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СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА» 
Освітній ступінь: магістр. 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Сценічне мистецтво 

Кількість кредитів: 12 

Рік підготовки: 1, 2 семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Шевченко Людмила Олексіївна 

Контакти E-mail: ludmilasevcnko.45@gmail.com 

Робоче місце: Факультет Факультет сценічного  мистецтва. 

Кафедра Циркових жанрів 

Посада Професор 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Шевченко Людмила Олексіївна, Народна артистка України (1979р). Народна артистка СРСР 

(1988р.) у 1985 р. - закінчила ДІТМ ім. Луначарського, отримала диплом режисера драматичного театру 

та цирку. 1987р. - закінчила аспірантуру цього ж вузу. 2005р - головний режисер НЦУ, 2012-2019 – 

займала посаду Генерального директора Київського НЦУ. З 2009року –до сих пір старший викладач 2 

кафедри майстерності актора та режисури цирку КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. З 2021 року 

професор кафедри сценічних мистецтв КМАЦЕМ. Педагогічний стаж – 13 років. Засновник та постійний 

президент Київського міжнародного молодіжного фестивалю  «Золотий Каштан», 2019 року - «Почесний 

радник» театру акробатичного  мистецтва Китайської провінції Хунань. Засновник та голова громадської 

організації «Національний Фонд розвитку циркового мистецтва ім. Володимира Шевченка». 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

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 «Методи аналізу творів сценічного 

мистецтва» є лекції, практичні 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. 

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.  

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

mailto:ludmilasevcnko.45@gmail.com
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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 – (16) 

Змістових модулів – 2 Лекції – (4) 

Загальна кількість 

годин – 120 

Загальна кількість 

годин – 120 

 

Практичні – (2) Практичні – (14) 

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

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6 

Семестрових годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 114 

Самостійна робота – 

(90) 

Самостійна робота – 

(114) 

Форма контролю –  

(2 залік) 

Форма контролю –  

(2 залік) 
 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Компетентності, які набувають студенти у процесі вивчення навчальної дисципліни «Методи аналізу 

творів сценічного мистецтва» до ОПП Сценічне мистецтво 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі  і проблеми у галузі 

сценічного мистецтва або у процесі навчання, що передбачає проведення 

дослідження або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

та вимог. 

Загальні 

компетентності  

ЗК2. Здатність застосовувати фундаментальні знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК10. Здатність працювати як в команді так і автономно. 

ЗК11. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК12. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК13. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності 

CК1. Здатність до комплексного розв’язання складних професійних проблем в 

галузі сценічної інноваційної діяльності при глибокому переосмисленні наявних 

та створенні нових цілісних знань та професійної практики.  

CК2. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та 

її втілення у творі сценічного мистецтва.  

CК3. Здатність до комплексного оперування специфічною системою виражальних 

засобів (пластично-зображальними, звуковими, акторсько-виконавськими, 

монтажнокомпозиційними, сценарно-драматургічними) при самостійному 

створенні та виробництві сценічного твору.  

CК4. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності.  

CК7. Здатність до ефективної діяльності в колективі в процесі створення 

синтетичного за своєю природою сценічного твору, керівництва роботою і / або 

участі у складі творчої групи в процесі його підготовки. 

CК8. Здатність розробляти і реалізовувати просвітницькі проекти задля 

популяризації українського й світового сценічного мистецтва, в тому числі і з 

використанням можливостей засобів масової інформації та Інтернету.  

CК9. Здатність брати участь у громадських дискусіях, пов’язаних з питаннями 

історії сценічного мистецтва, його актуального стану та тенденцій його розвитку.  
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CК14. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід 

різноманітними шляхами та засобами 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР03. Володіти державною мовою України, культурою висловлювання, вмінням логічно будувати 

власне мовлення (письмове та усне).  

ПР04. Вміти вільно вести на іноземних мовах бесіду-діалог за фахом; перекладати фахові тексти без 

словника. 

ПР09. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й приймати 

обґрунтовані рішення для їх розв’язання.  

ПР10. Вміти застосовувати й удосконалювати навички міжособистісної взаємодії.  

ПР11.  Володіти виконавськими вміннями й навичками професії, елементами внутрішньої і зовнішньої 

техніки виконавця (постановника) в межах обраного фаху.  

ПР12. Вміти самостійно відтворювати в художніх сценічних образах власну здатність до творчого 

сприйняття світу.  

ПР13. Оперувати специфічною системою виражальних засобів (пластично-зображальними, звуковими, 

акторсько-виконавськими, монтажно-композиційними, сценарнодраматургічними) при самостійному 

створенні та виробництві сценічного твору. 

ПР16. Вміти знаходити адекватні засоби презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності. 

ПР26. Вміти здійснювати спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та науковою 

спільнотою та громадськістю щодо питань сценічного мистецтва.  

ПР27. Вміти передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід різноманітними шляхами 

та засобами. Самостійно розробляти педагогічні методики викладання фахових дисциплін (відповідно 

спеціалізації) (практичну і теоретичну їх складові). 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

● Формами навчання з дисципліни «Методи аналізу творів сценічного мистецтва» є лекційні, практичні 

заняття та самостійна робота студента. 

● Методи навчання з дисципліни «Методи аналізу творів сценічного мистецтва» 

− словесні (розповідь, пояснення, описова розповідь); 
− наочні (ілюстрація, демонстрація відеопоказ Google Class Room); 

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

− самостійна робота. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Видова специфіка художньої культури та мистецтва. 

Тема 1. Види мистецтва та їх різновиди, стилі та 

жанри. Мистецтвознавство як наука про 

мистецтво 

18 2 2 - 14 20 2 - - 

 

18 

Тема 2. Література. Театр. Образотворче та 

декоративне мистецтво.  
20 2 2 - 16 18 - - - 

18 

Тема 3. Музика. Хореографія. Кіно-

телемистецтво.  
22 4 2 - 16 20 - - - 

20 
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Разом за змістовим модулем 1 60 8 6 - 46 58 2 - - 56 

Змістовий модуль 2. Аналіз творів сценічного мистецтва. 

Тема 4. Стилістика та напрями в мистецтві. 

Сценічні види мистецтва. 
22 2 4 - 16 22 2 - - 

 

20 

Тема 5. Принцип аналізу сценічного твору 18 2 2 - 14 18 - - - 18 
Тема 6. Критичний аналіз твору сценічного 

мистецтва – вокал, балет, театралізоване, 

сценічне чи циркове дійство. 

20 4 2 - 14 22 - 2 - 20 

Разом за змістовим модулем 2 60 8 8 - 30  2 2 - 58 

Всього годин 120 16 14 - 90 120 4 2 - 114 
 

ОЦІНЮВАННЯ 
 

Система накопичення балів 

 
 

Вид контролю 
Кількість модулів, 

відповідно до робочої програми 
Максимальна 

кількість балів за 

одиницю 

Поточний контроль 3 max 100 
Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр на 

1 ПК = 100 балів       Всього: ПК1, ПК2, ПК3  

ПК (300) +  

СР (100) = 400:4 = 100 
Формула до заліку 400:4 = 100 – результат заліку 

 

ПК1, ПК2, ПК3 –  Поточний контроль       СР – Самостійна робота 

 

                                       

Семестр 

Розрахунок 

накопичення балів 

             Форма контролю 

2 семестр 300 ПК+100 СР:4*0,5 400:4 = 100 – результат заліку 
 

Принцип заповнення відомості науково-педагогічними працівниками у  

Google Classroom 

 

Посада 
ПІБ 

Форма контролю 

 

Навчальна дисципліна 

 

Екзамен 

 
№ Список 

здобувачів 

вищої освіти 

ПК 

1 

ПК 

2 

ПК 

3 

СР Сумма оц. 

за навч. 

помножена 

на коєф. 

0,5 
Екзам. оц. 

помножена 

на коеф. 

0,5 

Підсумкова 

ЗАЛІК 

 

 

Підсумкова 

ДИФ. 

ЗАЛІК 

 

Підсумкова 

ЕКЗАМЕН 

 

1.  
ПІБ 

(здобувача) 
100 100 100 100 0,5 100 50 100 100 
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Критерії оцінювання до поточного, модульного контролю, заліку,  

диференційованого заліку, екзамену 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Загальні критерії оцінювання 

Відмінно 

90‒100 (А) 

Студент(ка) самостійно будує послідовний, повний текст; аргументовано, чітко 

висловлює власну думку, зіставляє її з думками інших, уміє пов’язати 

обговорюваний предмет із власним життєвим досвідом, добирає переконливі докази 

для обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність розв’язувати певні 

життєві проблеми; робота відзначається багатством словника, точністю 

слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю. 

Добре 

80–89 (В) 

74–79 (С) 

Студент(ка) самостійно будує достатньо повне, осмислене висловлювання, у цілому 

ґрунтовно висвітлює тему, добирає переконливі аргументи на їх користь, проте ще 

має працювати над урізноманітненням словника, граматичного та стилістичного 

оформлення роботи 

Задовільно 

66–73 (D) 

60‒65 (E)  

Студент недостатньо знає обсяг екзаменаційного матеріалу. За обсягом 

висловлювання студента(ки) сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом 

зв’язний, але студенту ще слід працювати над умінням самостійно формулювати 

судження, належно їх аргументувати, точніше добирати слова й синтаксичні 

конструкції 

Незадовільно 

35‒59 (FX) 

1‒34 (F) 

Побудоване студентом(кою) висловлювання характеризується фрагментарністю, 

думки викладаються на елементарному рівні; потребує збагачення й 

урізноманітнення лексика і граматична будова мовлення. Незадовільно з 

можливістю повторного складання. 

 

Критерії оцінювання до самостійної роботи 

 

Відмінно 

90‒100 (А) 
Здобувач освіти у повному обсязі виконав завдання самостійної роботи. Рівень 

демонстрації чи презентації виконаного завдання на високому рівні. Виконане 

завдання відповідає вимогам, має чітку та цілісну структуру. Виконання завдань 

для самостійної роботи подавались вчасно без затримок. 

Добре 

80–89 (В) 
 

Завдання, що винесене на самостійне опрацювання виконане у повному обсязі, 

подавалось вчасно, проте має незначні помилки, які були усунені в найкоротші 

терміни та не впливають на загальний результат виконаної роботи. 

Добре 

74–79 (С) 
Завдання самостійної роботи виконане на середньому рівні. Самостійна робота 

здобувача освіти виконувалась не завжди вчасно. Виконані завдання самостійної 

роботи мають помилки та виконані не повністю. 

Задовільно 

66–73 (D) 

 

Виконані завдання самостійної роботи виконані не в повному обсязі. Об’єм 

виконаного завдання менше 50% від загального, поданні з порушенням термінів їх 

подачі та середнім рівнем їх практично відтворення. 

Задовільно 
60‒65 (E) 

Завдання для самостійної роботи виконанні частково. Об’єм виконаного завдання 

менше 40% від загального. Здобувач освіти відтворює та демонструє виконання  

завдання на низькому рівні. 

Незадовільно 

35‒59 (FX) 

 

Здобувач освіти виконав завдання представлені для самостійного опрацювання не 

вчасно. Об’єм виконаного завдання менше 30% від загального. Виконання завдань 

винесених на самостійне опрацювання на примітивному рівні. 

Незадовільно 

1‒34 (F) 
Здобувач освіти знає теми та завдання винесені на самостійне опрацювання, проте 

виконання цих завдань має примітивний рівень його презентації чи практичного 

відтворення. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS  
для екзамену, диф. заліку  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 0‒34 F 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

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

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

відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 

Переоцінка враховуючи специфіку та фізичні можливості студентів переоцінка не передбачено. 

Перескладання практичного показу роботи студентів можлива протягом тижня після отримання оцінки 

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

перескладання. 

Академічна доброчесність та плагіат. Даний курс не передбачає плагіат, так як, він практичний та 

студенти або вивчають практичний матеріал на заняттях та закріплюють самостійно, або не вивчають, 

через певні причини, що на практичному показі буде виявлено. 

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача. Використання  мобільних 

пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі повторного використання − 

видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Студенти обов’язково повинні бути переодягненні у специфічну уніформу для 

занять з спеціалізації акробатики. Під час аудиторних занять студентам дозволяється за потреби 

виходити з аудиторії, брати з собою та використовувати безалкогольні напої.  

 


