
КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ 

Каталог вибіркових компонентів до освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти* 
 

№ з/п 
Назва навчальної  

дисципліни 

Теоретична  

або практична** 

Прізвище та 

ініціали викладача 
Анотація до навчальної дисципліни 

1. 
Музеї світу 

 
теоретична 

Професор 

Романенкова Ю.В. 

Музеографія: аналіз провідних мистецьких шедеврів у музеях країн 

світу, що є логічним продовженням курсів з історії мистецтва та 

культури, але з акцентом на музейну географію, що є корисним для 

студентів творчих спеціальностей, які є мобільними та відвідують багато 

країн світу. Вивчається на матеріалі найзначніших музеїв Франції, 

Німеччини, Великобританії, Італії, США, Єгипту, Греції, України. 

2. Мода та сценічний костюм теоретична 
Професор 

Романенкова Ю.В. 

Аналіз провідних тенденцій розвитку моди, історія костюму, косметики 

та парфюмерії, зачісок, взуття, головних уборів,  аксесуарів (сумки, 

віяла, гаманці, прикраси для голови, рук, шиї волосся тощо). Сценічний 

костюм від давнини до сучасності. Географічні рамки: Давній Схід, 

античність, Індія, Японія, Китай, Європа від Середньовіччя до 

сучасності. Окремо акцентується стисла історія зброї, як її типологія і як 

елемент костюму та статусна ознака.  

3. 

Сценографія: витоки та 

сучасність 

 

теоретична 
Професор 

Романенкова Ю.В. 

Під час вивчення дисципліни студент опановує історію театрально-

декораційного мистецтва та основні етапи його розвитку, навчається 

робити аналіз конкретних творів театрально-декораційного мистецтва з 

точки зору драматургії та естетики театру. Аналізуються основні 

принципи створення декорацій у театрі, принципи оформлення сцени, 

створення сценічного костюма. Вивчається творчість найзначніших 

художників сцени ХХ-ХХІ ст. Окремим блоком досліджується 

кіносценографія – історія та теорія створення декорацій у кіно, принципи 

робіт художників по костюму в галузі кіно.   

4. 

Міфологія як форма 

культури 

 

теоретична 

Професор 

Романенкова Ю.В. / 

Доцент  

Братусь І.В.  

 

Теоретичне засвоєння основних міфологічних систем, специфіки їх 

розвитку, вивченні міфології, її структури, етапів формування, функцій,  

розкриття їх змісту і ступеня впливу на світову загальнокультурну 

спадщину; ознайомлення студентів з найважливішими міфами всіх часів 

і народів, розкриття механізму їх відображення в творах усної народної 

творчості, літератури, філософської думки (на матеріалі міфів Давнього 

Сходу, античності Скандинавії, давніх слов’ян). 



5. Кіно в системі мистецтв теоретична 
Професор 

Романенкова Ю.В. 

Основні віхи історії світового та вітчизняного ігрового кіно від 

виникнення до сучасності. Аналізується матеріал Західної та Східної 

Європи США, Японії, України. Досліджуються історія, основні 

принципи і роль музики в кіно; періодизація, стилістика і жанри 

кіномузики, найважливіші правила спільної роботи кінорежисера з 

композитором над музичним рішенням фільму; особливості 

використання музики в різних видах кіно (художньому ігровому, 

документальному, науково-популярному, анімаційному) та його жанрах, 

найважливіші досягнення режисерів минулого і сучасності в галузі  

музичних рішень фільму. Студент за результатами опанування 

дисципліною має вміти аналізувати кіномузику різних стилів і періодів; 

знати основні персоналії творців музики для кінематографу тощо. 

6. 

Контемпорарі арт у 

культурному просторі 

 

теоретична 

Професор 

Романенкова Ю.В./ 

Доцент  

Кузьменко Г.В. 

У результаті освоєння дисципліни студент повинен: знати історію 

становлення та розвитку різних концепцій мистецтва; сучасний 

концептуально-понятійний апарат, необхідний для аналізу явищ; 

художніх процесів XX-початку XXI ст.; основні сучасні теорії мистецтва 

і поля художньої діяльності; основні фактори та умови, що впливають на 

розвиток художнього процесу; вміти аналізувати фактори, що формують 

поле сучасної художньої культури, пояснюють тенденції розвитку 

брендів; аналізувати актуальні художні практики, закономірності 

функціонування арт-ринку, технологій арт-менеджменту та механізмів 

роботи мистецьких інституцій. 

7. 

Колекції та 

колекціонування 

 

теоретична 
Професор 

Романенкова Ю.В. 

Знайомство з основними етапами історії колекціонування та історії 

художнього смаку Європи XVI-XX ст., знайомство з основними типами 

музейних колекцій XVIII-XXI ст., з історичними методами вивчення та 

опису музейних зібрань, колекцій та пов’язаних з ними виставок, 

знайомство з основними зібраннями та особливостями їх формування, з 

основними етапами історії колекціонування та особливостей формування 

зібрань предметів і творів мистецтва. Шедеври світових приватних 

колекцій. Стисла історія підробок мистецьких творів, пограбувань 

відомих колекцій світу. Курс передбачає знайомство з поняттям 

«реліквія», з класифікацією реліквій у світовій культурі, основними 

реліквіями різних культур світу (реліквії світових релігій, реліквії 

царських та королівських династій, історичні реліквії). Дисципліна дає 

студенту розуміння ставлення до культурного спадку, святинь, 

цінування історичної пам’яті. 



8. Києвознавство теоретична 

Доцент  

Братусь І.В. / 

Доцент  

Кузьменко Г.В. 

Предмет навчальної дисципліни – культурний шар  Києва. 

Досліджуються культурно-історичні пам’ятки Києва різних епох, 

історико-культурологічний контекст створення та зміни «обличчя» 

Києва, пропонується розлогий аналіз низки факторів, що вплинули на 

сучасний стан міста. У результаті вивчення дисципліни студент отримує 

змогу сформувати знання про туристський потенціал Києва, 

ознайомитися з його найбільш привабливими пам’ятками. 

9. 

Етикет: історія та 

сьогодення 

 

теоретична 

Професор 

Романенкова Ю.В./ 

Доцент 

Кузьменко Г.В. 

Мета дисципліни – вивчення норм людського спілкування, культури 

поведінки і законів ввічливості в різні історичні періоди. Культура 

поведінки в античному світі. Історія східного етикету. Етикет у Західній 

Європі. Види етикету та їх характеристика. Придворний етикет 

(державний). Дипломатичний етикет. Мова дипломатичних дарунків (на 

матеріалі музейних експозицій із дипломатичними, посольськими 

дарами). Воїнський етикет. Гостьовий етикет. Релігійний етикет. 

Загально-громадянський етикет. Види прийомів. Діловий етикет. 

10. Тоталітарна культура теоретична 
Доцент  

Братусь І.В. 

Розглядаються найхарактерніші ознаки тоталітарної культури. Подається 

матеріал про інформаційну війну. Окремо наводиться фокус на 

історичну пам’ять та подолання травматичного досвіду тоталітаризму. 

Студентам буде запропоновано здійснити самостійне дослідження 

відповідних виявів тоталітарної культури та презентувати свій проект.  

11. 
Література ХХ-ХХІ 

століття 
теоретична 

Доцент  

Братусь І.В. 

У курсі передбачене знайомство з творчістю Ф.Кафки, А.Камю, Ж.-П. 

Сартра, Е.Хемінгуея, Е.М.Ремарка, У.Голдінга, бітників та інших 

яскравих представників літератури ХХ століття. На вибір буде здійснено 

ознайомлення з найбільш знаковими творами, що сформували світогляд 

ХХ століття та вплинули на сьогодення. Передбачаються дискусії на 

основі світоглядних позицій авторів та читачів.  

12. Біблія та культура теоретична 
Доцент  

Братусь І.В. 

З курсу студенти дізнаються про основні біблійні образи, що втілилися в 

культурі. Надається структуроване знання з біблійних історій та варіації 

їх художньої реалізації. Основу курсу становлять реалізовані від давнини 

до сьогодення образи Біблії, актуалізація наявних знань та здобуття 

нових. 

13. 

Підробка та фальсифікація 

у світі культури та 

мистецтва 

теоретична 
Професор 

Романенкова Ю.В. 

Курс присвячений найзначнішим фальсифікаціям та підробкам творів 

мистецтва впродовж історії. Після опанування дисципліною студент має 

розрізняти поняття «підробка», «фальсифікація» «копія», «містифікація», 

«оригінал» на матеріалі творів різних видів мистецтва. Аналізуються 

крупні фальсифікації від давнини до сьогодення, причини поширення 



фальсифікацій, методи визначення підробок у різних видах мистецтва, 

найзначніші підробки у світовому мистецтві (живопис, ювелірне 

мистецтво, кераміка тощо), гучні викриття, скандали, репутаційні втрати 

світового арт-ринку, причини початку та поширення колекціонування та 

найзначніші колекції світу. 

14. 
Історія парфумерії та 

косметики 
Теоретична 

Професор 

Романенкова Ю.В. 

Дисципліна має завданням ознайомити студентів із типологією 

парфумерії, косметики, історією поширення основних типів, 

особливостями їх застосування. Охоплюється період від Давнього Сходу 

до сучасності, аналізуються основні види косметики, передумови для 

виникнення поняття «макіяж» та історичні етапи прикрашання обличчя 

та тіла. Подається екскурс у витоки користування парфумами, типологія 

парфумерії, класифікація ароматів та її еволюція від давнини до 

сьогодення, характеризується сировина для виготовлення парфумів, 

подаються основи грамотного поводження з різними видами парфумів та 

основи вибору аромату. Аналізується історична карта поширення 

мистецтва виготовлення та традиції користування продукцією 

парфумерії, зв’язок з найгучнішими скандалами в історії з галузі 

отруєнь, зв’язок мистецтва парфумерів із діяльністю алхіміків, лікарів у 

часи Середньовіччя та Відродження.  Подається характеристика 

сучасних парфумерних брендів, парфумерних домів світу. Передбачено 

практичні заняття з метою основ індивідуального підбору ароматів, їх 

коректного використання. 

15. Cеміотика мистецтва Теоретична 
Доцент  

Кузьменко Г.В. 

Метою освоєння дисципліни є ознайомити студентів зі специфікою 

семіотики як науки, образу світу, інструментом і феноменом 

повсякденного спілкування; сформувати у них уявлення про семантичну 

структуру картини світу, проблеми структури знаку та інтерпретації 

знакового тексту, особливості семіозису у сфері культурно-історичної 

діяльності народу; ознайомити студентів із центральними поняттями і 

термінами сучасної семіотики; формування у студентів основних понять 

про семіотику в галузі мистецтва (живопису, графіки, архітектури, 

садово-паркового і декоративно-прикладного мистецтва); розвиток у 

студентів навичок використання понятійного апарату семіотики в інших 

сферах гуманітарного знання. 

 

 



 

16. 
Психологія особистості та 

професійної креативності 
Теоретична 

Доцент  

Кузьменко Г.В. 

Завдання дисципліни – ознайомити з класичними положеннями 

психологічної науки про сутність особистості, її структуру в контексті 

різних підходів, мотивацію та унікальні аспекти функціонування: 

творчість, самореалізацію, зрілість, психічне здоров’я; дати уявлення про 

особливості досвіду зарубіжних наукових шкіл щодо нетрадиційних 

форм, інноваційних методів та прийомів розвитку креативних навичок 

особистості у процесі діяльності сучасних закладів освіти; формувати 

здатність до оригінального, нестереотипного асоціативно-творчого 

мислення, комунікації у процесі навчання й надалі у професійній 

діяльності, а також компетентності, необхідні для розвитку й стимуляції 

власної творчості; розширити художньо-естетичний досвід студентів, 

збагатити їх емоційно-почуттєву сферу; сприяти розвитку уяви як 

важливого фактору розкриття творчого потенціалу особистості, 

психологічних уявлень та психологічної культури, досвіду 

психологічного самоаналізу, рефлексії, здатності до визначення шляхів 

власного розвитку, інтересу до самопізнання, прагнення до 

саморозвитку, вдосконалення та професійної креативності. 

17. 
Мистецтвознавство та 

художня критика 
Теоретична 

Доцент 

Кузьменко Г.В. / 

Доцент 

Братусь І.В. 

Основними завданнями, що передбачені опануванням дисципліни є 

знання основних видів і жанрів художньої критики; знання функцій 

художньої критики; знання основних етапів розвитку художньої 

критики; знання видів критичних публікацій; знання найвідоміших 

критиків у галузі мистецтвознавства, їх праць; вміння висловлювати та 

обґрунтовувати своєї позиції з питань, що стосуються культури і 

мистецтва; вміння виявляти та обґрунтовувати значущість знань, 

отриманих у ході вивчення даної дисципліни, для аналізу проблем 

мистецтвознавчого характеру; вміння визначати зв'язки знань із історії 

художньої критики зі специфікою та основними сферами майбутньої 

професійної діяльності випускників.  

18. Вокальне мистецтво практичні 
Викладачі кафедри 

естрадного співу 

Дисципліна спрямована на підготовку естрадних виконавців у процесі 

практичних занять для майбутньої творчої роботи. Під час вивчення 

навчальної дисципліни студент розширює музичний світогляд шляхом 

практичного ознайомлення з провідними жанрами в естрадній музиці, 

розвиває образне мислення та художній смак. Вивчення дисципліни 

спрямоване на професійно-творчий і особистісний розвиток, на 

готовність до самоорганізації та самовдосконалення. 



 

19. 
Основи аранжування  

поп-музики 
практичні 

Ст.викладач 

Баннов Д.Д. 

Дисципліна спрямована на формування у студентів навичок аранжування 

поп-музики та звукозапису. Ознайомлення із сучасними стилями 

музичного аранжування, з використанням інформаційних технологій у 

мистецтві. Засвоєння студентами основних концепцій роботи з музичним 

матеріалом, основних засобів та методів обробки, конвертації і видання 

музичної інформації за допомогою музичних програм. Сформувати у 

студентів достатні знання, вміння та навички, необхідні для ефективного 

використання основних методів курсу у професійній виконавській 

діяльності. 

20. Менеджмент культури теоретичні 
Професор 

Проскуріна М.О. 

Дисципліна спрямована на надання студентам базових знань з 

менеджменту та розуміння принципів їх застосування в сфері культури; 

ознайомити з термінологічним апаратом менеджменту; проаналізувати 

історію становлення та принципи розвитку теорій менеджменту; 

сформувати у студента розуміння принципів, законів та закономірностей 

управлінської діяльності; вивчити основні функції менеджменту та 

навчитись їх ідентифікувати та реалізовувати в мистецьких проектах; 

ознайомити студента зі сферою культури як середовища управлінської 

діяльності; навчити адаптувати класичні принципи та моделі 

менеджменту до середовища культури і мистецтва. 

21. Маркентинг культури теоретичні 
Доцент 

Пархоменко І.І. 

Дисципліна спрямована на формування системи теоретичних знань про 

маркетинг в сфері культури, особливості виробництва, просування та 

реалізації мистецького продукту для підготовки високопрофесійних 

фахівців для мистецького ринку України. З’ясування суті маркетингу 

мистецтва і специфіки творчого продукту; набуття практичних навичок 

розробки і підготовки маркетингової стратегії просування мистецького 

продукту, використовуючи проектний підхід; визначення ролі піару в 

реалізації мистецького продукту відповідно до обраної стратегії 

просування; напрацювання вмінь щодо здійснення контент-маркетингу 

та підготовки контент-плану для соціальних мереж артиста. 

22. Народно-сценічний танець практична 
Доцент 

Луговенко Т.Г. 

Основним завданням дисципліни є вивчення основ народно-сценічного 

танцю, знайомство з особливостями виконання народно-сценічної 

хореографії різних народів на прикладі навчально-тренувальних вправ та 

етюдних форм.  

 



 

23. Мистецтво-балетмейстера практична 
Доцент 

Грек В.А. 

Вивчення дисципліни потребує попередньої практичної підготовки за 

спеціальності Хореографія. Основним завданням дисципліни оволодіння 

навичками постановчого процесу та компетентностями, необхідними для 

здійснення балетмейстерської діяльності. Вивчення  дисципліни  сприяє  

розширенню  лексичного модулю та його складових, творчого  діапазону 

і професійної реалізації постановчої діяльності у галузі хореографічного 

мистецтва. 

24. Партерний тренаж практична 
Доцент 

Макарова З.М. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з 

методикою виконання тренажних вправ в партері (за методом Б. 

Князева); вивчення базових вправ та ознайомлення зі способом 

виправлення та корекції деяких фізичних відхилень, опанування 

методикою виконання вправ  партерного тренажу для покращення  

фізичних  можливостей виконавця.  

25. 
Віртуозні рухи в 

хореографії 
практична 

Доценти Грек В.А 

Луговенко Т.Г 

Макарова З.М. 

Ст.викладач 

Пастухов О.А. 

Вивчення дисципліни потребує попередньої практичної підготовки за 

спеціальності Хореографія. Основним завданням дисципліни є 

вдосконалення техніки виконання рухів підвищеного рівня складності 

(оберти, стрибки, технічно ускладненні елементи танцю), визначення 

стильової відповідності віртуозних технік, підвищення рівня 

виконавської майстерності танцівника. 

26. 

Вдосконалення 

виконавської майстерності 

хореографа 

практична 

Доценти Грек В.А 

Луговенко Т.Г 

Макарова З.М. 

Ст.викладач 

Пастухов О.А. 

Вивчення дисципліни потребує попередньої практичної підготовки за 

спеціальності Хореографія. Основним завданням дисципліни є 

професійне вдосконалення віртуозності та майстерності виконання 

танцівника в різних напрямках хореографічного мистецтва засобами 

тренажної роботи, вивчення  технічно-складних елементів у хореографії. 

27. 
Естрадно-сценічні форми 

танцю 
практична 

Ст.викладач 

Пастухов О.А 

Основним завданням дисципліни є ознайомлення з основними стилями 

сучасного танцю, оволодіння характерними рухами та манерою 

виконання естрадно-сценічних форм танцю для використання у 

подальшій педагогічній, виконавській та постановчій діяльності. 

28. 
Український народно-

сценічний танець 
практична 

Доцент 

Луговенко Т.Г. 

Вивчення дисципліни потребує попередньої практичної підготовки за 

спеціальності Хореографія. Основним завданням дисципліни є 

ознайомлення зі специфікою виконання українською танцю різних 

регіонів України, засвоєння методики виконання характерних рухів 

українського танцю за їх регіональними особливостями та розподілом, 

виховання естетичного смаку та збереження самоідентифікації 

українського танцю в системі світового хореографічного мистецтва. 



 

29. Основи contemporary dance практична 
Ст.викладач 

Майбенко О.О. 

Основним завданням дисципліни є вивчення основ contemporary dance, 

засвоєння пластичних прийомів, принципів руху, ознайомлення з 

особливостями стилю та манери виконання contemporary dance, 

застосовування набутих вмінь і навичок в подальшій практичній 

діяльності. 

30. Фольк-модерн танець практична 
Доцент 

Грек В.А 

Вивчення дисципліни потребує попередньої практичної підготовки за 

спеціальності Хореографія. Основним завданням дисципліни є вивчення 

основ фольк-модерн танцю, базових понять сценічної обробки народного 

танцю засобами танцю модерн та використання набутого досвіду для 

постановки авторських хореографічних композицій. 

31. Хореографічний ансамбль практична 

Доценти Грек В.А 

Луговенко Т.Г 

Макарова З.М. 

Ст.викладач 

Пастухов О.А. 

Вивчення дисципліни потребує попередньої практичної підготовки за 

спеціальності Хореографія. Основним завданням дисципліни є 

вдосконалення виконавської майстерності на основі вивчення 

репертуару та постановки концертних номерів у різних жанрах 

хореографічного мистецтва. Підготовка концертного та конкурсного 

репертуару. 

32. 
Танцювальна та контактна 

імпровізація 
практична 

Доцент  

Грек В.А. 

Основним завданням дисципліни є формування  

послідовної та індивідуальної системи  пошуково-тілесних можливостей 

танцівника, пошук індивідуальної траєкторії створення авторського 

лексичного модулю для подальшої професійної діяльності на основі 

техніки body work. 

33. 
Організація танцювальних 

шоу-програм 

теоретично-

практична 

Ст.викладач 

Пастухов О.А 

Вивчення дисципліни потребує попередньої практичної підготовки за 

спеціальності Хореографія. Основним завданням дисципліни є 

ознайомлення з поняттям «перформанс», «флеш-моб», «хеппенінг»; 

колективне створення танцювального шоу-проєкту чи шоу-програми на 

актуальну тему та її презентації. 

34. 
Аналіз музично-

хореографічних форм 

теоретично-

практична 

Доценти Грек В.А 

Луговенко Т.Г 

Макарова З.М. 

Шариков Д.І. 

Вивчення дисципліни потребує попередньої практичної підготовки за 

спеціальності Хореографія. Основним завданням дисципліни є 

ознайомлення та аналіз зразків світової хореографічної спадщини, 

ознайомлення з композиційними особливостями хореографічних форм, 

оволодіння навичками підбору та аналізу музичного матеріалу для 

постановчої діяльності. 

35. 
Зразки сучасної 

хореографії 

теоретично-

практична 

Доценти Грек В.А 

Луговенко Т.Г 

Макарова З.М. 

Вивчення дисципліни потребує попередньої практичної підготовки за 

спеціальності Хореографія. Основним завданням дисципліни є 

ознайомлення з кращими зразками світової спадщини сучасного 



Шариков Д.І. хореографічного мистецтва, формами, жанрами та їх композиційними  

особливостями. 

36. 
Поглиблене вивчення 

модерн-джаз танцю 
практична 

Доценти Грек В.А 

Луговенко Т.Г 

Макарова З.М. 

Основним завданням дисципліни є  поглиблене опрацювання основних 

принципів виконання рухів  модерн-джаз танцю,  вдосконалення навичок 

координації, танцювальності та виразності виконання, опрацювання 

технічно-складних елементів, оволодіння стильовими особливостями 

манери виконання сучасного джазового танцю. 

37. 
Технічний клас з джазового 

танцю 
практична 

Доценти  

Макарова З.М 

Грек В.А 

Вивчення дисципліни потребує попередньої практичної підготовки за 

спеціальності Хореографія. Основним завданням дисципліни є 

вдосконалення виконавських навичок в стилі джаз-танцю, опрацювання 

елементів джазового танцю, які ускладнені  поліцентричною та 

поліритмічною координацією. 

38. Хореографічні студії практична 

Доценти Грек В.А 

Луговенко Т.Г 

Макарова З.М. 

Ст.викладач 

Пастухов О.А. 

Дисципліна спрямована на розвиток базових понять про практичну 

складову хореографічного мистецтва, вивчення базових понять 

екзерсису класичного, народно-сценічного танцю, розвиток координації, 

музичності та ритмічності виконання. 

39. 
Історія української 

театральної критики 
теоретична 

Викладач 

Собіянський В.Д. 

Мета навчальної дисципліни – засвоєння студентами відомостей про 

історичні цикли розвитку вітчизняної театральної критики. Завдання 

курсу ознайомити студентів з історією розвитку театральної критики 

України від ґенези до початку ХХІ століття; окреслити діяльність 

мистецтвознавчих періодичних друкованих видань України; дати 

уявлення про основних театральних критиків України; з’ясувати 

жанровий діапазон вітчизняних театрально-критичних публікацій. У 

результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати 

фактичну інформацію, що стосується історії розвитку та функціонування 

вітчизняної театральної критики; а також вміти орієнтуватися в основних 

циклах розвитку театральної критики в Україні, визначати жанри 

вітчизняних театрально-критичних публікацій, оперувати театрально-

критичними публікаціями як документами епохи. 

40. Історія театру теоретична 
Викладач 

Собіянський В.Д. 

Програма дає змогу поглибити знання з історії світової та української 

культури,  літератури  (вивчення  драматургії), історії мистецтва та  

розвинути уміння орієнтуватися в конкретній художньо-естетичній 

епосі, у тенденціях і напрямках сучасного мистецтва. Курс складається з 

органічного поєднання теорії (основи естетики, історії та теорії театру, 

історії літератури) та безпосереднього ознайомлення з творами 



мистецтва та їхніми авторами. До ряду основних проблем і понять, що 

розглянуті в програмі курсу на різному історичному матеріалі та аналізі 

сучасного театрального процесу, належать особливості театру як виду 

мистецтва, його суспільно-формуюча роль у різні епохи; види і жанри 

драматургії театру; виражальні засоби театру; театр як синтетичне 

мистецтво; життєвий матеріал-п’єса-спектакль. 

41. 

Особливості роботи 

режисера з музичною 

драматургією 

теоретична 
Викладач 

Грінберг І.Г. 

Питома вага музики в художньому результаті в цих випадках 

надзвичайно вагома. Інтуїція може підказати багато цікавого і вірного в 

розкритті внутрішнього змісту музики; однак, якщо інтуїція не 

спирається на знання, вона може повести неправильним шляхом і 

розійтися з концепцією композитора, вступити з нею в конфлікт. 

42. Психофізичний тренінг практична 
Доцент Бучма-
Бернацька О.Є. 

Головна мета курсу – розвинення у психофізиці студентів максимальної 

свободи та майже автономного існування  трьох форм сприйняття 

свідомості (фізична ментальна, емоційна), та визначення площини 

самоконтролю, у якій має знаходитись взаємодія цього «тріумвірату». 

Основними завдання курсу є підготувати психофізичний апарат студента 

для професійної роботи; сформувати професійні навички і уміння, 

стимулюючі спеціальні здібності актора, для створення внутрішнього та 

зовнішнього життя ролі; дослідити психофізичні особливості власного 

психофізичного апарату, уміння володіти ним   та вдосконалювати; 

розвинути  координацію (фізична, ментальна, емоційна), вестибулярний 

апарат, 7 видів пам’яті, взаємодію та очуження зовнішнього та 

внутрішнього темпоритмів, ансамблевість, периферійний зір. 

43. Історія ігрової ляльки теоретична 
Доцент Бучма-
Бернацька О.Є. 

Головна мета курсу – на широкому фактологічному матеріалі, історико-

культурному фоні, спостерігати і вільно орієнтуватися у розвитку і 

становленні світового театру ляльок, з творчими пошуками, течіями, 

злетами та падіннями; досконало вивчити і проаналізувати творчі шляхи 

розвитку театрів  ляльок України та його митців від ХVІ до ХХІ ст.; 

навчити студентів самостійно опановувати знання з теоретичних 

матеріалів професійної періодики, літератури та творчих дискусій, 

аналізувати, узагальнювати , професійно розробляти свої особисті 

думки, концепції, спираючись на отримані знання та термінологію. 

44. Ритміка практична 
Доцент Бучма-
Бернацька О.Є. 

Синтез галузей мистецтва поставив на перший план видовищні форми і 

це об’єктивно відбилося у сценічному мистецтві. На весь період 

сценічної дії ритмічне навантаження артиста, що висловлюється у 

різноманітних ритмічних сюжетах, має забезпечувати безперервний 



зв’язок виконавців один з одним та з глядачами. Виконавець повинен 

повноцінно володіти акторською технікою, базовою складовою якої є 

сценічна ритміка, музично-ритмічне сприйняття майбутнього актора. В 

основу авторського курсу Ритміки, зокрема, увійдуть розробки Жака 

Далькроза, Франсуа Дельсарта, також включатимуть елементи 

біомеханіки Мейєрхольда, концепту розумного арлекіна Леся Курбаса та 

ефекту очуження Бертольда Брехта. Головною метою курсу є 

підготувати ритміко-координаційні властивості актора для існування у 

сучасних сценічних постановках. 

45. 
Технологія виготовлення 

ігрової ляльки 
 практична 

Доцент Бучма-
Бернацька О.Є. 

Головною метою курсу є навчити студента розбиратися у етапах 

створення ігрової ляльки, здійснювати її ремонт. Завданнями курсу є 

знайомити студента з усіма основними системами ігрових ляльок та 

розповсюдженими гібридами, а також технологією їх виготовлення; 

навчити студента «підганяти» ляльку під власні індивідуальні 

фізіологічні властивості; навчити майбутнього актора основним 

принципам співпраці з художником у процесі створення естрадного 

номеру (вистави) з лялькою. 

46. Драматургія театру ляльок теоретична 
Доцент Бучма-
Бернацька О.Є. 

Метою курсу є на широкому фактологічному матеріалі, історико-

культурному фоні вміти спостерігати та вільно орієнтуватися у розвитку 

і становленні світової драматургії театру ляльок від ХVІ до ХХІ століття. 

Завданнями курсу є проаналізувати драматургію театру ляльок за 

напрямами, епохами, національними особливостями тощо; висвітлити 

здобутки та біографічні дані видатних драматургів театру ляльок; 

окреслити національні особливості розвитку драматургії театру ляльок 

України, твори та біографії відомих українських драматургів театру 

ляльок. 

47. 
Історія цирку та сценічних 

жанрів 
теоретична 

Професор 

Шевченко Л.О. 

Викладач 

Львова І.С. 

 

Дисципліна орієнтована на ознайомлення з основними етапами 

історичного розвитку сценічного мистецтва, на формування  

зацікавлення до вивчення мистецтва цирку як частини світової 

художньої культури, висловлюванню та обґрунтуванню власного 

ставлення до творчості видатних діячів цирку, розумінню проявів 

художнього розмаїття різних видів і жанрів сценічного мистецтва, 

формування у студентів цілісного уявлення про генезис та еволюцію 

різноманітних естрадних форм у просторі та часі. Вивчення видатних 

світових та вітчизняних сценічних видовищ, шоу-програм та вар’єте 

ХХ‒ХХІ ст. 



48. 
Специфіка продюсерства 

циркового шоу-бізнесу 

теоретично-

практична 

Викладач  

Львова І.С. 

Дисципліна спрямована  на вивчення теоретичних і практичних основ 

формування комунікацій в системі шоу-бізнесу, а також формування 

практичних навичок планування, програмування та підготовки 

комерційних і некомерційних проектів у сфері циркового шоу-бізнесу, 

ознайомлення студентів з особливостями розвитку вітчизняного та 

зарубіжного шоу-бізнесу, підготовка майбутніх фахівців до організації, 

керівництва та ведення циркового шоу-бізнесу. Впровадження в 

практику командної роботи для організації, планування та управління 

інноваційними культурно-мистецькими проектами. Аналізувати 

ефективність культурних політик, технологій реалізації культурних ідей 

у контексті конкретних   параметрів їх впровадження. Розпізнавати та 

класифікувати різні типи культурних продуктів, визначати їх якісні 

характеристики на основі комплексного аналізу. Здійснювати експертну 

оцінку культурних об’єктів за заданими критеріями та надавати 

рекомендації щодо їх соціальної актуалізації. Обґрунтовувати, 

розробляти та реалізовувати культурні події та проекти з дотриманням 

законодавства та у відповідності до визначених мети та завдань.  

49. 
Циркова композиційна 

побудова трюків 
практична 

Викладач  

Львова І.С. 

Дисципліна спрямована на вивчення фахових принципів  побудови 

трюкових комбінації за жанрами акробатика,  повітряна гімнастика, 

жонглювання, еквілібристика. 

50. 
Мультижанрова циркова 

підготовка 
практична 

Викладач  

Львова І.С. 

Дисципліна спрямована  на набуття технічних навичок за різними 

цирковими жанрами за для оволодіння технікою універсального артиста  

видовищно-розважального проекту сценічного мистецтва. 

51. Основи кіномистецтва практична  

Метою вивчення дисципліни «Основи кіномистецтво» є ознайомити 

студентів зі специфікою акторської роботи у кадрі,  ввести в коло 

художніх проблем сучасного екрану у проекції. Дисципліна виховує 

здатність оцінювати досягнення українського кінематографу у контексті 

акторської майстерності, здійснювати аргументований критичний аналіз 

фільмів, використовувати можливості новітніх інформаційних і 

цифрових технологій у процесі вивчення дисципліни. Виявити 

особливості виконавських стилів у театральній та кінематографічній 

культурах. Відтворювати художньо-образну концепцію художнього 

твору, його форму і стиль. Під час вивчення дисципліни студент 

навчиться володіти: сценічним інструментарієм, основними 

виконавськими навичками, техніками читання з авторського тексту 

техніками професійного виконавства. 



52. Техніка мовлення практична  

Головними цілями навчання навчальної дисципліни «Техніка мовлення» 

є сприяння виробленню навичок правильного, виразного, сценічного 

мовлення, відчуття слова, його мелодики, як засобу художньої 

виразності; навчити студентів методично чітко, цілеспрямовано, 

систематично і головне; самостійно працювати над удосконаленням 

своєї мовної майстерності; познайомити студентів з різними жанрами 

художньої літератури (байка, проза, віршована казка, поема, вірш, 

монолог) та правилами їх читання; навчити студентів самостійно робити 

логічний аналіз кожного твору, визначати дійовий ряд, головну подію 

обраного навчального твору. 

53. 
Пластика руху та основи 

сценічної імпровізації 
практична 

Ст.викладачі 

Кузнєцова Т. А. 

Ярмак С. М. 

Дисципліна спрямована на розвиток природної пластики, виховання 

пластичної уяви та імпровізації студента, оволодіння ним спеціальною 

пластичною техніки та вміння її використовувати у виконанні 

акторських завдань. 

54. 
Компоненти техніки 

сучасного фізичного театру 
практична 

Ст.викладачі 

Кузнєцова Т. А. 

Ярмак С. М. 

Дисципліна спрямована на освоєння комплексів з біомеханіки та 

виразності руху, фізичної та драматичної імпровізації, комплексне 

формування візуального художньо-образного мислення, ознайомлення з 

напрямками сучасного фізичного театру. 

55. 
Тілесна образність в 

сценічному мистецтві 
практична 

Ст.викладачі 

Кузнєцова Т. А. 

Ярмак С. М. 

Дисципліна спрямована на розвиток психофізичних можливостей, які у 

поєднанні з набутими в процесі навчання технічними та практичними 

знаннями, навичками, прийомами дають можливість відтворювати 

високохудожні мистецькі твори. Здобувачі матимуть змогу генерувати 

задум і здійснювати розробку нової художньої ідеї та втілювати її у творі 

сценічного мистецтва. 

56. Стилістика, грим, візаж практична 
Ст.викладач 

Гриценко О.П. 

Дисципліна забезпечує вивчення студентами різних форм стилю, гриму 

та візажу: концертний загальний, казково-фантазійний, характерний. 

57. 
Циркова комплексно-

технічна підготовка 
практична 

Ст. викладач 

Орел Д. В. 

Дисципліна спрямована на вивчення специфіки роботи з цирковими 

апаратами та професійним реквізитом на манежі та сцені. Принципи 

техніки безпеки та взаємодія з інспектором манежу циркових виконавців. 

58. 
Основи акробатики та 

гімнастичного тренінгу 
практична 

Ст.викладач Орел 

Д.В., викладач 

Горковенко О.С. 

Дисципліна спрямована на вивчення техніки та елементарних новачок з 

стрибкової акробатики, балансу та гімнастичних вправ. 

59. Оригінальне жонглювання практична 

Викладачі 

Щиткова Д.В., 

Львова І.С. 

Дисципліна спрямована на вивчення принципів техніки та елементарних 

новачок з жонглювання та його оригінальних прийомів з різним 

реквізитом: м’яч, кільця, тростина, булави, хула-хуп. 

 



60. Тренінгові технології практичні 
Доцент 

Каблова Т.Б. 

Дисципліна спрямована на опанування студентами основних 

теоретичних та практичних підходів до оволодіння навичками 

організації та проведення тренінгу. Особлива увага зосереджена на 

методах, вправах і техніках тренінгової роботи, засобах та стилях 

комунікації тощо. 

61. 

Менеджмент культурної 

сфери 

 

теоретична 
Доцент 

Каблова Т.Б. 

Дисципліна спрямована на формування сучасного управлінського 

мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння 

концептуальних основ системного управління організаціями; набуття 

умінь та навичок аналізу бізнес-середовища, вивчення впливу різних 

зовнішніх та внутрішніх факторів на ефективність системи управління 

організацією з метою прийняття раціональних та логічних управлінських 

рішень, вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

62. 

Практики культурної 

комунікації теоретична 
Доцент 

Каблова Т.Б. 

Дисципліна спрямована на формування у здобувачів системи 

теоретичних знань і практичних навиків з підвищення ефективності 

культурної комунікації на всіх рівнях професійної діяльності; вивчення 

теоретичних основ культурної комунікації, культури спілкування 

(міжособистісного, професійного, міжкультурного); визначення ролі і 

значення комунікації в ділових взаємовідносинах, засвоєння знань про 

культуру ділового спілкування в контексті сучасного підприємницького 

середовища та в професійній діяльності; формування навиків 

застосування ефективних засобів комунікації і побудови ділових 

відносин, а також усунення потенційних і наявних бар’єрів ділової та 

культурної комунікації; напрацювання навиків самостійного аналізу 

механізмів ділових відносин в професійній діяльності та визначення 

шляхів їх вдосконалення. 

63. 
Музика у видовищних 

формах 
теоретична 

Доцент 

Каблова Т.Б. 

Дисципліна спрямована на розуміння специфіки використання 

музичного матеріалу у видовищних формах мистецтва. Даний 

навчальний курс надає необхідний комплекс знань щодо особливостей 

побутування та функцій музики в синтетичних видовищних мистецтвах 

кіно й телебачення, естради та цирку: визначення специфіки видовищних 

жанрів; забезпечення системою знань щодо особливостей побутування 

музики як компонента видовищних мистецтв; формування умінь 

стосовно аналізу музики у творах видовищ-них мистецтв; подальший 

розвиток музичного сприймання та розширення музично-слухового 

досвіду. 

 



64. 

Основи академічної 

доброчесності теоретична 
Доцент 

Каблова Т.Б. 

Дисципліна спрямована на розвиток загальних та спеціальних 

компетентностей, на здатність використовувати отримані теоретичні 

знання з академічної культури та нетолерантного ставлення до проявів 

академічного шахрайства; сформувати ефективну мотивацію до 

самоосвіти, саморозвитку, критичного мислення та ретельної перевірки 

фактів.  

65. Елементарна теорія музики теоретична 
Доцент 

Каблова Т.Б. 

Дисципліна спрямована на здобуття теоретичних знань та практичних 

навичок з основ теорії музики, необхідних для розуміння основних 

виражальних засобів музики. Зміст курсу  передбачає вивчення основних 

складових музичної мови (музичних звуків, інтервалів, ритму тощо) – 

спочатку відокремлено, а в подальшому – у певній взаємодії. Основним 

завданням курсу є прищепити навички практичного використання 

засвоєного теоретичного матеріалу та елементів аналізу музичних форм 

у різноманітних сферах професійної діяльності, сприяти формуванню та 

розвитку музичного мислення.   

66. 
Музичний інструмент 

(фортепіано) 
теоретична 

Викладачі кафедри 

музично-

теоретичних 

дисциплін 

Дисципліна спрямована на набуття знань та музично-практичних 

навичок для розкриття власного творчого потенціалу, розширення 

музичного світогляду, ознайомлення з здобутками музичної педагогіки.  

67. 
Стилістика сучасної 

естрадної музики і джазу 
теоретична 

Доцент 

Пальцевич Ю. М. 

Навчальний курс «Стилістика сучасної естрадної музики і джазу» 

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 є його практична спрямованість. Основна увага приділяється 

аналітичному розбору музичних композицій за структурою, способами 

розвитку музичного матеріалу, 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. 

 

 



68. Історія музики теоретична 
Доцент 

Пальцевич Ю. М. 

Навчальний курс «Історія музики» призначений ознайомити студентів з 

історією розвитку музики в контексті великих історико-стильових 

періодів (античність, середньовіччя, ренесанс, бароко, класицизм, 

романтизм, стильові тенденції у музиці початку ХХ століття), 

формування музичних жанрів через творчість західноєвропейських 

композиторів. Українська музика органічно вписується у контекст 

світової, означуючи національну специфіку. 

*   Вибіркові компоненти викладаються в 3, 4, 5, 6, 7, 8  навчальних семестрах. 

** Обсяг кредитів та годин вибіркових компонентів: 

теоретичні (вивчаються один семестр по 6 год. на тижд.) 6,0 кредитів; 180 годин, аудиторних 90 год., самостійних 90 год. 

практичні (вивчаються один семестр по 6 год. на тижд.) 6,0 кредитів; 180 годин, аудиторних 90 год., самостійних 90 год. 


