
1 
 

 
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ СЦЕНІЧНИХ ЖАНРІВ» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Циркові жанри 

Кількість кредитів: 3,0 

Рік підготовки, семестр: 1 курс, 1 - семестр 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Никоненко Руслан Миколайович 

Контакти rezhyser@kmaecm.edu.ua, r.nikonenko@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет естрадного та циркового мистецтва 

Кафедра режисури естради, театралізованих видовищ та цирку і актора театру 

Посада старший викладач кафедри 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Никоненко Руслан Миколайович - старший викладач кафедри режисури естради, театралізованих 

видовищ та цирку і актора театру КМАЕЦМ. Режисер-постановник пластичних рішень вистав: 

«Антігона» у Полтаві, «Майська ніч», «Патріот», «Великий малюк Гулівер» у Харкові, «Так загинув 

Гуска» у Чернігові, «Майська ніч» у Хмельницькому. Режисер-постановник, сценарист та організатор 

численних культурно-мистецьких проєктів. 

У складі театру-студії «Арабески» брав участь у гастрольних турне по США, Європі та Україні у ролі 

актора. 

Знявся у понад 70 кінокартинах. 

Володар Гран-прі багатьох театральних фестивалів. 

Автор пластичного тренінгу «Ефект Шекспіра». 

Є автором наукових статей у фахових та загальних виданнях України та Оману. 

Як член журі брав участь у багатьох українських та міжнародних фестивалях. 

Регулярно виступає на наукових конференціях та круглих столах із фахових питань. 

Є членом Творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України». 

Публікується у фахових виданнях. Є автором публікацій у багатьох міжнародних та українських 

виданнях. Є постійним учасником українських на міжнародних науково-практичних конференцій. 

Він точно знає, що режисура — це просто! Треба лише багато працювати над собою, бути креативним, 

вийти за рамки буденності, ставити великі цілі та досягати їх. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета навчальної дисципліни: Визначити витоки та особливості сучасних видів та жанрів сценічного 

мистецтва: розглянути мистецькі компоненти виражальних систем цих жанрів; виявити сфери їхнього 

побутування; уточнити термінологічний апарат сценічних форм досліджуваних жанрів. 

Завдання навчальної дисципліни: вивчення історичних аспектів виникнення сценічних видів та 

жанрів, виявлення та аналіз характерних ознак сценічних жанрів, визначення та засвоєння понять: 

синтез, еклектика, синкретизм на сучасному мистецькому історичному етапі. 

У результаті освоєння дисципліни студент повинен знати теоретичні поняття: вид мистецтва, категорія 

мистецтва, жанр мистецтва, під жанр мистецтва, напрям мистецтва, синтез, еклектика, синкретизм, 

сцена, театр, манеж, сценічний простір, засоби сценічної виразності. 
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ОПИС КУРСУ 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS 

– 3 
Рік підготовки – 1-й 

Кількість кредитів 

ECTS – 3 
Рік підготовки – 1-й 

Модулів – 1 Семестр – 1 Модулів – 1 Семестр – 1 

Змістових модулів – 2 Лекції - 16 Змістових модулів – 2 Лекції - 4 

Загальна кількість 

годин – 90 
Практичні – 14 

Загальна кількість 

годин – 90 
Практичні – 2 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 4 год 

Самостійна робота - 

60 

Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 год 

  

Самостійна робота – 84 

Форма контролю –  

1 семестр - диф. залік 

Форма контролю –  

1 семестр - диф. залік 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

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

складні професійні завдання у галузі сценічного мистецтва (циркові 

жанри) із залученням творчих, матеріально-технічних, фінансово-

економічних та інших ресурсів, застосуванням теорій, методів 

мистецтвознавства, циркознавства, театральної  та циркової педагогіки. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

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. 

3. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності. 

5. Здатність до професійного опанування змістовних (інформаційного, 

виразно-образного) рівнів сценічного твору. 

8. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-

мистецьких процесів (за жанрами). 

17. Вміння працювати із мистецтвознавчою літературою, аналізувати 

твори літератури і мистецтва, користуючись професійною термінологією. 

19. Вільно орієнтуватися у напрямках, стилях, жанрах та видах сценічного 

мистецтва (естрада, цирк, театр); основи режисури естрадно-циркового 

номеру; методики викладання фахових дисциплін, знати термінологічний 

та понятійний апарат зі спеціальності; творчій спадщині видатних 

майстрів. 
 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

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

2. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 

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

інформаційних технологій у професійній діяльності. 

10. Здатність до розв’язання комплексних проблем в галузі сценічної інноваційної діяльності при 

глибокому переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань та професійної практики. 
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18. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури, образотворчого 

мистецтва, музики, кіно; історичні та сучасні факти та про видатних особистостей у сфері мистецтва; 

класифікувати види та жанри сценічного мистецтва. Самостійно розбиратися у напрямках та концепціях 

сучасного художнього життя, у розвитку сценічного мистецтва. 

19. Вміти оцінювати досягнення художньої культури в умовах історичного контексту; аналізувати твори 

літератури та мистецтва. Здійснювати аргументований критичний аналіз 

творів сценічного мистецтва. Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього процесу. 

21. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній діяльності. 

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 Формами навчання з дисципліни «Історія та теорія сценічних жанрів» є лекційні (16 години) та 

практичні (14 годин) заняття, а також самостійна робота студента (60 годин) 

Методи навчання з дисципліни «Історія та теорія сценічних жанрів»: 

1. словесні – лекція, пояснення, розповідь, бесіда, дискусія; 

2. наочні – спостереження, ілюстрація, демонстрація; 

3. робота з джерелами (друкованими та цифровими) – збирання, читання, вивчення, реферування, 

конспектування; 

4. дистанційні – віддалене консультування за допомогою соціальних мереж та електронної пошти. 

5. Навчальні технології, що використовуються для активізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів під час вивчення навчальної дисципліни: дискусія, мозкова атака. Також застосовується 

індивідуальний підхід до кожного студента, у т. ч. віддалене консультування. 
6.  

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1 

Змістовий модуль 1. ВИДИ ТА ЖАНРИ МИСТЕЦТВА. 

Тема 1. Вступ: предмет курсу, огляд 

літератури. 
10 2 2 - 6 13 1 - - 12 

Тема 2. Види мистецтва та їх класифікація. 11 2 2 - 7 13 1 - - 12 

Тема 3. Сценічні види мистецтва. Обставини 

виникнення та формування. 
13 4 2 - 7 14 2 - - 12 

Разом за змістовим модулем 1 34 8 6 - 20 40 4 - - 36 

Змістовий модуль 2. ВИДИ ТА ЖАНРИ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА. 

Тема 1. Мистецтво естради, як 

мультіжанровий вид сценічного мистецтва. 
14 2 2 - 10 12.5 - 0.5 - 12 

Тема 2. Циркове мистецтво. Жанри та їх 

особливості. 
14 2 2 - 10 12.5 - 0.5 - 12 

Тема 3. Театральне мистецтво. Різновиди. 

Жанри. 
14 2 2 - 10 12.5 - 0.5 - 12 

Тема 4. Хореографія. Різновиди. Напрями. 

Жанри. 
14 2 2 - 10 12.5 - 0.5 - 12 

Разом за змістовим модулем 2 56 8 8 - 40 50  2 - 48 

Усього годин  90 16 14 - 60 90 4 2 - 84 
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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    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 
 

 

Поточне тестування  СРС 
Підсумковий 

тест  

Сума 

балів  
Зміст. мод. 1 Зміст. мод. 2 

10 25 100 
Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4 

9 9 9 9 9 10 10 
65 

 

 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. Баканурський А., Овчиннікова А. Сучасний театрально-драматичний словник. - Одеса: Студія "Негоціант", 

2007. 

2. Безгін І.Д. Мистецтво і ринок: Нариси. Київ, 2005.  

3. Безклубенко С.Д. Мистецтво: терміни та поняття: енцикл. вид. : у 2 т. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т 

культурології. Київ: Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України, 2010. 

4. Блазіс К., Танці взагалі, балетні знаменитості та національні танці .- М., 1999 

5. Гонтова Л. Історія мистецтв як культурний текст. ХХ ст. – Київ, 2005. 

6. Гур’єва О.П. Витоки виникнення основних жанрів циркового мистецтва: практ. порадник. Маріуполь: Рената, 

2009. 

7. Естетика: навч. посіб. / М.П. Колесніков, О.В. Колеснікова, В.О. Лозовой та ін. – К., 2004. 

8. Естетика: підручник / [за заг. ред. Л.Т. Левчук]. – К., 2006. 

9. Історія театру / Оскар Г.Брокетт, Франклін Г.Гілді (переклад Т. Дидина, Н. Козак). Львів: Літопис, 2014. 730 с. 

10. Історія української культури : у п’яти томах. Т.2 : Українська культура XIII – першої половини XVII століть / 

Ред. В. А. Смолій. К.: Наук. думка, 2001. 848 с. 

11. Історія української культури: У 5 т. Т. 3: Українська культура другої половини ХVII – XVIII століть / Ред. В. 

А. Смолій. К.: Наук. думка, 2003. 1246 с. 

12. Історія Української культури : у п'яти томах. Т. 4. Українська культура другої половини ХІХ століття. Кн. 2. К. 

: Наук. думка, 2005. 1293 с. 

13. Історія української культури : у п’яти томах. Т. 4. кн. 1 Українська культура першої половини ХІХ століття / 

Голов. ред. Г.А. Скрипник. К. : Наук. думка, 2008. 1008 с. 

14. Історія української культури : у п'яти томах. Т. 5 Кн. 1. Українська культура ХХ - початку ХХІ століть / Голов. 

ред. Б.Є. Патон. К. : Наукова думка, 2011. 863 с.  

15. Історія української культури : у п'яти томах. Т. 5, кн. 2. Українська культура ХХ - початку ХХІ століть / Голов. 

ред. Б.Є. Патон. К. : Наукова думка, 2011. 1032 с.  

16. Миленька Г.Д. Історія зарубіжного театру (від античності до просвітництва) : Навчальний посібник / М-во 

освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. 283 с. Доступ 

до електронного ресурсу: https://studfiles.net/preview/5109749/ 

17. Обертинська А.П. Історія масових свят: навч. посіб. Київ: Друк. ДАКККіМ, 1999. 

https://studfiles.net/preview/5109749/
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18. Пожарська О.Ю. Витоки циркового мистецтва // Десята Міжнар. наук.-творча конф. «Культурно-мистецьке 

середовище: творчість та технології», м. Київ / НАКККіМ. Київ, 2017. 

19. Попович М. В. Нарис історії культури України. К.: АртЕк, 1998. Доступ до електронного ресурсу: 

http://litopys.org.ua/popovych/narys.htm 

20.Теорія та історія світової і вітчизняної культури : курс лекцій / [за ред. А.К. Бичко]. – К., 1993. 

Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура. Навч. посібник. – К., 2002. 

Додаткова 

1. Ігнатенко М.Л. Генезис сучасного художнього мислення / М.Л. Ігнатенко. – К., 1986. 

2. Кадцин Л.М. Музичне мистецтво та творчість слухача / Л.М. Кадцин. - М., 1990. 

3. Панченко В.І. Мистецтво в контексті культури / В.І. Панченко. – К., 1998. 

4. Татаркевич В. Історія шести понять / В. Татаркевич. – К.. 2001. 

Інформаційні ресурси 

1. Велика наукова бібліотека  http://sci-lib.com/  

2. Театральна бібліотека «Образ» http://theatre-library.livejournal.com/;   

3. Театральна бібліотека студії культури та мистецтв «Спірограф»  

http://spirograph.ho.ua/downloads.html  

4. Бібліотека Іхтіха http://www.ihtika.net/  

5. FreeComputerBooks.com http://www.freecomputerbooks.com/  

6. Бібліотека Яна Кротова http://www.krotov.info/  

7. Грамотій http://www.gramotey.com/  

8. Бібліотека українських підручників [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://pidruchniki.ws/.  

9. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: www.dnpb.gov.ua.  

10. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського: режим доступу: http://nbuv.gov.ua 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

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

навчання форма проведення спілкування - онлайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання завдання в 

перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей бути он-лайн або 

виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання здобувачем додаткового завдання в межах теми, даного 

викладачем. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – всі практичні мають бути 

оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шляхом завантаження робіт у Google 

Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без посилання на 

першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Здобувач зобов’язаний опрацьовувати 

джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма темами та розвине критичне мислення. 

 

http://litopys.org.ua/popovych/narys.htm
http://sci-lib.com/
http://theatre-library.livejournal.com/
http://spirograph.ho.ua/downloads.html
http://www.ihtika.net/
http://www.freecomputerbooks.com/
http://www.krotov.info/
http://www.gramotey.com/
http://pidruchniki.ws/

