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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МАСОВІ ТА ПОПУЛЯРНІ ФОРМИ ТАНЦЮ» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 024 Хореографія 

Освітньо-професійна програма: «Хореографія» 

Кількість кредитів: 6,0 

Рік підготовки, семестр: І курс, І − семестр 

Компонент освітньої програми: ОК15, обов’язкова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Пастухов Олексій Анатолійович 

Контакти +380501934857 e-mail: o.pastuhov@kmaecm.edu.ua    

Робоче місце: Факультет сценічного мистецтва 

Кафедра хореографії 

Посада старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Пастухов Олексій Анатолійович – старший викладач кафедри хореографії.  

Балетмейстер - постановник  телевізійних проектів на телеканалах Інтер, 1+1, Перший ̆національний̆. 

Балетмейстер постановник щорічних гала шоу КМАЕЦМ починаючи з 2008 року. 

Балетмейстер - постановник новорічної̈ шоу-вистави у НПМ Україна «Академія бешкетників» 2018 рік. 

Балетмейстер - постановник гала-шоу «Circus Academy 2019». 

Балетмейстер - постановник новорічної програми у національному цирку України «Мандри 

задзеркаллям, або як врятувати Новий рік» 2019-2020 рік. У січні 2020 року вихованці Пастухова О.А., 

представляли КМАЕЦМ на відкритті 44 Всесвітнього циркового фестивалю у Монте - Карло.  

Балетмейстер - постановник музично-циркового арт проекту «КОЛО» - м. Львів 26-27.06.2021р., м. 

Будапешт – 09-10.10.2021р. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Навчальна дисципліна «Масові та популярні форми танцю» є обов’язковою дисципліною освітньо-

професійної програми «Хореографія», спрямована на оволодіння базовими знаннями з масових та 

популярних форм танцю. Практичні заняття даної дисципліни – спрямовані на засвоєння необхідного 

комплексу знань, умінь, навичок, які дають можливість всебічно розвинути уявлення про масову та 

популярну танцювальну культуру. Процес освоєння дисципліни здійснюється на основі практичної 

роботи, а також включає самостійну роботу здобувачів. 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення та оволодіння основами та технічними принципами 

виконання таких хореографічних стилів як : «Jazz funk», «Hip-hop», «Vogue».  

Мета курсу: полягає у формуванні знань про масові та популярні форми хореографії, розвиток 

танцювальності, музичності, набуття практичних виконавських навичок, сценічної хореографічної 

культури виконання. 

Програма курсу знайомить здобувачів освіти з основними масовими та популярними напрямками 

сучасного хореографічного мистецтва. 

Завдання курсу: 

- сформувати системне уявлення про дисципліну та її місце у подальшій професійній діяльності; 

- ознайомлення з виражальними засобами, ознаками і відмінностями стилів сучасного 

хореографічного мистецтва та їх використання під час практичного виконання; 
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- сприймати новітні концепції, усвідомлювати багатоманітність сучасних танцювальних практик, 

необхідність їх осмислення та інтегрування в актуальний контекст з врахуванням вітчизняної та 

світової культурної спадщини; 

- вивчення основ масових та популярних форм танцю; 

- ознайомлення здобувачів з танцювальною культурою популярних форм танцю; 

- сформувати у здобувачів освіти знання про популярні форми сучасної хореографії; 

- оперування професійною термінологією в сфері фахової хореографічної діяльності (виконавської, 

викладацької, балетмейстерської та організаційної); 

- знаходити оптимальні виконавські прийоми для втілення хореографічного образу; 

- розвиток навичок здобувачів освіти до аналізу своїх помилок та уміння застосовувати отримані 

знання у подальшій практичній професійній діяльності; 

- оволодіння базовими елементами хореографічних стилів. 

На практичних заняттях здобувачі освіти вивчають базові поняття стилю, манери та характеру 

виконання основних елементів та рухів «Jazz funk», «Hip-hop», «Vogue» та вивчають танцювальні 

хореографічні комбінації за цими стилями. 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 6,0 Рік підготовки – 1 

Модулів – 1 Семестр – 1 

Змістових модулів – 4 Лекції – 4 

Загальна кількість годин –180 Практичні – 86 

Тижневих годин для денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи студента – 6 

Індивідуальні – 0 

Самостійна робота – 90 

Форма контролю – екзамен. 
 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в хореографії, мистецькій освіті, виконавській діяльності, 

що передбачає застосування певних теорій та методів 

хореографічного мистецтва і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК05. Навички здійснення безпечної діяльності. 

Спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності 

СК04. Здатність оперувати професійною термінологією в сфері 

фахової хореографічної діяльності (виконавської, викладацької, 

балетмейстерської та організаційної). 

СК08. Здатність сприймати новітні концепції, усвідомлювати 

багатоманітність сучасних танцювальних практик, необхідність їх 

осмислення та інтегрування в актуальний контекст з врахуванням 

вітчизняної та світової культурної спадщини.  

СК14. Здатність забезпечувати високий рівень володіння 

танцювальними техніками, виконавськими прийомами, 

застосовувати їх як виражальний засіб. 

СК15. Здатність застосовувати набуті виконавські навички в 

концертно-сценічній діяльності, підпорядковуючи їх завданням 

хореографічного проекту. 
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ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР04. Володіти іноземною мовою в обсязі, необхідному для спілкування в соціально-побутовій та 

професійній сферах. 

ПР05. Аналізувати проблеми безпеки життєдіяльності людини у професійній сфері, мати навички їх 

попередження, вирішення та надання першої допомоги. 

ПР09. Володіти термінологією хореографічного мистецтва, його понятійно-категоріальним апаратом.  

ПР13. Розуміти і вміти застосовувати на практиці сучасні стратегії збереження та примноження 

культурної спадщини у сфері хореографічного мистецтва. 

ПР19. Знаходити оптимальні виконавські прийоми для втілення хореографічного образу. 

ПР20. Вдосконалювати виконавські навички і прийоми в процесі підготовки та участі у фестивалях і 

конкурсах. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При вивченні даної навчальної дисципліни використовуються такі методи навчання:  

 словесні (розповідь, пояснення); 

 наочні (ілюстрація, демонстрація); 

 практичні (репрезентативний показ навчального матеріалу); 

 самостійна робота. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ  

 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль І Базові поняття стилів «Jazz-funk», «Hip-Hop», «Vogue». 

Змістовий модуль 1. Основні елементи «Jazz-funk» 

Тема 1.1. Базові поняття стилю, манери та характеру 

виконання Jazz-funk 
18  8  10 

Тема 1.2. Вивчення базових елементів та рухів Jazz-funk 22  12  10 

Змістовий модуль 2. Базові елементи «Hip-Hop» 

Тема 1.3. Технічні принципи та особливості  Hip-Hop 20 2 8  10 

Тема 1.4. Вдосконалення техніки виконання Hip-Hop 24  14  10 

Поточний контроль      

Змістовий модуль 3. Технічні принципи виконання «Vogue» 

Тема 1.5 Базові поняття стилю, манери та характеру 

виконання 
18 2 6  10 

Тема 1.6 Вивчення базових елементів та рухів 20  10  10 

Поточний контроль      

Змістовий модуль 4. Композиційні рішення в стилістиці: «Jazz-funk», «Hip-Hop», «Vogue» 

Тема 2.1. Вивчення танцювальної комбінації у стилі Jazz-funk 20  10  10 

Тема 2.2. Вивчення танцювальної комбінації у стилі Hip-Hop 20  10  10 

Тема 2.3. Вивчення танцювальної комбінації у стилі Vogue 18  8  10 

Поточний контроль      

Екзамен      

Разом за перший рік 180 4 86  90 
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ОЦІНЮВАННЯ 
 

Система накопичення балів 
 

Форма контролю 
Кількість, 

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 

МК 

ПК(300) + СР(100)=400: 

4=100 

Екзамен 1 max 100 

Формула до екзамен, 

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 екзамен 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90–100 А відмінно  

 
зараховано 

82−89 В 
добре 

74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0–34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

1. Журавльова А.В. Теорія та методика викладання популярних танцювальних стилів: навч. посіб. Київ: 

КНУКіМ, 2017. 180 с. 

2. Макарова З.М. Методика виконання сучасних напрямів хореографічного мистецтва : навч. посіб. 

Київ: КНУКіМ, 2017. 116 с. 

3. Осадців Т.П. Спортивні танці: навч. посіб. Львів : ЗУКЦ. 2001. 340 с. 

4. Бігус О.О, Маншилін О.О., Кондратюк Д.О., Мова Л.В., Журавльова А.В., Герц І.І., Донченко Н.П., 

Батєєва Н.П. Сучасний танець. Основи теорії і практики : навч. посіб. Київ: Вид. Ліра 2016. 264 с. 

Допоміжна 

5. Дряпіка В.І. Розкриваючи світ джазу, рок і поп-музики Київ : Трелакс, 1997. 184 с. 

6. Feliksdal B. Modern Jazz Dance. Jazz, Rhythm, Body and Soul: Introducing Modern Jazz Dance 

Amsterdam : Bekebooks, 2004. 34 p. 

7. Stearns M. Jazz dance: the story of American vernacular dance / Marshall and Jean Stearns. New York 

: Da Capo Press, 1994. 472 p. 

                                                                      Інформаційні ресурси 

1. Розвиток координаційних здібностей 

 https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/rozvytok-koordynaczijnyh-zdibnostej.p 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/rozvytok-koordynaczijnyh-zdibnostej.p
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Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни, яка 

відзначається при виставлені оцінки.  

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

зв’язку з тривалою хворобою студенту призначається відпрацювання програмного матеріалу 

самостійно.  

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 роботі здобувача освіти буде відмовлено у 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 діяльності. Під час аудиторних занять студентам дозволяється  брати з собою 

та використовувати воду, рушник, та засоби індивідуальної гігієни. 

 

 

 

 


