
 

 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Танець» 

Спеціальність: 026 «Сценічне мистецтво» 

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни 

відповідно до 

навчального плану 

Вибіркова навчальна дисципліна 

Курс 

Семестр 

ІІІ курс 

V- VІ семестр 

Семестровий контроль Диференційований залік – V- VІ семестр 

Обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС/ 

кількість годин 

 

4 кредити ЄКТС/120 годин (60 прак., 60 самост. роб.) 

Мова викладання Українська мова 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Дисципліна включає вивчення основ сучасного 

хореографічного мистецтв та ознайомлення з основами 

класичного, народного та бального танців. Розвиток сценічної 

поведінки, постави, координації рухів, витривалості та дихання 

під час руху. Режисеру важливо розуміти поставлені 

балетмейстером завдання та зуміти втілити їх.  

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати  

(мета, завдання) 

Об’єктами вивчення є сучасні хореографічні течії, стилі та 

напрями хореографічного мистецтва та основні особливості 

народного, класичного та бального танців. 

Мета дисципліни – набуття здобувачами вищої освіти знань про 

хореографічне мистецтво, особливості використання його в 

театральних постановах. Оволодіння виконавськими навичками, 

набуття знань про різноманітні жанри, стилі, види та особливості 

використання їх в роботі. 

Завдання дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти 

пластичної культури тіла, відчуття ритму, поєднання 

танцювального мистецтва із театральним. Розуміння здобувачами 

різниці характеристик різноманітних танцювальних стилів.  

Пререквізити 

(попередні 

компетентності, 

необхідні для вивчення 

дисципліни) 

Для здобувачів вищої освіти необхідні: знання першооснов 

танцювального мистецтва, знань про танцювальні жанри та стилі; 

вміння аналізувати та розрізняти хореографічні основи; 

володіння навичками аналітичної й педагогічної роботи у сфері 

сценічного мистецтва та навчання, методами пошуку, відбору та 

обробки інформації. 

 



Пореквізити 

(компетентності, 

отримані після 

вивчення дисципліни)  

Інтегральні компетенції: Здатність розв’язувати складні задачі й 

проблеми у галузі сценічного мистецтва або у процесі навчання, 

що передбачає проведення практичних, теоретичних та 

самостійних занять і виконувати режисерські постановки 

самостійно, або у складі  режисерсько-постановочної групи. 

Загальні компетенції: 

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій. 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні 

технології. 

ЗК08. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Спеціальні (фахові) компетенції: 

СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової 

художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва. 

СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у  

художніх сценічних образах. 

СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі 

створення сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у 

складі творчої групи в процесі його підготовки. 

СК04. Здатність до професійного опанування змістових 

(інформаційного, виразно-образного) рівнів сценічного твору. 

СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності. 

СК06. Здатність до оперування специфічною системою 

виражальних засобів при створенні та виробництві сценічного 

твору. 

СК07. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-

мистецьких процесів. 

СК08. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими 

технологіями в процесі реалізації художньої ідеї,  осмислення та 

популяризації творчого продукту.  

СК09. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та 

твору із зовнішнім контекстом. 

СК11.Здатність до спілкування з широкою професійною та 

науковою спільнотою та громадськістю з питань сценічного 

мистецтва та виробництва, до взаємодії із представниками інших 

творчих професій. 

СК12. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та 

практичний досвід фахівцям і нефахівцям. 

СК13. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проєкти з 

метою популяризації сценічного мистецтва в широких верствах 



суспільства, в тому числі і з використанням можливостей 

театральної преси, телебачення, Інтернету. 

СК14. Здатність аналізувати твори літератури і мистецтва на основі 

критичного осмислення теорій, принципів, методів і понять 

сценічного мистецтва. 

СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, стилях, жанрах та 

видах сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів. 

СК16. Здатність враховувати етичні засади професійної діяльності. 

СК 17. Здатність враховувати економічні, організаційні та 

правові аспекти професійної діяльності. 

Чому можна навчитися  

(результати навчання) 

ПР01. Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського 

суспільства із засадами розвитку сфери культури й мистецтва в 

Україні. 

ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері 

сценічного мистецтва. 

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та 

іноземною мовами усно і письмово. 

ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній 

літературі, в мережі Інтернет та інших джерелах. 

ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване 

програмне забезпечення до розв’язання відповідних задач 

професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва.  

ПР07. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для 

показу (демонстрації), самостійно обирати критерії для його оцінки. 

ПР09. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, 

культурним та історичним контекстом для глибшого їх розуміння. 

ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби 

відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору 

(проєкту). 

ПР11. Розуміти сценічне мистецтво як художній та соціокультурний 

феномен, знати специфічні відмінності художньої мови театру та 

перформативних мистецтв. 

ПР15. Аналізувати та оцінювати досягнення художньої культури, 

твори літератури та мистецтва з урахуванням історичного 

контексту. Здійснювати аргументований критичний аналіз творів 

сценічного мистецтва. Виявляти тенденції розвитку сучасного  

мистецько-художнього процесу. 

ПР16. Визначати творчі можливості та перспективи особистого 

розвитку, здійснювати психологічну саморегуляцію. 

ПР20. Організовувати та керувати професійним розвитком осіб та 

груп, розробляти та реалізовувати творчі проєкти. 

Критерії оцінювання 

(екзаменаційна 

політика)  

Форми контролю: 

1.  Оцінювання роботи під практичних занять – 60 балів / 26 

балів. 

2.  Диференційований залік – 40 балів / 24 бали. 

 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 

FХ 35-59, F 1-34. 



Як можна 

користуватися 

набутими          знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

Набуті в результаті проходження навчання компетентності дають 

змогу працювати за фахом: 

- Режисер, режисер-постановник 

- Режисер телебачення та радіомовлення 

- Керівник колективу (театрального та ін.) 

- Завідувач студії, Завідувач центру  

- Керівник творчої майстерні  

Набуті компетентності дають змогу стати співробітником 

художнього колективу, займатися театральною та концертною 

діяльністю, працювати в сфері дозвілля та інших закладів 

мистецтва та культури, держслужбовцем в органах управління в 

сфері культури, займатися індивідуальною діяльністю в галузі 

культури та мистецтва. Творчою, дослідницькою та науковою 

діяльністю.  

Навчальна логістика Структура навчального курсу складається з двох розділів. Кожен 

змістовий розділ включає в себе практичні заняття та самостійну 

роботу здобувачів, які завершуються контролем рівня засвоєння 

якості програмного матеріалу відповідної частини курсу 

Змістовий розділ 1. Основи сучасного танцювального 

мистецтва.. 

1.1. Тренаж із сучасної пластики в різних танцювальних стилях. 

1.2. Сучасні масові танці. 

1.3. Поєднання сучасних танцювальних стилів із народною, 

класичною та бальною хореографіями.  

Змістовий розділ 2. Взаємопоєднання танцювальної та 

драматичної пластичних елементів. 

2.1. Основи імпровізації та прийоми її використання. 

2.2. Використання пантоміми та хореографії – різниця та спільні 

риси. 

  

Форма контролю: диференційований залік. 

Види занять:  

Практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання:  

– вербальний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 

– практичний метод (практичні заняття); 

– наочний метод (ілюстративний та демонстративний); 

– самостійна робота з навчально-методичною літературою 

(конспектування, тезування, анотування, відпрацювання); 

– інформаційні методи  новітніх комп‘ютерних технологій 

(дистанційні, мультимедійні, веб-, віртуально орієнтовані 

тощо); 

– проблемний метод (написання рефератів, пошук нових 

танцювальних композицій та аналіз);  

– інтерактивний метод (ділові ігри). 

Форми навчання:  

Денна (очна), заочна, дистанційна. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

НАКККІМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Література: 



Основна: 

1. Бігус О., Маншилін О., Кондратюк Д., Мова Л. Сучасний танець. 

Київ. Ліра-К, 2017. 

2. Ваганова А. Основы классического танца. – Л.: Искусство, 1980. 

3. Годовський В.М. Постанова танцю в драматичній виставі. 

Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. Рівне. 

РДГУ, 2002. 

4. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ. Навчальний 

посібник – Київ. Дакор, 2003. 

5. Ках И. Э. Основы сценического движения. Ленинград. Искусство, 

1970. 

6. Лисицкая Т. Пластика. Ритм. Москва. Советский композитор, 

1990. 

7. Опанасик В.А. Сценічний рух. Методичні рекомендації. Рівне. 

РДІК, 1993. 

8. Цвєткова Л. методика класичного танцю: Підручник. – К.: 

Альтерпрес. 2005 Базарова Н., Мей В. Азбука классического 

танца. - Л.: Искусство, 1983  

9. Шалапа С. Теорія та методика викладання спортивного танцю. 

Київ:  НАКККіМ, 2015.  

10. Шалапа С., Корисько Н.  Методика роботи з хореографічним 

колективом: підручник, 2 частина. Київ: НАКККіМ, 2015. 

 

Додаткова:  

1.  Василенко К. Лексика українського народно-сценічного 

танцю. – К.: Мистецтво, 1998 Зайцев Є. В. Основи народно-

сценічного танцю. Ч.1 – К. : Мистецтво, 1971. 

2. Єфанова С.О. Салонні танці у контексті дозвілевої культури 

середньої верстви українського суспільства другої половини XIX 

століття / С.О. Єфанова // Вісник КНУКіМ. Сер.: 

Мистецтвознавство. - 2006. - Вип. 11. - С. 68-74. 

3. Колосок О.П. Побудова екзерсису біля станка на основі 

української народно-сценічної лексики: Навч.-метод. пос.: Друге 

вид., перероб. – К. : ДАКККіМ, 2001. 

 

Інформаційні ресурси:  

1. Електронний каталог Національної академії керівних кадрів 

культури і мистецтв. URL: http://library.nakkkim.edu.ua/ 

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/  

Локація та 

матеріально- технічне 

забезпечення 

Проведення практичних занять з дисципліни «Танець» 

забезпечується матеріально-технічною базою (базова аудиторія - 

№ 216/корп.16, № 117/корп.7 НАКККіМ), навчально-методичною 

документацією та матеріалами.  

Кафедра Кафедра хореографії (корпус №7, ауд. 103). 

Інститут Інститут сучасного мистецтва 

Інформація про 

науково-педагогічних 

працівників  

Бевзенко Валерія Валеріївна – старший викладач кафедри 

хореографії. Освіта: Національна Академія керівних кадрів 

культури і мистецтв (2020).  

http://library.nakkkim.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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flиректор Iнституту сучасного мистецтва

Михайло Андрiйович Кулиняк
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