
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма « Хореографія» 

Назва дисципліни Специфіка роботи у професійному хореографічному колективі 

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) 

Лекції – 16 год. 

Семінарські 16 год. 

Самостійна робота – 80 год. 

 Модуль: 8 год. 

 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік  

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

1 курс 2  семестр 

Програмні 

компетентності 

Демонструвати загальні компетентності:  

ЗК2.Здатнiсть генерувати нові ідеї (креативність);  

ЗК3.Здатнiсть мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Демонструвати спеціальні  (фахові, предметні) компетентності: 

СК2.Здатність виявляти та вирішувати проблеми (дослідницькі, 

творчі, організаційні) у сфері фахової діяльності. 

СК4. Здатність до художньо-критичної діяльності у сфері 

хореографії. 

СК9. Здатність до балетмейстерської розробки та втілення 

хореографічних творів;  

СК13.Здатнiсть забезпечувати організацію та функціонування 

професійного та аматорського хореографічного колективу;  

СК15.Здатнiсть здійснювати  художньо-просвітницьку діяльність 

з метою пропаганди хореографічного  мистецтва 

СК16.Здатність здійснювати захист прав інтелектуальної 

власності у сфері хореографії. 

СК17.Здатність розробляти і втілювати авторські хореографічні 

твори різноманітні за формою ,жанром, виражальними засобами з 

використанням традиційних та новітніх прийомів їх створення. 



Програмні 

результати 

навчання 

В результаті глибокого вивчення дисципліни здобувач вищої 

освіти повинен:   

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

за фахом, генерувати нові ідеї задля вирішення проблемних 

ситуацій. 

 ПР3. Організовувати колективну діяльність задля реалізації 

планів, проектів.  

ПР7.Виявляти дослідницькі ,балетмейстерські, організаційні, 

педагогічні проблеми у процесі фахової діяльності, причини їх 

виникнення ,розробляти програми їх вирішення. 

ПР9.Володіти навичками художньо-критичного осмислення явищ 

хореографічної культури сучасності в контексті 

загальномистецького поступу. 

ПРl4, Розробляти та втілювати хореографічні твори, креативно 

підходити до обрання жанру, форми, виражальних засобів 

відповідно до теми і ідеї..  

 IIP18. 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.  

ПР20. Популяризувати хореографічне мистецтво у процесі 

різноаспектної художньо-просвітницької діяльності. 

ПР21.Володіти базовими методиками захисту інтелектуальної 

власності ,застосовуючи правила оформлення прав 

інтеоектуальної власності у сфері хореографії. 

ПР22. Реалізовувати повний цикл багаточастинного 

балетмейстерського твору –від творчого задуму до сценічного 

втілення, з урахуванням власного досвіду ,наявних вимог та 

ресурсів, інших умов. 



Анотація (зміст) 

дисципліни 

Структура навчального курсу складається з чотирьох змістових 

модулів, до яких входять   лекції, семінари, самостійна робота 

здобувачів та завершуються контролем рівня засвоєння якості 

програмного матеріалу відповідної частини курсу.  Під час 

оволодіння певним теоретичним матеріалом здобувачі 

знайомляться з організаційними засадами роботи в професійному 

колективі ,плануванням роботи ,можливостями фінансової 

діяльності .Особлива увагу зосереджена на питаннях професійної 

творчої роботи, а саме: тренувальна робота, індивідуальна  робота 

з солістами та основним складом артистів,  робота над 

репертуарною політикою, концертна та гастрольна діяльність . 

Змістовий модуль 1. Організаційна робота професійного 

колективу. 

1.1. Законодавчі акти, щодо функціонування творчих 

професійних колективів. 

1.2. Планування роботи колективу (перспективний та щоденний 

плани). 1.3. Принципи фінансування професійного колективу. 

Модульний контроль т.1.2. 

Змістовий модуль 2. Тренувальна та репетиційна робота в 

професіональному колективі. 

2.1. Тренаж запорука підготовки високопрофесійних танцівників. 

2.2. Технічні рухи чоловічого та жіночого складу колективу. 

2.3. Індивідуальна робота солістів та основного складу над 

рухами та акторською майстерністю. 

Модульний контроль т.2.2. 

Змістовий модуль 3. Репертуар-запорука творчого успіху 

професійного колективу. . 

3.1 .Репертуар  як важлива   складова роботи колективу. 

3.2. Особливості репертуарної політики професійного колективу. 

Модульний контроль т.3.2. 

Змістовий модуль 4. Гастрольна діяльність професійного 

колективу 

4.1. Нормативні документи щодо концертно-гастрольної 

діяльності професійного колективу.. 

4.2 Концерти, вітчизняні та зарубіжні гастролі професійного 

колективу-невід’ємна складова його функціонування. 

Модульний контроль т.4.2.  

 

Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час лекційних   занять – 24 бали    

(від 0 до 6 балів ) 

2.Семінарські заняття - . 24 бали (від 0 до 6 балів ) 

3. 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://classsroo.google. com/c/MzAyNTk5MzM l ODU5  

 

 

Література 

Рекомендована література та iнформацiйнi ресурси  

Література:  

1. Закон України про внесення змін до Закону України "Про 

гастрольні заходи в Україні" : Київ. Відомості Верховної Ради 

України. 2011.  

2. Бурковський 0. «Завжди в дорозі». Київ : Преса Плюс. 2013. l25 

с.  

3. Забредовський С. Методика роботи з хореографічним 

колективом: навчальний посібник / HAKKKiM. Київ 2010. 135c. 4. 

Кокуленко Б. «Степова Терпсихора» . Кiровоград: Степ, 1999, 2l2 

с.  

5. Литвиненко В. «Зразки народної хореографії» : Київ, 

Альтерпрес, 2007. 468 с. 

 Iнформаuiйнi ресурси:  

1. http://library.nakkkim,edu.ua/ електронний каталог Національної 

академії керівних квадрів культури i мистецтв 

 2. http://www.nbuv.gov.ua/ Національна бібліотека Україні імені В. 

I. Вернадського  

3. http://www.info-1ibrary.com.ua/ Електронна бібліотека 

підручники 

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

бібліотека - видання академії.  

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

Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

Аудиторія, корпус. 

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 

 

Вантух Мирослав Михайлович 

Посада : професор 

Тел.: 0442368123 

E-mail: mvantukh@dakkkim.edu.ua 

Робоче місце: кафедра хореографії 

(корпус № 7, ауд. 103). 
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