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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

  Навчальним планом підготовки бакалаврів галузі знань 02 Культура і мистецтво за 

напрямом підготовки  026 Сценічне мистецтво Київської муніципальної академії 

естрадного та циркового мистецтв передбачено Атестацію у вигляді презентації 

творчого проєкту, що завершується врученням документа встановленого зразка про 

присудження випускнику освітнього ступеня бакалавр із присвоєнням кваліфікації 

– Бакалавр сценічного мистецтва. 

  Метою підготовки творчого проєкту є виявлення отриманих програмних 

компетентностей оствітньо-професійної програми «Сценічно-естрадні жанри», що 

передбачає демонстрацію умінь обирати оптимальні художньо-виражальні засоби 

відтворення креативного задуму при реалізації сценічного твору та презентувати 

результати професійної діяльності та проєктів у сфері сценічного мистецтва. 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Постановка творчого проєкту (хореографічної композиції) виконується 

упродовж VII-VIII семестру та завершується контрольним заходом (переглядом 

випусковою кафедрою), який є допуском до складання Атестації. 

1.2. Тематика творчого проєкту (хореографічної композиції) узгоджується на 

початку  VII семестру та супроводжується консультацією науково-педагогічного 

працівника кафедри, щодо концепції побудови номеру та надання практичних та 

теоретичних  рекомендацій здобувачу освіти, який буде здійснювати реалізацію 

проєкту.  

1.3. Творчий проєкт має представляти авторську концепцію хореографічної 

композиції, що розкриває ідею та зміст обраної та розробленої випускником 

роботи.  
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1.4. Для здобувачів освіти денної та заочної форми навчання творчий проєкт 

(хореографічна композиція) супроводжується написанням «Пояснювальної 

записки до творчого проєкту» в якій здобувач освіти висвітлює та описує основні 

етапи створення композиції та її композиційну структуру.  Оформлення на 

написання пояснювальної записки до творчого номеру здійснюється здобувачем 

освіти самостійно. Дотримання вимог до написання пояснювальної записки, 

граматика викладеного матеріалу, дотримання академічної доброчесності 

покладено на випускника, який представляє роботу до захисту. 

1.5. Обсяг «Пояснювальної записки до творчого проєкту» 15-20 сторінок 

враховуючи титульну сторінку, список використаної літератури, таблиці та 

додатки. 

1.6.  При створені та оформленні творчого проєкту та пояснювальної записки до 

нього здобувач освіти  дотримується місії, візії, цінностей Академії та  

«Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу 

Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв» та «Кодексу 

академічної доброчесності КМАЕЦМ. Не вдається до привласнення чужих 

творчих та науково-методичних напрацювань, не використовує фрагменти таких 

робіт у своєму випускному номері, що визначається як плагіат. 

При виявленні недоброчесного використання робіт інших авторів, робота 

рішенням випускової кафедри може бути не допущена до здачі та демонстрації 

під час складання Атестації. 

 

                    ІІ. Вимоги до обсягу та оформлення творчого проєкту.  

2.1. Основні етапи виконання творчої частини роботи (денна та заочна форма 

навчання) 

1. Вибір теми творчої частини роботи та її затвердження. 

Тему, напрямок та стиль хореографії для постановки здобувач освіти обирає 

самостійно та консультується з представником науково-педагогічного складу 

кафедри.  
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2.Постановка хореографічної композиції. 

 Здобувач освіти проводить створення лексичного матеріалу (лексичний матеріал 

повинен відповідати обраному стилю та напрямку хореографії), розробляє 

художні образи та драматургічну основу хореографічної композиції.  

3. Робота над відпрацюванням хореографічної композиції. 

Передбачається відпрацювання танцювальних комбінацій, зв'язок; робота над 

музичністю та синхронністю виконання, чистотою виконання технічно складних 

елементів; робота над акторською майстерністю виконавців, відпрацювання 

танцю з реквізитом (за наявності).  

4. Оформлення пояснювальної записки до творчого проєкту. 

Робота, в якій здобувач освіти висвітлює та описує основні етапи створення 

композиції та її композиційну структуру. 

2.2. Допуск до захисту 

 По завершенні всіх етапів роботи за місяць до початку Атестації та демонстрації 

творчого проєкту  здобувач освіти представляє на розгляд кафедри роботу для 

допуску.  

 

 Вимоги до допуску творчого проєкту: 

 постановник має брати участь у якості виконавця власного номеру; 

 робота виконана за авторською ідеєю; 

 художнє оформлення номеру (костюми, реквізит); 

 в заявленому стилі чи напрямку хореографічного мистецтва; 

 робота завершена, має чітку драматургічну структуру чи вирізняється 

авторською концепцією, ідейністю та змістовністю; 

 кількісний склад виконавців (від 6 осіб); 

 тривалість роботи (3-4 хв); 

 робота має художню цінність; 

 використаний музичний матеріал високої якості; 

 лексичний матеріал цікавий, складний, але використання його є доцільним;  
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 виконання артистами хореографічної композиції відбувається на високому 

виконавському рівні. 

Наявність пояснювальної записки до творчого проєкту є обов’язковою 

умовою для допуску до захисту. 

 

  2.3. Вимоги до оформлення «Пояснювальної записки до випускного номеру» 

(денна форма навчання) 

Загальні вимоги 

Пояснювальна записка до випускного номеру виконується українською мовою й 

оформлюється відповідно до наступних вимог: текст друкується на одному боці 

аркуша, з полями не менше як 30 мм – зліва, 10мм – справа, 20 мм – зверху й знизу, 

інтервал – 1,5, шрифт – Times New Roman, кегль – 14.  

Роботу комплектують відповідно до послідовності у змісті та нумерують 

арабськими цифрами (1,2,3,4 і т.д)  

Заголовки структурних частин роботи  

«ЗМІСТ» 

«ОБҐРУНТУВАННЯ ОБРАНОЇ ТЕМИ»  

«ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНА ОСНОВА КОМПОЗИЦІЇ» 

«ГРАФІЧНИЙ ПЛАН КОМПОЗИЦІЇ»  

«ВИСНОВКИ»  

«СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» 

«ДОДАТКИ» 

 друкують жирним курсором, великими літерами симетрично до тексту. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу. Крапку наприкінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок 

складається з двох чи більше пропозицій, їх розділяють крапкою. Відстань між 

заголовком і текстом може дорівнювати 2-3 інтервалам. Нумерація сторінок – 

наскрізна: номер сторінки позначається арабськими цифрами у правому 

верхньому кутку, проте на титульній сторінці номер не проставляють.  Абзацний 

відступ має бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати п’яти знакам. 
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          2.4  Структура оформлення пояснювальної записки до випускного номеру  

 ЗМІСТ  

Являє собою план за яким буде оформлена пояснювальна записка до     творчого 

проєкту.  

 ОБГРУНТУВАННЯ ОБРАНОЇ ТЕМИ  

Цей розділ включає в себе роздуми постановника щодо актуальності роботи її 

новизни, або історичну, літературну, образотворчу складову, яка може бути 

використана для створення композиції. У цьому розділі здобувач освіти може 

цитувати та  посилатися на наукові праці дослідників, або на електронні джерела, 

що можуть бути використанні для детального обґрунтування вибору теми та її 

актуальності. 

Приклад цитування: 

Посилання в тексті роботи після цитати у квадратних дужках подавати 

порядковий номер позиції із «Списку використаної літератури» і номер сторінки. 

Наприклад: 

Характеризуючи міжнаціональні зв'язки українських діячів театру в Галичині, Р. 

Пилипчук зазначає: «У відкритті руського народного театру та його подальшій 

діяльності протягом року значну участь взяли австрійські та польські діячі 

мистецтв» [5, с. 26]. 

При непрямому цитуванні або скороченому викладі якоїсь проблеми у квадратних 

дужках можна наводити кілька позицій зі списку використаної літератури, 

розділяючи їх крапкою з комою. 

Наприклад: 

Дослідники історії українського театру в Галичині другої половини XIX ст. 

відзначають особливий внесок у розвиток української професіональної сцени Т. 

Романович, І. Гриневецького, І. Біберовича [3; 5; 22]. 

Багатотомне видання подається у списку використаної літератури однією 

позицією, а при цитуванні потрібно вказувати номер тому. 
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Загальні вимоги до цитування такі: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться у тій граматичній 

формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського 

написання; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту 

і без перекручень думок автора; 

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланнями на джерело. 

 

 ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНА ОСНОВА КОМПОЗИЦІЇ  

Включає в себе наступні пункти: 

 Тема 

 Ідея 

 Вид хореографії 

 Автор використаної музичної основи 

 Лібрето 

ГРАФІЧНИЙ ПЛАН КОМПОЗИЦІЇ являє собою оформлення композиційної 

структури номеру ( малюнки танцю, композиційні переходи та короткий 

текстовий опис відповідних сцен) 

ВИСНОВКИ визначають аналіз процесу постановки від задумки до втілення. 

Аналізується отриманий результат, визначаються слабкі та сильні сторони 

композиції та виконавської майстерності. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ оформлюється у алфавітному 

порядку. Список використаної літератури повинен відповідати вимогам 

державного стандарту.  

Наприклад: 

Один автор 

Федорова Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у Наддніпрянській 

Україні. 1870-ті — 1910-ті рр. Київ, 2013. 373 с. 
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Два і більше авторів 

Zhovinsky E.Ya., Kryuchenko N.O., Paparyha P.S. Geochemistry of Environmental 

Objects of the Carpathian Biosphere Reserve. Kyiv, 2013. 100 p. 

Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні 

диспропорції: у 2-х т.: кол. моногр. Київ, 2012. 436 с.  

Без автора  

    Збірник Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ. Київ, 2012. 464 с.  

Опис ресурсу загалом 

1. Наукові публікації і видавнича діяльність НАН України. Київ, 2007. 

URL:http://www.nas.gov.ua/publications  (дата звернення: 19.03.2014). 

2. Хореографія неореалізму у творчості Ролана Петі – Електронний ресурс: 

https://revolution.allbest.ru/culture/00899701_0.html (дата звернення 27.04.2022). 

 

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИПУСКНОГО НОМЕРУ 

Презентація 

творчого проєкту 

Пояснювальна 

записка до творчого 

проєкту 

Захист роботи Сума 

Оцінюється 

авторська 

концепція, 

постановча робота, 

рівень 

виконавської 

майстерності, 

художньо-

естетичне втілення 

проєкту 

 

Структура,  

зміст та оформлення 

роботи відповідно 

вимог. 

Стиль, лаконічність та 

усна презентація 

творчого проєкту на 

основі пояснювальної 

записки 

 

 

 

 

100 

60 30 10 

 

 

 

 

 

 

http://www.nas.gov.ua/publications
https://revolution.allbest.ru/culture/00899701_0.html
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Рівні навчальних 

досягнень 
Загальні критерії оцінювання 

Відмінно 

90-100 (А) 

Здобувач освіти демонструє високий рівень виконавської та 

постановчої діяльності. Вчасно виконав завдання та 

коригував роботу відповідно до поданих зауважень. 

Впевнено володіє принципами та інструментаріями 

створення хореографічного номеру, розкриває ідею та 

сюжетну лінію. Пластичні мотиви, хореографічної 

композиції мають чітку структуру та органічні з 

використаним музичного супроводу, вирізняються цікавістю 

та індивідуальним підходом до їх створення. Пояснювальна 

записка до творчого проєкту виконана згідно методичних 

рекомендацій та відповідає вимогам та вдало презентована. 

Добре 

80 – 89 (В) 

74 – 79 (С) 

Здобувач демонструє виконання матеріалу та його реалізцію 

з незначними помилками, які не впливають на загальний 

результат хореографічної композиції. Добре володіє 

інстументаріями постановчої роботи та демонструє належну 

техніку її виконання. Демонструє виразність та артистизм, 

розкриває зміст та ідею номеру.  Реагував(ла) на зауваження 

та виправляв(ла) помилки допущенні в процесі постановки та 

презентації власного творчого проєкту. Пояснювальна 

записка до творчого проєкту виконана на належному рівні, 

проте має незначні помилки у оформлені роботи. 

Задовільно 

66 – 73 (D) 

60-65 (E)  

Здобувач демонструє задовільний рівень постановчої та 

виконавської майстерності творчого проєкту. Хореографічна 

композиція має просту структуру та прості комбінаторні 

сполучення. Певною мірою демонструє виразність та 

артистизм у власній роботі. Робота представлена на 

Атестацію подана  без урахування зауважень отриманих під 

час його перевірки. Демонструє слабкий рівень постановчої 

роботи. Пояснювальна записка до творчого проєкту виконана 

з помилками у оформленні. 

Незадовільно 

35-59 (FX) 

1-34 (F) 

Робота представлена для перевірки виконана повністю, 

частково, або має фрагментарну структуру та не відповідає 

вимогам. Матеріал для перевірки подавався не вчасно, 

постановчий процес здійснювався не стабільно. Робота 

виконана на примітивному рівні. Пояснювальна записка до 

творчого проєкту виконана з грубими порушеннями та не 

відповідає вимогам. 

 

 



10 

 

 

 

ЗРАЗОК 

 

КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО 

МИСТЕЦТВ 

ФАКУЛЬТЕТ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ 

 

 

    

 ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ 

Завідувач кафедри хореографії 

_________________________Грек В.А. 

«   » ____________________ 2022 року 

 

«ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  ДО ТВОРЧОГО 

ПРОЄКТУ»   

«_____________назва композиції_________» 

здобувача освіти  ____________П.І.Б___________________ 

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 02 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 026 СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО 

 

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА: «СЦЕНІЧНО – ЕСТРАДНІ ЖАНРИ» 

 

ФОРМА НАВЧАННЯ: ДЕННА (ЗАОЧНА) 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

                                                                                                             КИЇВ – 2022 



11 

 

 

 

ЗМІСТ 

 

1. ОБГРУНТУВАННЯ ОБРАНОЇ  ТЕМИ.......................................................... 3 

2. ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНА ОСНОВА КОМПОЗИЦІЇ....................................... 5 

3. ГРАФІЧНИЙ ПЛАН КОМПОЗИЦІЇ.............................................................. 10 

4. ВИСНОВКИ......................................................................................................24 

5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................................25 

6. ДОДАТКИ…………………………………………………………………… 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

1. ОБГРУНТУВАННЯ ОБРАНОЇ ТЕМИ 

    Світ мистецтва не стоїть на місці та розвивається. Але на мою думку, без 

знань про минуле, не можливо створити щось  нове.  

Однією з найбільш актуальних тем для людей є кохання. Воно надихало 

митців в усі часи та робить це зараз. Кохання може бути різним. І одним з 

його проявів є любовні трикутники чи історії про ловеласів, які розбили не 

одне жіноче серце. Звичайно ці теми не оминули й світ хореографічного 

мистецтва. 

Наприклад, мюзикл «Шахмати» розповідає про двох суперників, Фредді та 

Анатолія, які були закохані у одну жінку на ім’я Флоренс. Вона була у 

стосунках з Фреддом, але закохалась у Анатолія. Проте парі не судилося 

бути разом. У  цій роботі, можна спостерігати, як кохання до жінок може 

міняти хід історій, робити їх драматичнішими та  ще більш цікавими.  

«Велика гра та дві жінки, які зненацька змінюють весь її хід! Емоційне 

напруження від того, що відбувається на сцені, зростає: драма любові та 

ненависті, вірності та зради, перемоги та поразки, зради та патріотизму, 

всесвітнього визнання та повної самотності…» [ 2 ].  

Побачити як зображується заплутана тема любовних трикутників , можна у 

одному з найбільш успішних бродвейскьких постановок -  мюзиклу 

«Чикаго».  Головна героїня, Роксі, заміжня, але вона заводить роман з іншим 

чоловіком. А згодом, коли Роксі дізнається, що той її обманув, то вбиває 

його та потрапляє  у в’язницю. Схожа трагічна ситуація відбувається і з 

кумиром дівчини – примадонною Вельмою. Вона вбиває свого чоловіка та 

сестру, коли дізнається про їх роман. Ця історія – це приклад того, що тема 

кохання може бути трагічною та навіть жорстокою. « Історія про вбивство, 
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жадібність, продажність, насильство, експлуатацію, перелюбство та 

зраду…» [5]. 

А ось фільм «Підняти якорі» розповідає нам про двох матросів, які  

зустрічають маленького хлопчика та згодом закохуються у його молоду 

тітоньку Сюзан, заради якої вони роблять багато веселих, смішних вчинків. 

Проте у цій історії з’являється ще один жіночий персонаж, що робить 

любовний сюжет більш неочікуваним. Мюзикл «Підняти якорі» - це 

приклад того, як можна позитивно та весело зображувати одну з найбільш 

актуальних тем для людей, тему кохання. 

Як бачимо, протягом багатьох років історії кохання зображували по-різному. 

Іноді сумно та трагічно чи навіть жорстоко, іноді позитивно та весело.   

Ця тема є актуально й для мене. Але я хочу зобразити її трохи з іншого боку.  

Часто можна спостерігати, як люди відносяться дуже складно до різних 

ситуацій, приймають все близько до серця, хоча насправді все дуже просто, 

а іноді навіть смішно. Саме тому історія кохання у моїй роботі буде 

просякнута іронією. Хочеться показати, що ситуації, які на перший погляд 

є драматичними та сумними, насправді можуть виглядати весело та 

дарувати глядачам позитивні емоції. 

           Хореографічне мистецтво розвивається у різних напрямках. Одним із 

них є мюзикли та кіномюзикли. Роботи у цих жанрах торкаються різних тем. 

«У 30-40-х роках відбувається процес художньої еволюції мюзиклу. Його 

тематика стає різноманітною…»[4, с. 285].  Та звичайно ці жанри не 

оминули й історії кохання. Мюзикли та кіномюзикли подарували світові 

багато талановитих танцівників і хореографів. «Створені зусиллями 

великих майстрів Фреда Астера, Джина Келлі, Джинджер Роджерс, Сід 

Чарисс… танцювальні фільми завжди були найпривабливішою  частиною 

американського мюзикла» [3, с. 9-10]. У списку відомих хореографів такі 

артисти, як Джин Келлі та Фред Астера. Творчість саме цих особистостей  

вплинула на мою роботу та надихнула мене.     
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Переглядаючи кіномюзикли з артистами, я була вражена їх майстерною 

технікою виконання танців, співом та акторською грою. У своїх 

танцювальних комбінаціях вони уміло поєднують різні стилі, такі як степ, 

класичний, бальний танець, джаз. Також треба відмітити, що артисти 

виконують це все легко і невимушено, й при цьому залишаються у своїх 

образах та чудово передають внутрішній стан персонажів. Колега Фреда 

Астера так  казав про нього: «Він був найкращим танцівником – 

танцівником, завдяки якому все виглядало так легко»  [1].   

Також мене вразило, що можна за допомогою творчості, зробити прості, 

життєві та побутові історії таким цікавими. Наприклад, у фільмі «Співаючи 

під дощем» є сцена, де головний герой приходить на заняття до логопеда. 

На початку може здатися, що це повсякденна та  не цікава сцена. Але коли 

персонажі починають співати і танцювати, це приносить у епізод багато 

позитивних емоцій, дивує та зацікавлює глядачів.  

2. ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНА ОСНОВА КОМПОЗИЦІЇ 

Тема : історія закоханість трьох дівчат у одного хлопця. 

Ідея : показати іронічність історії. Донести до глядачів, що деякі ситуації, 

які здаються складними, насправді дуже прості та можуть виглядати смішно.  

Вид хореографії : бродвейский джаз 

Автор використаної музичної основи : композиція складається з 4 

музичних фрагментів: гурт «The Pointer Sisters», пісня «I'm so excedit» 

(Extended Version), хронометраж – 0:52; гурт «The Pointer Sisters», пісня 

«Yes we can can», хронометраж – 0:45; гурт «Portugal. The Man», пісня «Feel 

it still» (мінус), хронометраж – 0:47; «гурт«The Revels», пісня «Сomanche» , 

хронометраж – 2:11.  

The Revels – американський рок-гурт з Каліфорнії, пов'язаним із серф-

музикою 1960-х. Він був заснований в середині-кінці 1950-х років як 

шкільний гурт в Сан-Луїс-Обіспо, Каліфорнія. Спочатку вони називалися 

Gil Serna & The Rockets, а потім у 1959 році змінили свою назву на The 
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Revels. Хоча їхній інструментальний стиль передував епосі серф-музики 

1961-65 років, їх успіх прийшов саме в цей період. 

Їхня пісня 1961 року "Comanche", написана Робертом Хафнером, була 

показана на двох саундтреках. Вперше вона з'явилася як «Відокремлена 

тема» у The Exiles. Пізніше пісня була включена разом із декількома іншими 

хітами серф-музики до саундтреку до фільму «Кримінальне чтиво» (1994). 

  The  Pointer Sisters - американська вокальна група, яка записала низку поп-, 

танцювальних та сучасних урбаністичних хітів у 1970-х і 1980-х роках. 

Сестрами були Рут Пойнтер, Аніта Пойнтер, Бонні Пойнтер, і Джун 

Пойнтер. «Сестри Пойнтер виграли три премії «Греммі» та здобули зірку на 

Алеї слави в Голлівуді у 1994 році.»  

   У 1972 році сестри  утворили  квартет, а їхній дебютний альбом (1973) 

породив їхню першу пісню «Yes We Can Can». Це фанк-пісня, написана 

Алленом Туссеном, яка стала популярною після виконання  групою «Pointer 

Sisters». 

I'm So Excited » — пісня, написана і створена сестрами спільно з Тревором 

Лоуренсом. Вона була спочатку випущена у вересні 1982 року, досягнувши 

30-го місця в американському Billboard Hot 100 . Після цього у липні 1984 

року послідував ремікс, який зайняв 9 місце в Billboard Hot 

100. «Billboard назвав пісню номером 23 у своєму списку «100 найкращих 

пісень жіночої групи всіх часів»  

Portugal. The Man – американський інді-рок гурт з міста Васілла. У 2009 році 

вони прославилися завдяки своїм музикальним сетам на фестивалях 

Боннару та Лоллапалуза.  

Пісня «Feel it still» була випущена 3 березня 2017 року. Вона стала другим 

синглом з восьмого альбому групи та увійшла в топ 10 хіт-параду 

Billboard Hot 100. Автори пісні: Роберт Бейтман, Закарі Скотт Карозерс, 

Фреді Горман, Джон Болдуін Гурлі, Джон Хілл, Браян Холланд, Ерік Ендрю 

Хоук, Кайл О'куїн, Джейсон Вейд, Аса Такконе. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Billboard_Hot_100
https://en.wikipedia.org/wiki/Billboard_(magazine)
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Лібрето 

Думаю, кожна жінка у своєму житті хоча б раз натрапляла на такий тип 

чоловіків, як ловелас та звичайно ж закохувалась у нього.  

Ця історія саме про таких трьох дівчат. Усі вони прекрасні, неймовірні та 

особливі. А ще зараз  дівчата найщасливіші у світі, тому що кожна з них  

закохана та ще й взаємно. Усі дівчата танцівниці одного джазового балету. 

Але вони навіть і не здогадуються, що мають трохи більше спільного, ніж 

одну роботу. 

І якось, зустрівшись у гримерці перед виступом , вони розуміють, що 

перебувають у відносинах з одним і тим же хлопцем. Між дівчатами 

розгорається конфлікт, адже кожна закохана у молодика та вважає його 

своїм обранцем. 

І ось у пік конфлікту між дівчатами, з’являється він. Чим закінчіться ця 

іронічна історія?  Кого ж обере хлопець?... Чи можливо нікого? 
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3. ГРАФІЧНИЙ ПЛАН КОМПОЗИЦІЇ  

Умовні позначення: 

- дівчина 1 (Д1)  

 

- дівчина 2 (Д2) 

 

- дівчина 3 (Д3) 

 

- дівчина 4 (Д4) 

 

- хлопець (ХЛ) 

       

               графічне переміщення, зміна траєкторії напрямку руху. 
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- Експозиція : Показ ситуації з дитинства дівчини. Що сталося з її батьком і яку 

першу зразу вона відчула. 

Малюнки танцю та композиційний 

перехід 

Відповідність пластичного мотиву 

  

Д1 сидить на середині обличчям у 1 

точку залу на колінах. Поряд с з нею 

стоїть батько. 

  

Д1 починає бігати навколо батька, 

робити багато обертів навколо нього. 

Батько стоїть на місці. 

  

Д1 продовжує робити обертання і бігати, 

а в цей час батько йде зі сцени. 
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 Д1 завмирає по середині залу обличчям 

у 1 точку залу. Починає виконувати 

комбінацію. 

Зав’язка : Дівчинка дорослішає та продовжує жити далі з вірою у людей, але далі 

стикається з іншою більш серйознішою зрадою з боку друзів.  

  

Д1 завершує комбінацію та завмирає по 

середині залу, обличчям у 1 точку.  

З різних сторін до неї виходять Д2 та Д3. 

  

 

Д2 та Д3 підходять до Д1 та починають 

разом робити обертання. Д1 робить 

обертання у 5 точку зала, а Д2 та Д3 

роблять 1 точку. 

  

Д2 та Д3 підходять до Д1 та роблять 

підтримку. Д1 повинна спинною впасти 

в руки до Д2 та Д3. 
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Коли Д1 падає спиною до Д2 та Д3, вони 

її не ловлять та просто виходять з залу. 

  

Д1 підіймається на ноги, оглядає зал і 

розуміючи, що її покинули, спочатку 

починає бігати по колу, а потім виконує 

танцювальну комбінацію. 

Розвиток дій: Дівчинка дорослішає та вже після двох зрад не так легко довіряє 

людям. Тут вона зустрічає хлопця, який всіма силам робить так, щоб вона не боялась 

та довірилась йому, але і тут в кінці її чекає зрада. 

  

Д1 завершує танцювальну комбінацію та 

зупиняється обличчям в першу точку 

залу. В цей час до неї починає виходити 

хлопець. 

  

Хлопець намагається підійти ближче до 

Д1, але вона повертається у 7 точку зала 

і швидко відходить від нього. 
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Хлопець починає робити комбінацію у 

напрямі до Д1, але вона боїться його і 

робить оберти у протилежну сторону від 

нього. 

  

Хлопець розуміє, що потрібно щось 

робити та робить стрибки з обертами та 

зупиняється перед Д1 не даючи 

можливості нікуди піти від нього. 

 Хлопець бере Д1 за руки та вони 

починають робити танцювальну 

комбінацію у 1 точку залу з 

використанням парних підтримок. 

  

Вони роблять підтримку, де хлопець 

стоїть у Д1 за спиною і підтримує її 

позаду, щоб вона не впала. Д1 повністю 

довіряється йому і падає йому у руки. 
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Але в останній момент хлопець швидко 

прибирає руки і дає Д1 просто впасти на 

землю та уходить з залу.Д1 сидить на 

підлозі обличчям у 7 точку залу. 

Кульмінація: Після ще однієї зради, дівчинка втрачає сенс життя. Відчуває 

невимовну біль та розуміє, що її серце не витримує цього і починає задихатися.  

  

Д1 підіймається на ноги та починає 

ходити по залу у різні сторони дуже 

повільно і розуміє що рухатися їй стає 

все більш важко. 

  

Д1 зупиняється та починає виконувати 

танцювальну комбінацію та в самому 

кінці вона просто падає повністю на 

підлогу і розуміє що не може дихати. 

Лежить на спині і дивиться у стелю. 

Розв’язка : Дівчинку рятує її мати. Коли вона вже втратила сенс у всьому, мати 

з’являється поряд та допомагає їй встати на ноги і почати життя з новою сторінки. 
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Д1 лежить та не рухається, її серце 

починає зупинятися і вона приймає цю 

ситуацію, але тут зі сторони виходить 

ще одна людина. 

  

Цією людиною виявляється її мати. Вона 

підходить до Д1 сідає біля неї на коліна 

та кладе руку на її серце. 

  

Мати починає робити танцювальну 

комбінацію навколо Д. Д1 починає 

дихати повільно і намагатися рухтися. 

  

Д1 відчуває тепло і підтримку та 

починає потрохи рухатися та вставати на 

ноги заново. Мати обіймає Д1 та вони 

беруться за руки та разом уходять зі 

сцени. 
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4. ВИСНОВКИ 

   Отже, ця робота була створена мною за для того, щоб звернути увагу людей на 

соціальні проблеми, на зв’язки між людьми, на їх поведінку на вміння думати 

один про одного. Не вміння людей спілкувати або підтримувати, а ще гірше не 

думати про психологічний стан іншої люди, може привезти до найгірших 

висновків. 

   Робота була реалізована за допомогою сольних, дуетних та спільних частин. 

Під час дуетних частин, була спроба показати взаємозв’язок між людьми. Їх 

почуття один до одного та те, як люди починають довіряти, це показується у 

підтримках і дуетах. Сольні частини цієї роботи показують більше душевні 

почуття головної герої. Що вона відчуває після кожної зради, так як кожен раз 

стає все гірше та важче переживати це відчуття.  

    В останньому соло я намагалась передати ту біль, яку вона відчуває тим, що її 

серце перестає працювати. Ця біль така сильна, що її тіло перестає рухатися і 

вона не відчуває нічого крім цієї болі. Також у кінці роботи була задіти проблема 

стосунків батьків та дітей. Через образ матері я намагалася показати, те яку 

важливу роль відіграють батьки у житті кожної дитини і тільки вони можуть 

зцілити поранене серце. 

    Підсумовую усе, хочу сказати, що ця робота є моєю особистою історією та на 

своєму прикладу я хотіла показати декілька важливих речей. По-перше людям, 

які ніколи не думають про почуття інших людей, хотіла показати як боляче вони 

роблять та до чого це може привести. По-друге людям, які опинилися у ситуації, 

де їх зрадили, щоб вони не забували про те що в цьому світі завжди є людина 

якій буде не все одно на твої почуття і це саме ті люди яких потрібно цінувати . 
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6. ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1 

 

 

1. Дівчина 1 – Головна героїня. Вона танцює у легкому платті, тілесного 

кольору. Це показує її легкість, щирість та відкритість до світу. З зібраним 

волоссям та легким повсякденним макіяжем.  
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2. Дівчина 2 та 3 – подруги головної героїні. Вони танцюють у чорних 

костюмах. Для того, щоб показати контраст між ними та головним героєм. Вони 

більш закриті та злі. Волосся зібране у гульку та більш яскравий макіяж. 

 

 

3. Хлопець – костюм хлопця досить простий, щоб він міг викликати довіру у 

людей. Також чорного кольору. Чорні штани та чорна майка.  
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4. Батько- образ батька краще передавати таким чином, як він асоціюється у 

житті. В цій постановці він не має обличчя, лише образ. 

 

 

 

5. Мати – вона показує образ рятівниці. Головної людини для нашої героїні. 

Вони дуже схожі одна на одну. Така саме відкрита та щира. 
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	Світ мистецтва не стоїть на місці та розвивається. Але на мою думку, без знань про минуле, не можливо створити щось  нове.
	Однією з найбільш актуальних тем для людей є кохання. Воно надихало митців в усі часи та робить це зараз. Кохання може бути різним. І одним з його проявів є любовні трикутники чи історії про ловеласів, які розбили не одне жіноче серце. Звичайно ці тем...
	Наприклад, мюзикл «Шахмати» розповідає про двох суперників, Фредді та Анатолія, які були закохані у одну жінку на ім’я Флоренс. Вона була у стосунках з Фреддом, але закохалась у Анатолія. Проте парі не судилося бути разом. У  цій роботі, можна спостер...
	Побачити як зображується заплутана тема любовних трикутників , можна у одному з найбільш успішних бродвейскьких постановок -  мюзиклу «Чикаго».  Головна героїня, Роксі, заміжня, але вона заводить роман з іншим чоловіком. А згодом, коли Роксі дізнаєтьс...
	А ось фільм «Підняти якорі» розповідає нам про двох матросів, які  зустрічають маленького хлопчика та згодом закохуються у його молоду тітоньку Сюзан, заради якої вони роблять багато веселих, смішних вчинків. Проте у цій історії з’являється ще один жі...
	Як бачимо, протягом багатьох років історії кохання зображували по-різному. Іноді сумно та трагічно чи навіть жорстоко, іноді позитивно та весело.
	Ця тема є актуально й для мене. Але я хочу зобразити її трохи з іншого боку.  Часто можна спостерігати, як люди відносяться дуже складно до різних ситуацій, приймають все близько до серця, хоча насправді все дуже просто, а іноді навіть смішно. Саме то...
	Хореографічне мистецтво розвивається у різних напрямках. Одним із них є мюзикли та кіномюзикли. Роботи у цих жанрах торкаються різних тем. «У 30-40-х роках відбувається процес художньої еволюції мюзиклу. Його тематика стає різноманітною…»[4...
	Переглядаючи кіномюзикли з артистами, я була вражена їх майстерною технікою виконання танців, співом та акторською грою. У своїх танцювальних комбінаціях вони уміло поєднують різні стилі, такі як степ, класичний, бальний танець, джаз. Також треба відм...
	Також мене вразило, що можна за допомогою творчості, зробити прості, життєві та побутові історії таким цікавими. Наприклад, у фільмі «Співаючи під дощем» є сцена, де головний герой приходить на заняття до логопеда. На початку може здатися, що це повся...
	Тема : історія закоханість трьох дівчат у одного хлопця.
	Ідея : показати іронічність історії. Донести до глядачів, що деякі ситуації, які здаються складними, насправді дуже прості та можуть виглядати смішно.
	Вид хореографії : бродвейский джаз
	Автор використаної музичної основи : композиція складається з 4 музичних фрагментів: гурт «The Pointer Sisters», пісня «I'm so excedit» (Extended Version), хронометраж – 0:52; гурт «The Pointer Sisters», пісня «Yes we can can», хронометраж – 0:45; гур...
	The Revels – американський рок-гурт з Каліфорнії, пов'язаним із серф-музикою 1960-х. Він був заснований в середині-кінці 1950-х років як шкільний гурт в Сан-Луїс-Обіспо, Каліфорнія. Спочатку вони називалися Gil Serna & The Rockets, а потім у 1959 році...
	Їхня пісня 1961 року "Comanche", написана Робертом Хафнером, була показана на двох саундтреках. Вперше вона з'явилася як «Відокремлена тема» у The Exiles. Пізніше пісня була включена разом із декількома іншими хітами серф-музики до саундтреку до фільм...
	The  Pointer Sisters - американська вокальна група, яка записала низку поп-, танцювальних та сучасних урбаністичних хітів у 1970-х і 1980-х роках. Сестрами були Рут Пойнтер, Аніта Пойнтер, Бонні Пойнтер, і Джун Пойнтер. «Сестри Пойнтер виграли три п...
	У 1972 році сестри  утворили  квартет, а їхній дебютний альбом (1973) породив їхню першу пісню «Yes We Can Can». Це фанк-пісня, написана Алленом Туссеном, яка стала популярною після виконання  групою «Pointer Sisters».
	I'm So Excited » — пісня, написана і створена сестрами спільно з Тревором Лоуренсом. Вона була спочатку випущена у вересні 1982 року, досягнувши 30-го місця в американському Billboard Hot 100 . Після цього у липні 1984 року послідував ремікс, який зай...
	Portugal. The Man – американський інді-рок гурт з міста Васілла. У 2009 році вони прославилися завдяки своїм музикальним сетам на фестивалях Боннару та Лоллапалуза.
	Пісня «Feel it still» була випущена 3 березня 2017 року. Вона стала другим синглом з восьмого альбому групи та увійшла в топ 10 хіт-параду Billboard Hot 100. Автори пісні: Роберт Бейтман, Закарі Скотт Карозерс, Фреді Горман, Джон Болдуін Гурлі, Джон Х...
	Лібрето (1)
	Думаю, кожна жінка у своєму житті хоча б раз натрапляла на такий тип чоловіків, як ловелас та звичайно ж закохувалась у нього.
	Ця історія саме про таких трьох дівчат. Усі вони прекрасні, неймовірні та особливі. А ще зараз  дівчата найщасливіші у світі, тому що кожна з них  закохана та ще й взаємно. Усі дівчата танцівниці одного джазового балету. Але вони навіть і не здогадуют...
	І якось, зустрівшись у гримерці перед виступом , вони розуміють, що перебувають у відносинах з одним і тим же хлопцем. Між дівчатами розгорається конфлікт, адже кожна закохана у молодика та вважає його своїм обранцем.
	І ось у пік конфлікту між дівчатами, з’являється він. Чим закінчіться ця іронічна історія?  Кого ж обере хлопець?... Чи можливо нікого?
	3. ГРАФІЧНИЙ ПЛАН КОМПОЗИЦІЇ
	Умовні позначення:
	Отже, ця робота була створена мною за для того, щоб звернути увагу людей на соціальні проблеми, на зв’язки між людьми, на їх поведінку на вміння думати один про одного. Не вміння людей спілкувати або підтримувати, а ще гірше не думати про психологі...
	Робота була реалізована за допомогою сольних, дуетних та спільних частин. Під час дуетних частин, була спроба показати взаємозв’язок між людьми. Їх почуття один до одного та те, як люди починають довіряти, це показується у підтримках і дуетах. Соль...
	В останньому соло я намагалась передати ту біль, яку вона відчуває тим, що її серце перестає працювати. Ця біль така сильна, що її тіло перестає рухатися і вона не відчуває нічого крім цієї болі. Також у кінці роботи була задіти проблема стосунків...
	Підсумовую усе, хочу сказати, що ця робота є моєю особистою історією та на своєму прикладу я хотіла показати декілька важливих речей. По-перше людям, які ніколи не думають про почуття інших людей, хотіла показати як боляче вони роблять та до чого ...
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