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СИЛАБУС КУРСУ 

«Танець» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Сценічно-естрадні жанри 

Кількість кредитів: 28,0 

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

Компонент освітньої програми: обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

Інформація про викладача 

Прізвище, ім’я, по-батькові Шариков Денис Ігорович 

Контакти +3806742-9042; e-mail: d.sharikov@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра Циркових жанрів 

Посада Декан факультету сценічного мистецтва 

Презентація викладача 

Доцент кафедри циркових жанрів, кандидат мистецтвознавства, хореолог, балетмейстер, циркознавець. 

Лауреат міжнародних конкурсів балету, володар «Grand Prix»  

та призер міжнародних фестивалів з сучасного хореографічного мистецтва,  

Голова журі Міжнародних фестивалів та конкурсів з Сучасного хореографічного мистецтва 2010−2018 рр.;  

член Всесвітньої Ради Танцю ЮНЕСКО (CID), володіючи новітніми методами та технологіями навчання, 

забезпечить якісний та конкурентоспроможній рівень з професійної підготовки  

для майбутніх артистів танцювального колективу. 

Інформація про викладача 

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 викладача 

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

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

Робоче місце: Факультет Сценічного мистецтва  

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-
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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 

Майбутні артисти танцювального колективу вивчаючи курс з навчальної дисципліни «Танець», опановують 

неокласичні балетні формально-технічні засоби та новітні зразки з сучасного хореографічного мистецтва, 

які дозволять їм бути універсальними фахівцями у галузі сценічного мистецтва сьогодення. 

Опис курсу 

Цей курс розроблений для студентів бакалаврів, спрямований на вивчення синтезу пітерської та 

світової балетної академічної школи. Також метою курсу, є підготовка висококваліфікованих 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. 

Мета навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Танець» у майбутніх 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)  

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). 
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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: 

Компоненти професійної підготовки: 

Танець (виключно для сучасного танцю) – система та техніка класичного танцю: академічна 

постановки тулуба, рук, голови та ніг; оволодіння навичками координації рухів; наполегливе 

опрацювання над виправленням недоліків будови тіла, а саме підняті плечі, сутула спина, опущена 

голова, прогин у попереку, а також виконання всіх технічних особливостей класичного екзерсису − 

barre, centre, allegro: reverence, barre, centre, adagio, allegro, battements (simple, sur le cou-de-pied, 

developpè), rond de jambe (par terre et en l'air), en avant et en arriere, en dehors et en dedans, allonge et 

arroundi, plié – demi, grand, relevè demi pimtè, arabesque et attitude, temps liè, pas marchè  et pas couru, 

pas de bourrè, en tournent, renverse, sauté, pas (echappè, assemblè, ballonnè), a la seconde, sissonnes 

(ferme, ouvert, fondu), tours-pirouettes, battiries, port de bras, stretching, grand jetè, tour en l'air; 

Танець: правильна постановка тулуба, рук, голови та ніг; оволодіння назвочками координації 

рухів рук з ногами та корпусом, а також професійно виконувати елементи з: 

- класичний танець; розуміння основних понять за термінології класичного танцю-вправи 

біля станка та на середині залу, стрибки (barre, centre, adagio, allegro, tours, pirouette, battements, plié, 

releve, grand, demi, en dehors, en dedans, port de bras, grand jetè, assemblè);  

- народно-сценічний танець основні характерні риси та манера виконання в українському, 

іспанському, польському, італійському, мексиканському, східному характері.  

- сучасний танець – техніки модерн-танцю, джаз-танцю, хіп-хопа, contemporary dance;  

- рухатись вільно та з’єднавши окремі рухи в танцювальні етюди-виконувати той чи інший 

танець згідно з особливостями манери та характеру танцювального стилю – неокласика, модерн, 

джаз, стріт-данс, фольк;  

- навчитися розрізняти характер музики, її розмір, стилістичну основу, вміти рухатися чітко 

під музичний супровід. 

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 «Танець» є практичні заняття (420 годин), самостійна робота 

студента (420 годин) 

● Методи навчання з дисципліни «Танець» 

− словесні (розповідь, пояснення, описова розповідь); 

− наочні (ілюстрація, демонстрація відеопоказ Googl Class Room); 

− практичні (практичні покази, опанування нового матеріалу та відпрацювання елементів та форм; 

− самостійна робота. 

Організація навчання 

Обсяг Тема 

 

60 годин Змістовий модуль 1. Класичний екзерсис та основи хореографії. 

8 Тема 1. Основи класичного танцю. 
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48 Тема 2. Класичний екзерсис та елементи історико-побутового танцю 

4 Тема 3. Хореографічна термінологія. 

60 годин Змістовий модуль 2. Елементи академічного танцю. 

20 Тема 4. Exercices a la Barre (вправи біля станка). 

20 Тема 5. Exercices au Milieu – Cеntre (вправи на середині). 

20 Тема 6. Allegro (стрибкові вправи та оберти). 

60 годин Змістовий модуль 3. Елементи сучасного та бального танцю (початок). 

20 Тема 7. Exercices a la Barre. 

20 Тема 8. Exercices au Milieu – Cеntre. 

20 Тема 9. Allegro. 

60 годин Змістовий модуль 4. Елементи сучасного та бального танцю (продовження). 

20 Тема 10. Exercices a la Barre. 

20 Тема 11. Exercices au Milieu – Cеntre. 

20 Тема 12. Allegro. 

60 годин Змістовий модуль 5. Елементи сучасного танцю. 

20 Тема 13. Exercices a la Barre. 

20 Тема 14. Exercices au Milieu – Cеntre. 

20 Тема 15. Allegro. 

60 годин Змістовий модуль 6. Танцювальні комбінації та імпровізація. 

20 Тема 16. Exercices a la Barre. 

20 Тема 17. Exercices au Milieu – Cеntre. 

20 Тема 18. Allegro. 

30 годин Змістовий модуль 7. Екзерсис 4 рівню складності. 

10 Тема 19. Exercices a la Barre. 

10 Тема 20. Exercices au Milieu – Cеntre. 

10 Тема 21. Allegro. 

30 годин Змістовий модуль 8. Балетний екзерсис. 

10 Тема 22. Exercices a la Barre et exercices au Milieu. 

10 Тема 23. Allegro. 

10 Тема 24. Неокласичний балетний репертуар. 

420 годин  

Оцінювання 

Бали Результат навчання, що оцінюється 

65 Виконання та відпрацювання студентами практичного матеріалу – рухів, вправ, комбінацій. 

10 
Самостійна робота: опрацювання студентами практичного матеріалу, відпрацювання вправ 

та комбінацій. 

25 Диф. залік: практичний показ  

100 Разом за семестр (2 семестр, 4 семестр, 6 семестр) 

65 Виконання та відпрацювання студентами практичного матеріалу – рухів, вправ, комбінацій. 

10 
Самостійна робота: опрацювання студентами практичного матеріалу, відпрацювання вправ 

та комбінацій. 

25 Екзамен: практичний показ  

100 Разом за семестр (1 семестр, 3 семестр, 5 семестр, 7 семестр) 

Політика курсу 

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

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

призначається відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Переоцінка враховуючи специфіку та фізичні можливості студентів переоцінка не передбачено. 

Перескладання практичного показу роботи студентів можлива протягом тижня після отримання 

оцінки на основі заяви у письмовій формі та створення відповідної комісії фахівців та повторного 

перескладання. 

Академічна доброчесність та плагіат. Даний курс не передбачає плагіат, так як, він практичний та 
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студенти або вивчають практичний матеріал на заняттях та закріплюють самостійно, або не вивчають, через 

певні причини, що на практичному показі буде виявлено. 

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. Студенти обов’язково повинні бути переодягненні у специфічну уніформу 

для занять з танцю. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби виходити з аудиторії, 

брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


