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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 освітньої-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.  

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 
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етапи створення композиції та її композиційну структуру. Оформлення  

написання пояснювальної записки до творчого проєкту 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.  

2.Постановка хореографічної композиції. 
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 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; 

• виконання артистами хореографічної композиції відбувається на високому 

виконавському рівні. 
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Наявність пояснювальної записки до творчого проєкту є обов’язковою 

умовою для допуску до захисту. 

 

  2.3. Вимоги до оформлення «Пояснювальної записки до творчого проєкту» 

(денна форма навчання) 

Загальні вимоги 

Пояснювальна записка до творчого проєкту 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 творчого проєкту.  

 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. Обсяг обґрунтування вибору теми повинен становити не менше 5 

сторінок друкованого тексту. 

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 в 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. 

Два і більше авторів 
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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.  

 

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО ПРОЄКТУ. 

Презентація 
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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. 
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1. ОБГРУНТУВАННЯ ОБРАНОЇ ТЕМИ 

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
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ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
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2. ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНА ОСНОВА КОМПОЗИЦІЇ 

Тема : хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

Ідея : ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

Вид хореографії : хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

Автор використаної музичної основи : 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

 

 

Лібрето 
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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 зраду 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. 



19 

 

 

  

 

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 дії: 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 виходить з залу. Д1 сидить на 

підлозі обличчям у 7 точку залу. 

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

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 : Дівчину рятує її мати. Коли вона вже втратила сенс у всьому, мати 

з’являється поряд та допомагає їй встати на ноги і почати життя з нової 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 рухатися. 

  

Д1 відчуває тепло і підтримку та 

починає потрохи рухатися та вставати на 

ноги заново. Мати обіймає Д1 та вони 

беруться за руки та разом йдуть зі сцени. 
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4. ВИСНОВКИ 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 
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5. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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1. 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.  

 

 

 

 

 

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. 
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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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