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Анотація до вибіркового компоненту 

1 

Мистецтво  

сценічної 

імпровізації 

практична Чемирис О.А. 

Ужвенко Н.Я. 

Вибірковий освітній компонеyт «Мистецтво сценічної імпровізації» базується на 

знаннях та вмінях засвоєних під час вивчення «Пластики руху», або «Пантоміми», 

тому бажано вивчати її після проходження хоча б однієї з вказаних дисциплін. 

Головна мета освітнього компоненту «Мистецтво сценічної імпровізації» – 

розвинути та виховати вміння створювати пластико-ігровий художній твір «тут і 

зараз», без попередньої підготовки, користуючись освоєними прийомами, 

навичками та вміннями. Удосконалити природню пластику, виховати уяву та 

фантазію студента з застосуванням вправ пластичної та драматичної сценічних 

імпровізацій, навчити використовувати їх при виконанні конкретного акторського 

завдання та застосувати в спеціалізації.  Програма курсу формує такі вміння: 

створювати сольні пластичні імпровізації (з предметом і без нього); працювати на 

взаємодії з партнерами при створенні групових пластичних імпровізацій;  

програвати сольні драматичні імпровізації з використанням асоціативного ряду;  

використовувати схеми імпровізацій при побудові групових драматичних або 

пластичних замальовок; використовуючи вивчений матеріал створювати акторські 

замальовки у відповідності з ритмом і змістом музичного твору; використовувати 

освоєний учбовий матеріал у своїх творчих роботах зі спеціалізації. 

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  

2 Пантоміма практична Шевель А.С. 

Чемирис О.А. 

Головна мета освітнього компоненту  «Пантоміма» – розвинути та виховати 

пластичну уяву студента та сформувати навички використання пантомімічних та 

пластичних засобів для застосування в спеціальності. Удосконалити природню 



пластику, виховати фантазію студента у напрямку застосування елементів сценічної 

імпровізації, навчити спеціальної пантомімічної техніки та сформувати вміння 

використовувати її при виконанні конкретного акторського завдання. Сформувати в 

студента навички відтворення емоційно насиченого внутрішнього стану в яскравій 

виразній зовнішній формі для подальшого застосування в спеціалізації.  Програма 

курсу формує такі вміння: контроль за виконанням вправ та рухів з раціональною 

затратою м’язової енергії; володіючи знанням окремих технічних вправ і способами 

їх поєднання, створити композицію на визначену тему як з обдумуванням, так і в 

режимі імпровізації; відтворювати переконливо «уявні предмети», «уявні сили і 

перешкоди», стильові вправи та ін.; створити емоційно насичену пластичну 

характеристику персонажу; використовувати освоєний навчальний матеріал у своїх 

творчих роботах зі спеціалізації.  

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  
 

 

3 Жонглювання  практична 
 

Поздняков Т.Ю. 

«Жонглювання», як вибірковий освітній компонент, скерований на формування 

спеціальних компетентностей та професійних знань та навичок. Опанування 

навчального матеріалу, дозволить   розвинути вміння людини організовувати різні 

сполучення та чергування польотів у повітрі предметів, як однорідної форми, так і 

різних за конфігурацією. Сформує здатність застосовувати жонглювання та інші 

засоби сценічної виразності у майбутній професійній діяльності на естраді та цирку 

для створення та виконання естрадно-циркового номеру. 

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  
 

4 Степ  практична Бідний В. 

Вибірковий освітній компонент «Степ» є однією з необхідних у вихованні 

професійних виконавців усіх стилів та напрямків хореографії. Особливість степового 

танцю полягає в тому, що виконавець, оволодіваючи технікою виконання, у той самий 

час засвоює ритмічні основи різних музичних стилів, а також отримує практичну 

можливість відпрацьовувати навички освоєння ритмічних малюнків. До того ж 

техніка виконання степових таймів базується на основі рухів джазового танцю, що 



сприяє розвитку джазової манери виконання сучасних хореографічних творів та 

використання степових танцювальних рухів у створені концертного номеру. 

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  
 

5 Техніка мовлення  практична Яременко Л.Г. 

Освітній компонент спрямований на формування та удосконалення володіння 

сценічною мовою, як необхідною передумовою словесної дії. Освоєння програми 

курсу дозволить сформувати здібності володіти технікою сценічного дихання та 

навичками професійної гігієни голосу; знати особливості читання і переказування 

творів різних жанрів; володіти висотним голосовим діапазоном; виконувати 

спеціальні тренінги - речових вправ для професійної роботи з голосом; володіти 

нормативною вимовою та дикцією; опрацьовувати літературні матеріали та 

імпровізувати в межах  засвоєного матеріалу; виконувати на художньому рівні 

поетичні та прозові твори світової класики та сучасності.  

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  

 

6 Акробатика практична Горковенко О.С. 

Зміст вибіркового освітнього компоненту орієнтований на засвоєння вмінь та 

технічного арсеналу акробатики для здійснення професійної артистичної діяльності.   

Формування вольових якостей та досконале володіння своїм тілом у виконанні 

найскладніших рухів у незвичних умовах.  
Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  
 

7 
Партерний 

екзерсис 
практична Самойленко С.С. 

«Партерний екзерсис» є невід’ємною складовою базової артистичної підготовки. 

«Партерний екзерсис» це один із видів мистецтва, в якому гармонійно 

поєднуються музика, ритміка, пластика рухів, йога та класика. Особливість 

партерного екзерсису полягає в тому, що майбутній артист, оволодіваючи технікою 

виконання, у той самий час засвоює гнучкість, відчуття ритму, покращує базу 



класичного танцю. Також вправи партерного екзерсису спрямовані на зміцнення та 

розтяжку м'язів спини, побудову хорошої постави та здоров'я хребта. М'язи у 

виконавців стають витривалішими, тіло гнучкішим, а рухи граціознішими і 

технічними. 

Також партерний екзерсис може успішно використовуватися у відновний період 

професійної форми артистів цирку та балету після тривалого пропуску занять з 

різних причин, наприклад, травми. 

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  
 

8 

Анатомія людини 

та основи 

долікарської 

допомоги  

теоретична Ткачук О.Г. 

Освітній компонент скерований на формування знань з анатомії у світі природничо-

наукових уявлень про будову і функції організму людини в цілому; формування 

професійної компетентності з надання першої (долікарської) медичної допомоги 

при нещасних випадках, невідкладних і загрозливих для життя станах здоров’я 

людей. Завдання дисципліни: вивчення зовнішніх форм і внутрішньої будови 

організму людини і з’ясування закономірностей будови органів у зв’язку з їх 

функцією; вивчення змін будови людського організму в процесі онтогенезу, а також 

під впливом фізичних навантажень; вивчення участі різних ланок опорно-рухового 

апарату та зміна розміщення внутрішніх органів при виконанні рухів і при 

підтримці положень тіла людини; засвоєння основних методів визначення рівня 

фізичного розвитку та конституційних особливостей людини; сформувати здатність 

надавати долікарську допомогу в загрозливих для життя станах: надавати 

долікарську допомогу під час раптових серцево-судинних захворювань, травм 

опорно-рухового апарату, під час кровотечі; сформувати здатність 

продемонструвати знання особливостей різних видів ран (різані, колоті, 

вогнестрільні тощо), знання видів кровотеч та їх наслідків, оволодіння методикою 

долікарської допомоги під час зовнішньої та внутрішньої кровотеч. 

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  
 



9 Еквілібристика  практична 
 

Ігнатов А.Ю. 

Вибірковий освітній компонент дозволить урізноманітнити професійну артистичну 

поведінку та підвищити рівень підготовки у напрямку оволодіння сценічною 

пластикою, сценічним рухом.  

Основні завдання:  

    • засобами    спеціальних     фізичних      вправ     досягти     у     підготовці майбутніх 

фахівців еквілібристики належного рівня фізичного розвитку (відповідної сили, 

швидкості, спритності, гнучкості і витривалості); 

    • розучуванням   відповідних  вправ, елементів і комбінацій,  закріпленням та 

удосконаленням певних рухливих навичок досягти високої технічної підготовки 

еквілібриста; 

    • одночасно   з   опануванням   еквілібристичної    техніки   та  засвоєнням рухливих 

навичок, виховати високі морально-вольові якості:  уміння долати в собі відчуття 

страху, висока психологічна підготовка, спрямованість до змагань на цирковій арені, 

сценічній площадці тощо. 

Координацію руху, підсилити знання зі сценічної пластики 

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  

 

10 
Сучасний 

естрадний танець 
практична Самойленко С.С. 

 «Сучасний естрадний танець», як освітній компонент  активно вбирає в себе нові 

форми і елементи, які виникають у мистецтві на даному етапі розвитку. Спираючись 

на вільні від природи рухи, пози та жести, сучасний естрадний танець стає 

універсальним інструментом і для удосконалення майстерності професіоналів - 

артистів естради та цирку та для розкриття культури рухів. Саме тому сучасний 

танець настільки популярний у всьому світі. Студентам дуже важливо знання 

різноманітних стилів на напрямів сучасного танцю, для використання в постановці 

номерів та творчому професійному житті.  

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  

 

11 
Народно-сценічний 

танець 
практична Гурська О.Л. Начальний зміст освітнього компоненту  «Народно-сценічний  танець» дозволить 

розширити знання про танцювальну спадщину України та народів світу,  освоїти 



базові вправи з народно-сценічного танцю та вправи різноманітної технічної 

складності виконання, оволодіти основами хореографічної термінології. 

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  

 

12 Вікова психологія  теоретична 
Заєць І.В. 

   

Освоєння освітнього компоненту «Вікова психологія» сприятиме формуванню 

системи знань про  психічний розвиток людини, її психічних процесів і станів. 

Ознайомлення з інформацією про зміст послідовних етапів розвитку, динаміку 

психологічних процесів на різних вікових етапах, дослідження впливу на формування 

індивідуальних відмінностей культурно-історичних, соціально-економічних та 

етнічних умов, дозволить здобувачам розуміти етапи розвитку власної особистості та 

творчого потенціалу.  

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  
 

 

 

13 
Основи педагогіки 

і психології   
теоретична Симик О.В.   

 

«Основи педагогіки і психології», як освітній компонент включає питання  

  загальної психології як науки, закономірностей формування і розвитку психіки, а 

також загальних засад педагогіки. Ознайомлення з методами психологічного 

дослідження, пізнавальною діяльністю, емоційно-вольовою сферою особистості, 

функціями спілкування, темпераментом, характером та індивідуальними здібностями. 

Ознайомлення з основними закономірностями педагогічного процесу, дидактикою і 

теорією виховання. 

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  
 

 

14 
Танцювальний 

стиль мюзикл 
практична Самойленко С.С. 

«Танцювальний стиль мюзикл» є освітнім компонентом, що дозволяє розширити 

діапазон хореографічних знань, танцювальних стилів, та власного творчого 

потенціалу та здібностей, а відтак і сприяє формуванню актуальних професійних 



вмінь та навичок. Мюзикл - це особливий сценічний жанр, що вимагає від учасника 

(артиста)  професійного володіння і вміння нерозривно поєднувати зливання 

драматичного, музичного, вокального, хореографічного та пластичного мистецтва. 

Їх поєднання і взаємозв'язок дали мюзиклу незвичайну динамічність, характерною 

рисою багатьох мюзиклів стало рішення серйозних драматургічних завдань 

нескладними для сприйняття художніми засобами, у тому числі 

хореографічними.   Сьогодні  це один з найскладніших і своєрідних жанрів, в якому, 

в тій чи іншій мірі, знайшли своє відображення мало не всі стилі сценічного 

мистецтва, що існували раніше. Поєднання цих всіх жанрів являється цікавим для 

глядача, який приходить на виставу. Освоєння танцювальних стилів мюзикл 

сприятиме розширенню кола професійних знань та вмінь сучасного артиста 

естради, артиста танцювального колективу, а відтак і можливість творчо-

професійної самореалізації. Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити 

ECTS, 90 годин. Вивчається протягом одного навчального семестру, передбачає 

модульний контроль та семестровий контроль у формі заліку.  

 

15 

Технологія 

виготовлення 

ляльки 

практична  Гончаров М. В.   

Засвоєння даного освітнього компоненту  дозволяє оволодіти наступними знаннями 

та вміннями: професійно виконувати ескізи, креслення; вміти пояснити вимоги до 

ляльки, оформлення  декорацій; самостійно виготовляти ляльки  або елементи 

(вузли) будь-якої із семи основних систем ляльок; конструювати та виготовляти 

ляльки-гібриди за особистим задумом; виготовляти реквізит, елементи декорацій та 

костюмів; виконувати будь-який ремонт та реставрацію ляльок; користуватися 

обладнанням та інструментами, які застосовуються при виготовлені ляльок, 

декорацій, оформлення, реквізиту і костюму. 

 Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  

16 

Тренінг 

майстерності 

актора  

Практична  Свєтляков О.О.  

Оволодіння професійними навиками актора передбачає виховання загальної культури 

особистості, розвиток спеціальних творчих здібностей, глибоку теоретичну й 

практичну підготовку.  Процес виховання актора вимагає чіткої послідовності. 

Головне – спровокувати у студентові творчий процес, допомогти йому свідомо 

підходити до розвитку власного акторського інструментарію, до оволодіння техніками 

сценічної гри і принципами їх застосування. Основними завданнями дисципліни є: 

тренінг елементів внутрішньої та зовнішньої техніки актора; формування та 



вдосконалення індивідуального авторського  бачення; формування та вдосконалення 

здатності до імпровізації. У результаті вивчення даного освітнього компоненту 

здобувач знатиме: елементи внутрішньої та зовнішньої техніки актора; творчі методи 

акторського тренінгу провідних майстрів сцени. Сформує вміння: тренувати елементи 

внутрішньої та зовнішньої техніки актора; практично застосовувати вивчені 

теоретичні знання; володіти акторською технікою у здійсненні творчих задумів; 

виявляти індивідуальну творчу природу; володіти технікою та методом роботи над 

роллю. 

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  

17 Релігієзнавство теоретична  Волчук С.С.   

Вибірковий освітній компонент «Релігієзнавство» є складовою гуманітарної освіти 

і формування високої духовної культури особистості. Зміст вибіркового освітнього 

компоненту допоможе  здобувачеві  стати фахівцем,  який вміє мислити і діяти 

самостійно. Саме життя спонукає до осмислення людиною свого ставлення до 

дійсності, її світоглядної орієнтації, усвідомлення нею свого 

місця  і  ролі  в  суспільстві. Щодо складних проблем  

життя,  формування  адекватних  світоглядних  орієнтирів  і цінностей особлива 

роль належить релігієзнавству. Предметом освітнього компоненту є релігія (в 

самому широкому її розумінні) як складова культури. Розглядаються також 

взаємозв’язки і 

взаємовпливи  релігії  з  іншими  сферами  життєдіяльності  суспільства: 

економікою, політикою, наукою та ін. 

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  
 

18 Соціологія теоретична Кривець М.П.   

Метою вибіркового освітнього компоненту  “Соціологія” є ознайомлення здобувачів 

про становлення і розвиток соціології як науки, процеси суспільного життя, закони 

функціонування і розвитку суспільства та його складових компонентів. Соціологія є 

наукою про соціальне буття, соціальні виміри суспільства, особливості (форми, 

закони, закономірності) взаємодії індивідів, їх груп, спільнот. Вона охоплює великий 

масив знань по соціальну дійсність, а також різноманітні підходи, методики її 

дослідження й інтерпретації отриманих результатів. Основними завданнями вивчення 



Соціологія є: формування у студентів соціологічного світогляду щодо розкриття 

соціальних явищ та процесів, що пронизують соціальні взаємодії людей у різних 

вимірах суспільного життя та повсякденності; розвивати вміння послуговуватися 

категоріальним апаратом соціології, її методами дослідження, а також теоретичними 

та концептуальними напрацюваннями. 

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  
 

 

19 Гармонія  Теоретична  Семенець О.Ю. 

Даний курс є одним з найважливіших у процесі підготовки музиканта-професіонала в 

навчальних закладах. Студенти отримають уявлення про найважливіші 

закономірності гармонії як одного з виражальних та формотворчих засобів музики. 

Навчяться створення логічної послідовності акордів на основі даної мелодії чи басу, 

здобудуть вміння підбирати функціонально визначений акомпанемент до заданої 

теми-мелодії, отримають усвідомлене виконання музичного матеріалу, набудуть 

творчих якостей у створенні власних музичних прикладів, зуміють пояснити основну 

логіку та закономірності використання того чи іншого акорду й звороту при 

гармонізації мелодії, зробити гармонічний аналіз твору, зіграти музичну побудову за 

даною гармонічною схемою, а також зіграти невелику гармонічну побудову, яка 

включає відхилення, модуляцію в тональності діатонічної спорідненості. Студенти 

отримують знання про: 1) будову акордів у чотириголоссі; 2) основи поєднання 

акордів між собою; 3) правила голосоведіння під час поєднання акордів. 

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  

20 
Музична 

література  
Теоретична  Семенець О.Ю. 

Вибірковий освітній компонент «Музична література» - знайомить студентів з 

розвитком музичного мистецтва, сприяє інтеграції поглибленого історичного 

дослідження з широким спектром методологій. Студенти в процесі вивчення курсу 

будують навички  із різних критичних підходів до музики, в тому числі культурних, 

текстових і музично-літературних досліджень. Основною метою курсу -  є вивчення 

процесів історичного розвитку музичної культури на основі освоєння 

закономірностей музичного мистецтва різних епох і національних традицій. Мета 

вивчення дисципліни - осягнення мови музики, освоєння необхідних 

елементів теорії музики, вивчення історії розвитку західноєвропейського, східного 



і українського мистецтва. Студенти сформують базові уявлення про основні етапи 

розвитку музичної культури, ознайомляться з важливими фактами художніх 

явищ музичної історії, підготує студента до сприйняття музичного твору в 

соціально і художньо-історичному контексті, покаже різноманіття художніх 

напрямів, стилів і практик в музичному мистецтві, навчить студентів необхідним 

прийом і навичкам аналізу музичних текстів. Вивчення даного курсу надає 

студентам тверде розуміння репертуару і основних методів історії музики, 

основ музикознавства, його теорій, аналізу і бібліографії. 

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. 

Вивчається протягом одного навчального семестру, передбачає 

модульний контроль та семестровий контроль у формі заліку.  

21 
Стилістика 

сучасного джазу 

Теоретична/ 

практична  
Пальцевич Ю.М. 

 «Стилістика сучасного джазу» є вибірковим освітнім компонентом. Він призначений 

ознайомити студентів з історією формування й розвитку та музичними особливостями 

стилів та напрямків популярної музики ХХ-ХХІ століть, таких як: джаз (у розмаїтті його 

стильових відгалужень), поп-музика (європейська естрада, соул, фанк, диско, хіп-хоп, нео-

соул), рок-музика (рок-н-ролл, рок-музика 1960-х років, хард-рок, панк, альтернативний 

рок) етнічні відгалуження (ска, реґі), напрямки популярної електронної музики. Українська 

музика органічно вписується у контекст світової, означуючи національну специфіку.  

Особливістю курсу, окрім теоретичної частини, є його практична спрямованість. Значна 
увага приділяється аналітичному розбору музичних композицій за структурою, способами 

розвитку музичного матеріаду, інструментальним складом, функціями та виражальними 

засобами інструментальних і вокальних партій. Досвід слухання та розбору музичних 

композицій формує у студентів навички атрибуції стилів та напрямків, сприяє 
індивідуальній творчій діяльності 

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. 

Вивчається протягом одного навчального семестру, передбачає 

модульний контроль та семестровий контроль у формі заліку.  

22 

Історія 

хореографічного 

мистецтва  

Теоретична  Пожарська О.Ю. 

Метою освітнього компоненту є ознайомлення здобувачів з історичними аспектами 

розвитку хореографічного мистецтва, сприяти формуванню готовності та здатність 

до самостійного засвоєння історичного матеріалу та аналізу хореографічних творів. 

Навчальний зміст освітнього компоненту скерований на формування наступних 

компетентностей: здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 



використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя. 

Обсяг освітнього компоненту становить 3. 0 кредити ECTS, 90 годин. Вивчається 

протягом одного навчального семестру, передбачає модульний контроль та 

семестровий контроль у формі заліку.  

** Обсяг кредитів та годин вибіркових компонентів: 

теоретичні (вивчаються один семестр по 2 год. на тижд.) 3,0 кредитів; 90 годин, аудиторних 30 год., самостійних 60 год. 

практичні (вивчаються один семестр по 2 год. на тижд.) 6,0 кредитів; 90  годин, аудиторних 30 год., самостійних 60 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


