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СИЛАБУС КУРСУ 

«Професійна підготовка за жанрами  

(Сучасний танець)» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Сценічно-естрадні жанри 

Кількість кредитів: 48 

Рік підготовки, семестр: І − ІV курс, І−VІII семестри 

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

Інформація про викладачів 

Прізвище, ім’я, по-батькові Макарова Зоя Михайлівна 

Контакти 0674471146, z.makarova@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Сценічного мистецтва  

Кафедра Естрадно-сценічних жанрів 

Посада Доцент 

Презентація викладача 

Зоя Макарова – заслужена артистка України, доцент кафедри естрадно-сценічних жанрів, магістр сучасної 

класичної хореографії, хореограф-постановник культурно-мистецьких заходів та шоу-програм, автор 

навчального посібника «Методика виконання сучасних напрямів хореографічного мистецтва».  

Член журі Всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів. 

Інформація про викладачів 

Прізвище, ім’я, по-батькові Майбенко Олександр Олександрович 

Контакти 0675846233, o.maybenko@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Сценічного мистецтва  

Кафедра Естрадно-сценічних жанрів 

Посада Старший викладач 

Презентація викладача 

Олександр Майбенко – заслужений артист естрадного мистецтва України,  старший викладач кафедри 

естрадно-сценічних жанрів, магістр хореографії.  

Артист театру сучасної хореографії "Сузір'я Аніко". Хореограф-постановник телевізійного проекту 1+1 - 

"Танцюю для тебе" (1-й, 2-й сезон). Хореограф-постановник телевізійного проекту СТБ «Танцюють всі 5». 

Хореограф-постановник телевізійного проекту "Gottodance" (Німеччина). Балетмейстер-постановник та 

викладач школи класичної хореографії «Bоlеro» (Німеччина). 

Балетмейстер-постановник танцювального шоу «Навколо світу за 80 днів» (Німеччина), хореограф-

постановник на телевізійному співочому конкурсі «Євробачення» від Казахстану, Ченгіз Мустафаєв 

До Вашої уваги викладачі які викладають курс: 

, засновник студії класичної сучасної хореографії «DanceAcademyArt», володар золотої премії на чемпіонаті 

світу DanceWorldCup (м. Брага, Португалія), балетмейстер-постановник новорічної вистави у палаці Україна  

«Академія Бешкетників», балетмейстер-постановник новорічної вистави у Національному цирку України 

«Мандри задзеркалля, або як врятувати Різдво».  

Голова та член журі Всеукраїнських та міжнародних конкурсів класичної та сучасної хореографії в Україні 

та Європі. 

Інформація про викладачів 

Прізвище, ім’я, по-батькові Пастухов Олексій Анатолійович 

Контакти 0501934857, o.pastuhov@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Сценічного мистецтва  
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Кафедра Естрадно-сценічних жанрів 

Посада Старший викладач 

Презентація викладача 

Олексій Пастухов − старший викладач кафедри естрадно-сценічних жанрів, магістр хореографії. Член 

національної хореографічної спілки України та асоціації діячів естрадного мистецтва України. Хореограф-

постановник телевізійних проектів на телеканалах Інтер, 1+1, Перший національний.  

Головний хореограф–постановник Міжнародного конкурсу «Дитяче євробачення», балетмейстер-

постановник «Віденського балу».  

Хореограф-постановник «Київського балу».  

Балетмейстер-постановник щорічних гала шоу КМАЕЦМ. Балетмейстер-постановник новорічної шоу-

вистави у НПМ Україна «Академія бешкетників». Балетмейстер-постановник гала-шоу «Circus Academy». 

Балетмейстер-постановник новорічної програми у національному цирку України «Мандри задзеркаллям, або 

як врятувати новий рік». 

У січні 2020 року вихованці представляли КМАЕЦМ на відкритті  44 всесвітнього циркового 

фестивалю у Монте-Карло.  

Постійний член журі Всеукраїнських та міжнародних конкурсів мистецтв та сучасної хореографії, в 

Україні та Європі . 

Презентація курсу 

Навчальна дисципліна «Професійна підготовка за жанрами (сучасний танець)» є невід'ємною 

складовою загального  процесу  виховання та навчання  артиста танцювального колективу на факультеті 

естрадного та циркового мистецтв. Предметом вивчення навчальної дисципліни є техніка виконання 

сучасних напрямів хореографії  в межах contemporary dance, джазового танцю та стилей популярної 

танцювальної культури (vogue, jazzfunk,locking, hip-hop, poping, house, тощо). Вивчення  дисципліни  сприяє  

підвищенню виконавської майстерності, розвитку танцювальності та виразності, розширенню  лексичного 

арсеналу, творчого  діапазону та  уяві  майбутніх  артистів. Студенти вчаться працювати творчо і самостійно.  

Опис курсу 

Цей курс розроблений для студентів бакалаврів, спрямований на вивчення основ та танцювальних 

форм різних стилів. Також метою курсу, завдяки вивченню танцювальних форм і технік, є підготовка високо 

кваліфікованих артистів танцювального колективу, викладачів фахових дисциплін, що реалізують 

професійну виконавську майстерність в сучасних естрадних, циркових, сценічних компаніях, закладах і 

структурах, естрадно-циркових шоу-програмах та масово-культурних заходах, а також з можливістю 

здійснення якісного забезпечення освітнього процесу шляхом викладання в закладі освіти. 
Програма  курсу  знайомить  студентів  з  різноманітними  стилями та напрямками  сучасного  

хореографічного  мистецтва, такими як:  contemporary dance, modernjazz, broadway jazz, afro jazz,swing, 

disco,vogue, locking, hip-hop, poping, house, тощо. Ознайомлення та оволодіння даними стилями сучасного 

танцю, сприяє розвитку майбутнього артиста танцювального жанру. 
Матеріал  викладається  з  урахуванням  послідовного  освоєння  практичного  курсу. 

Мета навчання 

Мета навчання полягає в  оволодінні  технікою  виконання  сучасними  напрямами  хореографічного  

мистецтва,  накопиченні  практичних  навичок для застосування їх як на теренах України так і за її межами.  
В процесі навчання у студентів формуються наступні компетентності: 

Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого колективу складні професійні завдання у галузі 

сценічного мистецтва (сценічно-естрадні жанри) із залученням творчих, матеріально-технічних, фінансово-

економічних та інших ресурсів та застосуванням теорій, методів мистецтвознавства, театрознавства, 

балетознавства, театральної, сценічної та естрадної педагогіки. 

Загальні компетентності (ЗК)  

2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

5.Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

6.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

10.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

11.Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

12.Здатність працювати в команді. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК)  
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1.Здатність до розв’язання комплексних проблем в галузі сценічної інноваційної діяльності при глибокому 

переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань та професійної практики у галузі сценічного 

мистецтва. 

2.Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її втілення у творі сценічного 

мистецтва. 

3.Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) діяльності. 

4.Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі створення синтетичного за своєю природою 

сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в процесі його підготовки. 

5.Здатність до професійного опанування змістовних (інформаційного, виразно-образного) рівнів сценічного 

твору. 

7.Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, 

звуковими, акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, сценарно-драматургічними) при 

створенні та виробництві твору сценічного мистецтва (за спеціалізаціями). 

9.Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими технологіями в процесі реалізації художньої 

ідеї та осмислення творчого результату.  

14.Здатність до спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою спільнотою та 

громадськістю в галузі сценічного мистецтва та виробництва, до взаємодії із представниками інших творчих 

професій. 

15.Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід різноманітними шляхами та 

засобами. 

16.Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проекти з метою популяризації сценічного мистецтва 

(за спеціалізаціями) в широких верствах суспільства, в тому числі і з використанням можливостей 

театральної преси, телебачення, Інтернету. 

18.Здатність до професійного виконання: 

Професійної підготовки за жанрами: 

     Сучасний танець:  

Чіткого, високотехнічного і музичного виконання всіх особливостей танцювального екзерсису та 

композицій. Системно виконувати загально-фізичну підготовку. Знати та дотримуватись норм правил 

техніки безпеки з сучасного танцю. Правильно провести розминку з включенням простих танцювальних 

вправ. Розуміти поняття ансамбль, балет, танець: народний, бальний, класичний, сучасний, екзерсис, станок, 

середина, алегро, адажіо, тренаж. Уміти високоякісно виконувати танцювальні елементи, координувати 

складні рухи в танцювальні етюди, виконувати той чи інший танець згідно з особливостями манери та 

характеру і стилю; навчитися розрізняти характер музики, її розміри, стилістичну основу, вміти рухатися 

чітко під музичний супровід;  

Правильно виконувати як прості, так і складні танцювальні елементи та вправи з: 

- модерн-танцю (техніки Грем, Лімона, Каніннгема); 

- джаз-танцю (техніки афро-джазу, бродвей-джазу, бурлеску, свінгу, рок-н-ролу, твісту); 

- contemporary dance (авторські техніки світових сучасних балетмейстерів); 

- масово-популярних та молодіжних форм танцю («street dance», «club dance» – фанк, диско, хаус, 

вог, техно, електрик-бугі, джаз-фанк;  

- латина і соціальні танці (мамбо, самба, сальса, румба, танго, хастл);  

- теп-танцю – постановки тулуба, рук, голови та ніг; оволодіння первинними вавочками ударів 

стопи, носок-п’ятка, удари з вагою та без ваги, удари просковзуючі, ударі всією стопою, координації рухів 

руки з ногами; техніки теп-данс – афро-американська та європейська, ірландська. 

19.Вільно орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах сценічного мистецтва (естрада, цирк, театр); 

основах режисури естрадно-циркового номеру, методики викладання фахових дисциплін, знати 

термінологічний та понятійний апарат зі спеціальності; творчій спадщині видатних майстрів. 

Форми та методи навчання 

Формами навчання з дисципліни «Професійна підготовка за жанрами (сучасний танець)» є практичні 

заняття (720 годин), самостійна робота студента (720 годин) 

Методи навчання з дисципліни «Професійна підготовка за жанрами (сучасний танець)» 

 словесні (розповідь, пояснення); 

 наочні (ілюстрація, демонстрація, відео-показ); 

 практичні (практичні роботи, покази, опанування нового матеріалу та відпрацювання);  

 робота з підручником, або фаховою літературою; 

 самостійна робота. 
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Організація навчання 

Обсяг Тема 

90 годин Змістовий модуль 1. Рухи початкового рівня 

8 Тема 1.1. Постановка корпусу. Положення рук та ніг. Термінологія. 

20 Тема 1.2. Методика виконання вправ розігріву (Warm up). 

20 Тема 1.3. Методика виконання вправ для розвитку рухливості хребта. 

20 Тема 1.4. Методика виконання рухів ізольованих центрів 

22 Тема 1.5. Комбінаційні вправи на основі рухів в афро-манері. 

90 годин Змістовий модуль 2. Основи техніки модерн-джаз танцю. 

18 Тема 2.1. Тренажні вправи на основі техніки модерн-джаз танцю. 

16 Тема 2.2. Методика виконання танцювальних кроків (початковий рівень). 

18 Тема 2.3. Методика та техніка виконання обертів (початковий рівень). 

18 Тема 2.4. Методика та техніка виконання стрибків (початковий рівень). 

20 Тема 2.5. Комбінаційні вправи на основі рухів у стилі свінг. 

90 годин Змістовий модуль 3. Вправи другого  рівня складності. 

30 Тема 3.1. Вправи на середині залу в стилі модерн-джаз танцю (ІІ рівень складності). 

22 Тема 3.2. Методика виконання поліцентричних рухів. 

18 Тема 3.3. Методика виконання хвиль (body roll). 

20 Тема 3.4. Зміна рівнів та напівакробатичні елементи. 

90 годин Змістовий модуль 4. Поліцентричні рухи базового рівня складності. 

20 Тема 4.1. Методика виконання танцювальних кроків (базовий рівень). 

20 Тема 4.2. Методика та техніка виконання обертів (базовий рівень). 

20 Тема 4.3. Стрибки як засіб переміщення. 

30 Тема 4.4. Танцювальні комбінації на основі рухів базового рівняскладності. 

90 годин Змістовий модуль 5. Технічні прийоми contemporary dance 

20 Тема 5.1. Техніка workfloor початкового рівня складності 

20 Тема 5.2. Техніка workfloor базового рівня складності 

20 Тема 5.3.Технічні особливості шкіл модерна (contemporary) 

20 Тема 5.4. Особливості технічних прийомів М.Каннінгема та Х.Лімона 

10 Тема 5.5.Танцювальні комбінації або імпровізація 

90 годин Змістовий модуль 6. Техніка modern dance 

8 Тема 6.1.Розігрів на середині залу на уроці з модерн танцю ускладненого рівня 

22 Тема 6.2. Положення рук та ніг 

16 Тема 6.3. Робота корпусом на уроці модерн танцю 

44 Тема 6.4.  Техніка Марти Грем. Положення сontraction та release 

90 годин Змістовий модуль 7. Стилі сучасної хореографії 

12 Тема 7.1.Танцювальний стиль «Vogue» та його різновиди 

12 Тема 7.2.Танцювальний стиль «House» та його основні рухи 

12 Тема 7.3.Танцювальний стиль «Диско» та його основні рухи 

12 Тема 7.4. Broadway jazz dance 

12 Тема 7.5.Естрадний танець 

15 Тема 7.6.«Hip-Hop» та його базові елементи 
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15 Тема 7.7.«Locking» та його базові елементи 

90 годин Змістовий модуль 8. Методичні рекомендації до побудови власного уроку 

20 Тема 8.1.Характерні особливості школи модерн-джаз танцю. 

20 Тема 8.2. Методика побудови заняття ускладненого рівня 

30 
Тема 8.3.Побудова комбінацій на середині зали на основі використання засвоєного 

матеріалу 1-4 року навчання 

20 Тема 8.4.Створення танцювального етюду 

720 годин  

Оцінювання 

Бали Результат навчання, що оцінюється 

65 

Практичні та теоретичні питання з дисципліни «Професійна підготовка за жанрами»  для 

ОПП «Сучасний естрадний танець», спрямовані  на контроль якості засвоєння студентами 

навчального матеріалу, здійснюється під час практичних занять і містить перевірку 

рівня знань практичного та теоретичного матеріалу. 

10 
Самостійна робота: опрацювання студентами теоретичного та практичного матеріалу, 

конспект, виконання письмових та творчих завдань. 

25 Залік/диф. залік: практичний показ.  

100 Cеместр І, IV, VI 

65 

Практичні та теоретичні питання з дисципліни «Професійна підготовка за жанрами»  

для ОПП «Сучасний естрадний танець», спрямовані  на контроль якості засвоєння 

студентами навчального матеріалу, здійснюється під час практичних занять і містить 

перевірку рівня знань практичного та теоретичного матеріалу. 

10 
Самостійна робота: опрацювання студентами теоретичного та практичного матеріалу, 

конспект, виконання письмових та творчих завдань. 

25 Екзамен: практичний показ та усне опитування.  

100 Cеместр ІІ, III, V, VII 

Політика курсу 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни.  

Запізнення на фахові заняття є неприпустимими. У випадку наявності довідки від лікаря 

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Переоцінка завдань можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви на ім'я 

завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом тижня створить 

комісію з переоцінки, яка після проведення аналізу роботи студента повідомить його про своє рішення. 

Перескладання роботи студентів можлива протягом тижня після отримання оцінки на основі заяви у 

письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Якщо Ви 1) використовуєте чужі конспекти першоджерел,  

оцінки позбавлються обидва студенти; 2) якщо співпадає більше 80% матеріалу у підсумкових творчих 

роботах, кількість зароблених балів ділиться на кількість виявлених копій. При виконанні спільних завдань 

(ІНДЗ), потрібно вказувати внесок кожного учасника. При використанні (цитуванні) чужого твору, потрібно 

вказувати автора та посилатись на джерело.  

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного використання - 

видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з 

аудиторії (з дозволу викладача), брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


