
1 
 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“СУЧАСНИЙ ТАНЕЦЬ» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Циркові жанри 

Кількість кредитів: 12,0 

Рік підготовки, семестр: 1-3 рік підготовки  І – VI семестри 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 
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Прізвище, ім’я, по-батькові Грек Володимир Анатолійович 
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Робоче місце: Факультет сценічного мистецтва  

Кафедра хореографії 

Посада завідувач кафедри хореографії 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Володимир Анатолійович Грек - заслужений діяч мистецтв України, заслужений діяч естрадного 

мистецтва України, завідувач кафедри хореографії. 

Педагог-балетмейстер, лауреат всеукраїнських та міжнародних фестивалів хореографічного 

мистецтва, член журі міжнародних фестивалів хореографічного мистецтва України та Європи, член 

асоціації діячів естрадного мистецтва України та Національної хореографічної спілки України, 

хореограф постановник телевізійного проекту “Танці з зірками 2019” 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Метою вивчення дисципліни «Сучасний танець» є оволодіння основами хореографічних понять, 

базових елементів хореографії, як таких, які зможуть розвинути виконавські компетентності артиста 

враховуючи специфіку фахового спрямування.  

 Дисципліна «Сучасний танець» враховує принцип комплексного вивчення студентами 

спеціальних хореографічних понять, які адаптовані враховуючи основну специфіку діяльності. 

Практичні заняття даної дисципліни передбачають вивчення основ сучасної хореографії, спрямовані 

на розвиток музичності, пластичності та виразності майбутнього артиста. Невід’ємною частиною даної 

дисципліни є адаптивний тренаж який включає, крім загальновідомих елементів, ряд спеціальних 

рухів. Процес освоєння дисципліни здійснюється на основі практичної роботи, а також включає 

самостійну роботу студента. 

Завдання дисципліни: 

1. Сформувати системне уявлення про дисципліну та її місце у подальшій професійній діяльності.  

2. Ознайомити студентів з хореографічним мистецтвом. 

3. Надати базові знання про сучасну хореографію.  

4. Виробити у студентів здатність до аналізу своїх помилок та виробити уміння застосувати отримані 

знання у подальшій  практичній професійній діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні позиції рук та ніг, базові танцювальні елементи, кроки, пересування, що 

вивчаються; відмінність між різними стильовими особливостями, знати їх основні елементи та 

відрізняти музику. 
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вміти: застосовувати отримані знання у професійній діяльності, емоційно, пластично, сценічно й 

артистично сприймати й відтворювати хореографічний матеріал. 

ОПИС КУРСУ 

 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 12 
Рік підготовки – (1−3) 

Кількість кредитів 

ECTS – 12 
Рік підготовки – (1−3) 

Модулів – 3 Семестр – (1−6) Модулів – 3 Семестр – (1−6) 

Змістових модулів – 6 Лекції – (0) Змістових модулів – 6 Лекції – (0) 

Загальна кількість 

годин – 360 

Практичні – (180) Загальна кількість 

годин – 360 

Практичні – (36) 

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

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Семестрових годин для 

заочної форми 

навчання:  

аудиторних – 6 

 

Самостійна робота – 

(180) 

Самостійна робота – 

(324) 

Форма контролю –  

(1,6 диф.залік 

3 - екз.) 

Форма контролю –  

(1,6 диф.залік, 

3 - екз.) 

ПЕРЕРЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого колективу 

складні професійні завдання у галузі сценічного мистецтва (циркові жанри) 

із залученням творчих, матеріально-технічних, фінансово-економічних та 

інших ресурсів, застосуванням теорій, методів мистецтвознавства, 

циркознавства, театральної  та циркової педагогіки. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 12. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК 1. Здатність до розв’язання комплексних проблем в галузі сценічної 

інноваційної діяльності при глибокому переосмисленні наявних та 

створенні нових цілісних знань та професійної практики у галузі 

сценічного мистецтва. 

СК 2. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової 

художньої ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва. 

СК 3. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності. 

СК 4. 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. 

СК 5. Здатність до професійного опанування змістовних (інформаційного, 

виразно-образного) рівнів сценічного твору. 

СК 6. Здатність до творчого сприйняття світу та вміння відтворювати його 

в  художніх сценічних образах. 
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СК 7. Здатність до оперування специфічною системою виражальних 

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

монтажно-композиційними, сценарно-драматургічними) при створенні та 

виробництві твору сценічного мистецтва (за спеціалізаціями). 

СК 10. Здатність до вибору відповідних творчому задуму засобів 

мистецького (сценічного) висловлювання. 

СК 15. Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний 

досвід різноманітними шляхами та засобами. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПРН 2. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 

ПРН 3. Володіти державною мовою України, культурою висловлювання, вмінням логічно 

будувати власне мовлення (письмове та усне). 

ПРН 6. Вміти адекватно сприймати критику і знаходити відповідні шляхи реагування на неї, 

критично оцінювати власну діяльність та її результати.  

ПРН 7. Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та здійснювати пошук можливостей до 

адаптації та дії в її умовах. 

ПРН 9. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й 

приймати обґрунтовані рішення для їх розв’язання.  

ПРН 10. Здатність до розв’язання комплексних проблем в галузі сценічної інноваційної діяльності 

при глибокому переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань та професійної практики.  

ПРН 12. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), 

самостійно обирати критерії для його оцінки. 

ПРН 15. Вміти відповідними художніми засобами відтворювати креативний задум при реалізації 

сценічного твору (проекту). 

ПРН 21. Володіти професійною лексикою, грамотно використовувати її у подальшій професійній 

діяльності. 

ПРН 23. Здійснювати аналіз та враховувати естетичні запити глядачів  

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При вивченні даного предмету використовуються такі методи навчання:  

 за джерелом сприймання й передачі навчальної інформації – практичні, опанування нового 

матеріалу та відпрацювання  хореографічних елементів та форм; 

 за характером пізнавальної діяльності – пояснювально-ілюстративні, наочні (ілюстрація, 

демонстрація, відеопоказ Google Classroom); 

Робота з рекомендованою літературою та самостійна робота. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Основи хореографічної підготовки 

Тема 1. Комплексно- порядкові вправи у 
хореографічному класі.  

20  10  10 22  2  20 

Поточний контроль 

Тема 2. Хореографічний тренаж. 20  10  10 38  4  34 

Поточний контроль 
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Тема 3. Відпрацювання та вдосконалення 
вивченого матеріалу 

20  10  10      

Поточний контроль 

Диф.залік 

Разом за змістовим модулем 1 60  30  30 60  6  54 

Змістовий модуль 2 Джазовий танець 

Тема 4. Основи джазового танцю 20  10  10 12  2  10 

Поточний контроль 

Тема 5. Вивчення базових кроків в просуванні 20  10  10 12  2  10 

Поточний контроль 

Тема 6. Вивчення танцювальних комбінацій на 

основі вивчених рухів. 
20  10  10 36  2  34 

Поточний контроль 

Разом за змістовим модулем 2 60  30  30 60  6  54 

Модуль 2 

Змістовий модуль3. Основи модерн-джаз танцю 

Тема 7. Тренаж модерн-джаз танцю. 20  10  10 22  2  20 

Поточний контроль 

Тема 8. Вивчення танцювальних етюдів на основі 
опрацьованого матеріалу. 

20  10  10 22  2  20 

Поточний контроль 

Тема 9. Робота над технікою та манерою 
виконанням танцювальних етюдів. 

20  10  10 16  2  14 

Поточний контроль 

Екзамен 

Разом за змістовим модулем 3 60  30  30 60  6  54 

Змістовий модуль 4. Основи Street dance 

Тема 10. Ознайомлення з елементами та манерою 
виконання різноманітних     сучасних 
хореографічних напрямків «Hip hop» , «Jazz-funk». 

20  10  10 22  2  20 

Поточний контроль 

Тема 11. Повторення раніше вивчених етюдів. 20  10  10 22  2  20 

Поточний контроль 

Тема 12. Робота над стилем і манерою виконання 
хореографічних етюдів. 

20  10  10 16  2  14 

Поточний контроль 

Разом за змістовим модулем 4 60  30  30 60  6  54 

Модуль 3 

Змістовий модуль 5 Основи афро-джаз танцю 

Тема 13. Вивчення основних базових понять афро-

джаз танцю 
20  10  10 22  2  20 

Поточний контроль. 

Тема 14. Кросові вправи в просуванні 20  10  10 22  2  20 

Поточний контроль 

Тема 15 Вивчення танцювальної комбінації на 
основі вивченого матеріалу. 

20  10  10 16  2  14 

Поточний контроль 

Разом за змістовим модулем 5 60  30  30 60  6  54 

Змістовий модуль 6. Основи танцювальної та контактної імпровізації 

Тема 16. Поняття сферичного простору  20  10  10 22  2  20 

Поточний контроль 
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Тема 17. Імпровізація в запропонованих 
обставинах. 

20  10  10 22  2  20 

Поточний контроль 

Тема 18. Образна імпровізація 20  10  10 16  2  14 

Поточний контроль 

Диф.залік 

Разом за змістовим модулем 6 60  30  30 60  6  54 

Усього годин: 360  180  180 360  36  324 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

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 

 

Система накопичення балів 
 

 

Форма контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 
Максимальна кількість балів  

за одиницю 

Поточний контроль 18 max 100 

Самостійна робота 6 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр  ПК(300) + СР(100)=400: 4=100 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамен, 
диф.заліку 

400:4*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 
100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

  

Семестр 
Розрахунок накопичення 

балів 
Форма контролю 

1 семестр 300 ПК+100 СР:4*0,5 диф.залік 

2 семестр 300 ПК+100 СР:4 - 

3 семестр 300 ПК+100 СР:4*0,5+б.2сем:2 екзамен 

4 семестр 300 ПК+100 СР:4 - 

5 семестр 300 ПК+100 СР:4 - 

6 семестр 
300 ПК+100 СР:4*0,5+б 

4,5сем:3 
диф.залік 
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Інформаційні ресурси 
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vyrazhaet-radost-luchsh/ 
 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом курсу з огляду на складність дисципліни,  яка відзначається 

при виставлені оцінки.  

Запізнення на практичні заняття є неприпустимими. У випадку наявності довідки від лікаря у 

зв’язку з тривалою хворобою студенту призначається відпрацювання програмного матеріалу. 

Перескладання здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у 

Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв» П.7.2;П.7.3.  

Академічна доброчесність та плагіат. Практичні заняття передбачають отримання інформації від 

викладача. При складанні комбінацій навчально - тренувального чи танцювального характеру, 

здобувачі освіти дотримуються правил академічної доброчесності, не використовують та не 

присвоюють чужі авторські напрацювання і не видають їх за свої. У разі виявлення ознак творчого 

плагіату в роботі здобувача освіти буде відмовлено в оцінюванні. 

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача за умов необхідності. 

Використання  мобільних пристроїв з поза навчальною метою карається попередженням, а у разі 

повторного використання − видаленням студента з навчальної аудиторії.  

Поведінка в аудиторії. Студенти обов’язково повинні бути переодягнені у спеціальну форму 

передбачену специфікою навчальної дисципліни. Під час аудиторних занять студентам дозволяється  

брати з собою та використовувати воду, рушник та засоби індивідуальної гігієни. 
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