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Освітньо-професійна програма: Музичне мистецтво; Сценічне 

мистецтво 

Кількість кредитів: 4,0 

Рік підготовки, семестр: І курс, 2 семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

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 Естрадного та циркового мистецтв  

Кафедра Циркових жанрів 

Посада Доцент 

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. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета курсу полягає передусім у тому, що він формує загальний світогляд студентів, 

загальноосвітній, фаховий і культурний рівень майбутнього фахівця. Це дисципліна, вивчення якої 

дозволить зрозуміти специфіку, жанровість, стилістику, формально-технічні засоби, естетичну уяву 

та архітектоніку сценічного твору. Основними формами вивчення дисципліни «Мистецька культура 

сучасності» є лекції, семінарські заняття. 

Вивчення дисципліни «Методи аналізу творів сценічного мистецтва» впливає на формування 

розуміння культури сучасності як цілісної системної єдності фактів і явищ в інтегративному процесі 

наукового, естетичного, філософського осмислення світу і людини. 

Дисципліна «Методи аналізу творів сценічного мистецтва» є курсом, розрахованим на 

оволодіння теоретичними основами в галузі історії сценічних мистецтв; збагачення студентів 

знаннями, почерпнутими зі скарбниці вітчизняної та світової культури, вміння застосовувати набуті 

знання в практичній діяльності. 

Курс має завдання: 

- ознайомити студентів з сучасними сценічними жанрами у мистецтві, відчути їх характерні 

риси та відмінності різних культур сучасного простору; 

- навчити вільно оперувати теоретичними конструкціями і поняттями історії сценічних 

мистецтв, розглянути власну національну культуру в контексті світової; 

- сформувати естетичну культуру студентів, потреба в систематичному спілкуванні з 

прекрасним, інтерес до різних видів мистецтва; 

- забезпечити студентам належний мінімум знань з мистецтва театру, музики, цирку, 
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хореографії, дати загальне уявлення про основні тенденції їх розвитку; 

- сформувати потребу в спілкуванні з явищами високого мистецтва.  

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – (1) 

Кількість кредитів 

ECTS – 4 
Рік підготовки – (1) 

Модулів – 1 Семестр – (2) Модулів – 1 Семестр – (2) 

Змістових модулів – 2 
Лекції – (32) 

Змістових модулів – 2 Лекції – (12) 

Загальна кількість 

годин – 120 

Загальна кількість 

годин – 120 

 

Практичні – () Практичні – (28) 

Індивідуальні – (0) Індивідуальні – (0) 
Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

  

Семестрових годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 12 

самостійної роботи 

студента – 48 

  

Самостійна робота – 

(60) 

Самостійна робота – 

(108) 

Форма контролю –  

(2 диф.залік) 

Форма контролю –  

(2 диф.залік) 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

У процесі вивчення дисципліни «Методи аналізу творів сценічного мистецтва»  у студентів 

формуються наступні компетентності: 

1. 025 МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до Стандарту вищої освіти. Другий (магістерський 

рівень) вищої освіти. Ступінь «магістр». Галузь знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальність 025 

«Музичне мистецтво».) 

Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі музичної 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій в теорії, історії 

музики, у педагогіці, виконавстві та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 
2. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 
5. Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню 

інформацію та застосовувати її для теоретичної, виконавської, 

педагогічної інтерпретації. 

7. Здатність аналізувати виконання музичних творів або оперних 

спектаклів, здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських 

інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей радіо, 

телебачення, Інтернету. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

4. Професійно здійснювати аналіз музично-естетичних стилів та напрямків.  
5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у виконавській діяльності, створювати 
його індивідуальну художню інтерпретацію. 
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7. Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійнокатегоріальним апаратом. 

У процесі вивчення дисципліни «Методи аналізу творів сценічного мистецтва»  у студентів 

формуються наступні компетентності: 

026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО (відповідно до ОПП Сценічне мистецтво) 

Інтегральна 

компетентність 
Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого 

колективу складні теоретичні та практичні задачі і проблеми у галузі 

сценічного мистецтва, або у процесі навчання із залученням творчих, 

матеріально-технічних та інших ресурсів та застосуванням теорій та 

методів мистецтвознавства, театрознавства, циркознавства, режисури 

та педагогіки вищої школи. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

6. Здатність бути критичним і самокритичним. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 
18. Здатність до розуміння та комплексного оцінювання 

фундаментальних засад культурно-мистецьких процесів. 

19. Здатність оперувати новітніми інформаційними й цифровими 

технологіями в процесі проектування та реалізації художньої ідеї, 

осмислення творчого результату. 

23. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових 

складних ідей у творчо-виробничій  сценічній діяльності. 

27. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та 

практичний досвід різноманітними шляхами та засобами (через 

формально-технічні та художні засоби з виконавського мистецтва (за 

жанрами)). 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

1. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній 

діяльності. 

5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості 

інформаційних технологій у професійній діяльності. 

14. Обирати та аналізувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно визначаючи спосіб 

його інтерпретації (виконавське мистецтво (за жанрами)). 

20. Вміти орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку 

сценічного мистецтва (цирк, естрада, театр, режисура), осмислювати тенденції сучасних культурно-

мистецьких процесів. 

21. Володіти навичками наукового опрацювання літератури (включаючи оформлення бібліографії, 

правила цитування тощо), вміти застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору, 

систематизації та використання інформації. 

23. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній 

діяльності. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 Мета курсу полягає передусім у тому, що він формує загальний світогляд студентів, 

загальноосвітній, фаховий і культурний рівень майбутнього фахівця. Це дисципліна, вивчення якої 

дозволить зрозуміти специфіку, жанровість, стилістику, формально-технічні засоби, естетичну уяву 

та архітектоніку сценічного твору. Основними формами вивчення дисципліни «Мистецька культура 

сучасності» є лекції, семінарські заняття. 

Вивчення дисципліни «Методи аналізу творів сценічного мистецтва» впливає на формування 

розуміння культури сучасності як цілісної системної єдності фактів і явищ в інтегративному процесі 

наукового, естетичного, філософського осмислення світу і людини. 

Дисципліна «Методи аналізу творів сценічного мистецтва» є курсом, розрахованим на 

оволодіння теоретичними основами в галузі історії сценічних мистецтв; збагачення студентів 

знаннями, почерпнутими зі скарбниці вітчизняної та світової культури, вміння застосовувати набуті 

знання в практичній діяльності. 
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Курс має завдання: 

- ознайомити студентів з сучасними сценічними жанрами у мистецтві, відчути їх характерні 

риси та відмінності різних культур сучасного простору; 

- навчити вільно оперувати теоретичними конструкціями і поняттями історії сценічних 

мистецтв, розглянути власну національну культуру в контексті світової; 

- сформувати естетичну культуру студентів, потреба в систематичному спілкуванні з 

прекрасним, інтерес до різних видів мистецтва; 

- забезпечити студентам належний мінімум знань з мистецтва театру, музики, цирку, 

хореографії, дати загальне уявлення про основні тенденції їх розвитку; 

- сформувати потребу в спілкуванні з явищами високого мистецтва.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин 
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г
о
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П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь
н

і 

С
Р

С
 

В
сь

о
г
о

 

Л
ек

ц
ії

  

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

Ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь
н

і 

С
Р

С
 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Видова специфіка художньої культури та мистецтва. 

Тема 1. Тема 1. Види мистецтва та їх 

різновиди, стилі та жанри. Мистецтвознавство 

як наука про мистецтво 

10 6 4  10 2 2   

 

18 

Тема 2. Тема 2. Література. Театр. 

Образотворче та декоративне мистецтво.  
10 4 4  10 2 2   

18 

Тема 3. Тема 3. Музика. Хореографія. Кіно-

телемистецтво.  
10 4 6  10 2    

18 

Разом за змістовим модулем 1 30 16 14 0 30 6 6 0 0 54 

Змістовий модуль 2. Аналіз творів сценічного мистецтва. 

Тема 4. Тема 4. Стилістика та напрями в 

мистецтві. Сценічні види мистецтва. 
10 8 4  10 2 2   

 

18 

Тема 5. Принцип аналізу сценічного твору 10 8 2  10 2 2   18 

Тема 6. Критичний аналіз твору сценічного 

мистецтва – вокал, балет, театралізоване, 

сценічне чи циркове дійство. 

10  8  10 2 2   

18 

Разом за змістовим модулем 2 30 16 14 0 30 6 6 0 0 54 

Всього годин 60 32 28 0 60 12 12 0 0 108 
 

ОЦІНЮВАННЯ 

Шкала оцінювання: національна та ECTS* 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  Оцінка ECTS  
для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 80-89 B добре  
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Система накопичення балів 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів 

Модульний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 500 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

300:3*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем екзамен 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні(модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за 

кожен): 5 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота ) * 0,5 (постійний 

екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку) 

Екзамен (диференційований залік) оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний коефіцієнт) = 

результат екзамену (диф.заліку) 
Підсумкова оцінка за екзамен (диф.залік)= результат  оцінка до екзамену (диференційованого заліку) + 

результат оцінка до екзамену (диференційованого заліку) 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем залік 

Сума балів за всі проведені поточні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 балів за кожен): 

кількість заходів (модульний контроль 1, модульний контроль 2, самостійна робота) = результат заліку 

74-79 C зараховано 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 0-34 F 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

1. Станіславська К. І. Мистецько-видовищні форми сучасної культури : монографія / К. І. 

Станіславська. – К. : НАКККіМ, 2012. – 320 с. 

2. Шариков Д. І. Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен художньої культури. 

Філософія балету і онтологія танцю: монографія / Д. І. Шариков. − К. : Кафедра театрального 

мистецтва. Київський міжнародний університет, 2013. – Ч. 1. − 204 с.  

3. Шариков Д. І. Мистецтвознавчі дисципліни в науково-дослідному процесі в Україні // 

Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд». − Серія «Мистецтвознавство». − К. : Центр 

міжнародного та наукового співробітництва «ТК Меганом». − 2014. − № 6 (7). − С. 175−183. 

4. Sharykov Denys. Scena choreografem ćwiczyć umiejętności w świecie // Lwowsko-Rzeszowskie 

zeszyty naukowe. − Львів, Жешув: ЛНУ імені Івана Франка, Uniwerytet Rzeszowsri. – 2013. − № 1. − 

S. 252−261.  

Допоміжна: 

1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка /В. Ц. Абрамян. – К. : Лібра, 1996. – 224 с.  

2. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. – М. : В. Шевчук, 2013. – 330 с.  

3.     Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства. – М. : В. Шевчук, 2010. — 368 с.  

4.     Ильин Т. В. Введение в искусствознание. – М.: АСТ, Астрель, 2006. − 253 c. 

5. Каган М. С. Морфология искусства. — Л.: Искусство, 1972. – 440 с.  

6.     Меньшиков А. М. Фестиваль как социокультурный феномен современного театрального 

процесса : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : спец. 17.00.01 /  А. М. Меньшиков. – М. : Рос. 

академия театр. искусства искусства «ГИТИС» 

7. Михайлов Л. Н. Создание современного эстрадного зрелища (принципы художественного 

оформления): автореф. дис. … кандидата икусствоведения: спец.  17.00.01 / Л. Н. Михайлов. – М. : 

Рос. академия театр. искусства искусства «ГИТИС», 2007. − 124 с. 
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8. Сапаров М. А. Размышление о структуре художественного произведения // Структура 

литературного произведения. – Л.: Наука, 1984. – С. 179–205. 

9.     Сапаров М. А. Об организации пространственно-временного континуума художественного 

произведения // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. – Л.: Наука, 1974. – С. 85–

103. 

Інформаційні ресурси: 
1. Библиотека диссертаций. Диссертации России. Искусствоведение. Театральное искусство 

[Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://www.dslib.net/iskusstvo-teatra--p-3.html. − Загол. з 

екрана. 

2. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. − Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/632-2003-%D0%BF. − Загол. з екрана. 

3. Наказ № 31 «Про затвердження Положення про проведення атестації художнього та 

артистичного персоналу театрів» від 03.05.2007 р. [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http: // 

npa.iplex.com.ua / doc.php?code =z0496-07. – Загол. з екрана. 

4. Наказ № 149 «Про затвердження Статуту Державного підприємства "Національний 

академічний драматичний театр імені Івана Франка"» від 27.02.2012 р.  [Електронний ресурс]. − 

Режим доступу : http: // search.ligazakon.ua /l_doc2.nsf/link1/ MUS18593.html. Загол. з екрана. 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування занять студентами є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність 

дисципліни.  

Запізнення на заняття є неприпустимим. У випадку наявності довідки від лікаря призначається 

відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Перегляд оцінки за виконане завдання можливе протягом тижня після отримання оцінки на основі 

заяви на ім'я завідувача кафедри у письмовій формі. Після отримання заяви, завідувач кафедри протягом 

тижня створює комісію з переатестації, яка після проведення аналізу роботи студента повідомляє його про 

своє рішення. 

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

письмовій формі. 

Академічна доброчесність та плагіат. Якщо студент 1) використовує чужі конспекти першоджерел, 

оцінки позбавлються обидва студенти; 2) якщо студент на семінарському занятті читає з ксерокопії, його 

відповідь не оцінюється; 3) якщо співпадає більше 80% помилок у підсумкових контрольних роботах, 

кількість зароблених балів ділиться на кількість виявлених копій. При виконанні спільних завдань (ІНДЗ), 

потрібно вказувати внесок кожного учасника. 

Мобільні пристрої на заняттях використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  

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

видаленням студента з навчальної аудиторії. 

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

аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої. 

 


