Адама”.  

лекція-

дискусія Й. Г. Клопшток “Смерть 

Адама” 

http://www.zeno.org/Litera

tur/M/Klopstock,+Friedric

h+Gottlieb/Dramen/Der+T
od+Adams 

  

8/2021 
Тема 8. Драматургія “Бурі 

і натиску”. Загальна 

характеристика. 

 

лекція Sturm-und-Drang-

Dramatik 

https://www.lernhelfer.de/s

chuelerlexikon/deutsch-

abitur/artikel/sturm-und-

drang-

dramatik#:~:text=In%20W

eimar%20verfasste%20FR

IEDRICH%20MAXIMILI

AN,mit%20welthistorische

r%20Bedeutung%20zu%2

0verdeutlichen. 

  

9/2021 
ТЕМА 9. Драма  

М. Клінгера “Буря і 
натиск”. 

лекція-

дискусія 

Мокульський С. Історія 

західноєвропейського 

театру.  

http://lit-prosv.niv.ru/lit-

prosv/mokulskij-istoriya-

teatra-t2/dramaturgiya-

buri-i-natiska.htm 

  

10 / 

2021 ТЕМА 10. Міщанська 

драма кінця XVIII 
століття. 

 

лекція  Мокульський С. Історія 

західноєвропейського 

театру.  

http://lit-prosv.niv.ru/lit-

prosv/mokulskij-istoriya-

teatra-t2/meschanskaya-

drama-konca-xviii-

veka.htm 

  

11 / 

2021 ТЕМА 11.  Драматургія  

Й. В. Гете в період “Бурі і 

натиску” та Веймарського 
періоду. 

 

лекція Б. Шалагінов “Класики і 

романтики” 

Goethe J.W. Götz von 

Berlichingen mit eiserner 

Hand https://www.projekt-

gutenberg.org/goethe/berli

ch/berlich.html 

  

12 / 

2021 ТЕМА 12. Й. В. Гете та 

його драма “Гетц фон 

Берліхінген” як приклад 
драми “Бурі і натиску”. 

лекція-

дискусія 

Б. Шалагінов “Класики і 

романтики” 

Goethe J.W. Götz von 

Berlichingen mit eiserner 

Hand https://www.projekt-

  



 gutenberg.org/goethe/berli

ch/berlich.html 

 

13 / 

2021 ТЕМА 13. Еволюція 

естетичних поглядів Й. В. 

Гете на прикладі п'єс 

“Торквато Тассо” та 
“Іфігенія в Тавриді”. 

лекція-

дискусія 

Б. Шалагінов “Класики і 

романтики” 

Goethe J.W. “Torquato 

Tasso” 

Goethe J.W. Iphygenia auf 

Tauris 

https://www.projekt-

gutenberg.org/goethe/iphig

eni/iphigeni.html 

  

14 / 

2021 ТЕМА 14. Драматургія  

Ф. Шиллера періоду “Бурі 
і натиску”.  

лекція С. Мокульський “Історія 

західноєвропейського 

театру” http://lit-

prosv.niv.ru/lit-

prosv/mokulskij-istoriya-

teatra-t2/index.htm 

Б.Шалагінов “Класики і 

романтики” 

  

15 / 

2021 ТЕМА 15. Драматургія  

Ф. Шиллера періоду 
Веймарської класики. 

 

лекція С. Мокульський “Історія 

західноєвропейського 

театру” http://lit-

prosv.niv.ru/lit-

prosv/mokulskij-istoriya-

teatra-t2/index.htm 

Б.Шалагінов “Класики і 

романтики” 

  

16 / 

2021 ТЕМА 16. Еволюція 

естетичних поглядів на 

прикладі драм 

“Підступність і кохання” 

та “Орлеанська діва”. 

лекція-

дискусія 

 

Б. Шалагінов “Класики і 

романтики”. 

Ф. Шиллер “Підступність 

і кохання”, “Орлеанська 

діва”. 

Ф. Шиллер “Про трагічне 

в мистецтві”. 

  

 


