
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Хореографія» 

Назва дисципліни 
Формування виконавських навичок балетмейстера-

постановника 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Спеціальність 024 Хореографія 

Тип і назва 

освітньої програми 

Хореографія 

 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4 кредити  

Структура 

дисципліни 

(розподіл  

за видами  

та годинами 

навчання) 

Практичні – 32 год. 

Модуль : –  8 год. 

Самостійна робота –  80 год. 

 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік  

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

І курс 

ІІ семестр 

Програмні 

компетентності 

Загальні  компетентності:           

 

ЗК-2 Здатність генерувати нові ідеї(креативність); 

ЗК-3 Здатність мотивувати  людей та рухатися до спільної мети. 

Демонструвати спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  

СК-5. Здатність забезпечувати високу якість організації, 

планування та реалізації навчального і виховного процесу в 

сфері хореографічного мистецтва в закладах вищої освіти; 

СК-7.Здатність розробляти індивідуальну стратегію навчання та 

виховання здобувача освіти у відповідності до особистісних 

якостей з метою розкриття його творчого потенціалу; 

СК-11.Здатність створювати хореографічну складову в різних 

мистецько-видовищних формах; 



СК-13.Здатність забезпечувати організацію та функціонування 

професійного та аматорського хореографічного колективу; 

СК-14.Здатність презентувати власний творчий, науковий 

продукт, використовуючи традиційні та інноваційні 

комунікаційні технології.. 

Програмні 

результати 

навчання 

В результаті глибокого вивчення дисципліни здобувач вищої 

освіти: 

ПР2. Адаптуватися та діяти в новій ситуації, пов’язаній з 

роботою за фахом, 

ПР3. Організовувати колективну діяльність задля реалізації 

планів, проектів. 

генерувати нові ідеї задля вирішення проблемних ситуацій. 

ПР-10.Організовувати освітній процес у закладах вищої освіти 

відповідно до законодавчої та нормативно-правової бази, 

враховувати особливості його планування у відповідності до 

специфіки підготовки фахівців, застосовувати механізми 

забезпечення високої якості освіти; 

ПР-12. Відшуковувати необхідну інформацію, критично 

аналізувати і творчо переосмислювати її та застосовувати в 

процесі виробничої діяльності.; 

ПР-16.Визначати місце та роль хореографічної складової в 

контексті різножанрового художнього проекту як одного із 

засобів реалізації творчої ідеї, використовуючи традиційні та 

альтернативні хореографічні техніки, комплексні прийоми, 

залучаючи суміжні види мистецтв; 

ПР-18.Розробляти та реалізовувати стратегію розвитку 

професійного та аматорського хореографічного колективу, 

прогнозувати наслідки організаційно - управлінських, 

навчально-педагогічних, балетмейстерсько-постановочних 

рішень; координувати роботу декількох елементів системи 

(підрозділів, людей тощо) задля реалізації планів; 

ПР-19.Презентувати власні мистецькі, педагогічні та наукові 

досягнення, використовуючи різноманітні комунікаційні 

технології. 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

Структура навчального курсу складається з 4 змістовних 

модулів. Кожний модуль включає в себе практичні заняття, 

самостійну роботу здобувачів, які завершуються контролем 

рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної 

частини курсу. В процесі вивчення дисципліни здобувачі  

отримують необхідні компетентності щодо виконавської 

діяльності балетмейстера -постановника, керівника колективу. 

Адже керівник повинен володіти  відповідними   формами 

виконавства ,які удосконалюються при : роботі  над 

тренувальними вправами, етюдною роботою ,концертними 

номерами. Велика увага зосереджена на творчий 

індивідуальний виконавський процес, акторську складову, 

музичність, самостійну роботу над образами та втіленням їх в 

концертних номерах, а також на роботу  з солістами  та 



загальним складом творчого колективу.  

  Змістовний модуль  1. Форми виконавської діяльності 

1.1. Екзерсис – основна складова формування виконавських 

навичок танцівника та балетмейстера. 

1.2. Етюдна робота як одна із форм виконавчої діяльності. 

1.3. Концертні номери малої форми. 

Модульний контроль т. 1.3. 

Змістовний модуль 2. Творча компонента виконавської 

діяльності. 

2.1. Індивідуальність виконавця в оволодінні технікою 

танцю. 

2.2. Артистизм у формуванні творчої особистості. 

Модульний контроль  т.2.2. 

Змістовний модуль 3. Виконавська майстерність та 

хореографічний образ . 

3.1. Хореографічний образ невід’ємна складова створення 

хореографічного твору  (масовий,сольний). 

3.2. Взаємозв’язок між хореографічним образом та лексикою 

танцю. 

3.3. Створення етюду . 

Модульний контроль  т.3.3. 

  Змістовний модуль 4.Музичність у формуванні 

виконавської діяльності. 

  4.1.Виховання музичності у формуванні виконавських 

навичок. 

  4.2. Характер, динамічні відтінки музичного супроводу та їх 

вплив на виконавські навички. 

  4.3. Створення етюду. 

 Модульний контроль т.4.3. 

Види занять: практичні заняття, самостійна робота. 

Форма контролю: залік. 

. 

1.1 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 48 балів  

(від 0 до 12 балів). 

2. Самостійна робота – 28 балів (від 0 до 7 балів за кожний 

модуль). 

3.Модульний контроль -8 балів (2 бали за кожний ).  

4. Залік– 16 балів. 

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. 

Якість  

освітнього процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 

доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату.   



Сторінка курсу  

на платформі 

Google-classroom 

https://classroom.google.com/c/NTczMDg3MzYxMDQ3 

Література 

Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Література:  

1 Бойко О.С. Художній образ в українському народно-

сценічному танці: автореф.дис.на здобуття наук.ступеня 

канд.мистецтвознавства :спец.26.00.01.Київ.-2008-19с. 

2.Вантух М.М. Стан народної хореографії в Україні та 

перспективи її розвитку : матеріали наук.-практ.конференції за 

результатами УІ Всеукраїнського фестивалю конкурсу народної 

хореографії ім.П.Вірського Київ,2021. 

3.Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного 

танцю.-Київ.:Мистецтво,1971 

4.Іванова-Георгівська  Н.А.Розвиток музичних форм як фактор 

становлення структури балету.-Одеса, 2000 

5.Камін В.О. Мистецтво балетмейстера Навчально-методичний 

посібник .НАКККіМ.: 2014. 

6.Колосок О.П. Специфіка роботи балетмейстера у народному 

хорі.//Стан народної хореографії в Україні та перспективи її 

розвитку : матеріали наук.-практ.конфеф.:Київ 2002.-С.24-30. 

7.Кривохижа А. М. Гармонія танцю: Навчально-методичний 

посібник з викладання курсу. Кіровоград, 2006. 88 с. 

8.Литвиненко В. А. Зразки народної хореографії : Підручник .-

Київ,:Альтерпрес,2007.-468с. 

9.Погребняк М. М. «Нові напрями театрального танцю ХХ – 

початку ХХІ ст.: історико-культурні передумови, крос-

культурні зв'язки, стильова типологія»: монографія. Київ, 2020. 

350 с. 

10.Станіславська К. І. Мистецько-видовищні форми сучасної 

культури: монографія. Київ: НАКККіМ, 2012. 453 . 

11.Чепалов О. І.  Хореологія. Статті та лекції. Київ. Ліра-К.2020. 

228 с. 

Інформаційні ресурси:  

1. http://library.nakkkim.edu.ua/ – електронний каталог 

Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

2. http://www.nbuv.gov.ua/ Національна бібліотека України 

імені В. І. Вернадського 

3. http://www.info-library.com.ua/ Електронна бібліотека 

підручники 

https://classroom.google.com/c/NTczMDg3MzYxMDQ3
http://library.nakkkim.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.info-library.com.ua/


4. https://nakkkim.edu.ua/science/vidannya-akademiji/ 

Електронна бібліотека – видання академії. 

      5. https://composersukraine.org/ сайт НСКУ 

Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

 

Ноутбук, комп’ютер,  інше обладнання 

Кафедра 

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

Телефон кафедри: +380442804557 

Сторінка кафедри на сайті Академії: 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-

mistetstva/kafedra-khoreografiji 

Імейл кафедри: horeograph@nakkkim.edu.ua 

Викладач 

 

ПІБ викладача Вантух  

Мирослав Михайлович 

Посада:  професор  

Науковий  ступінь: професор  

Вчене звання: професор  

Тел.: +380442804557 

E-mail: mvantukh@dakkkim.edu.ua 

Робоче місце: (корпус № 7, ауд. 103). 

 

https://nakkkim.edu.ua/science/vidannya-akademiji/
https://composersukraine.org/
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-khoreografiji
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-khoreografiji
mailto:horeograph@nakkkim.edu.ua
mailto:mvantukh@dakkkim.edu.ua

