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Посада доцент 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Шариков Денис Ігорович – доцент кафедри хореографії, кандидат мистецтвознавства, 

доцент. Хореолог, балетмейстер, циркознавець. Лауреат міжнародних конкурсів балету, володар 

«Grand Prix» та призер міжнародних фестивалів з сучасного хореографічного мистецтва, Голова журі 

Міжнародних фестивалів та конкурсів з Сучасного хореографічного мистецтва 2010−2018 рр.;  

член Всесвітньої Ради Танцю ЮНЕСКО (CID), володіючи новітніми методами та технологіями 

навчання, забезпечує якісний та конкурентоспроможний рівень з професійної підготовки. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета – поглибити теоретичні знання студентів про формування системи мистецтв у її 

історичному розвитку та еволюцію художніх стилів образотворчого, хореографічного та циркового у 

взаємозв’язку з культурно-історичним процесом, а також спонукати їх до осмислення значущості 

світової художньої спадщини; розвинути естетичний інтерес до сучасного світового і вітчизняного 

мистецтва живопису та архітектури, хореографії та балету, а також циркових жанрів як важливої 

складової виховання гармонійної особистості, здатної до творчої інноваційної діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни:  

1. Сформувати чітке уявлення студента про історичний процес у всьому його багатожанровому 

розмаїтті в мистецтві: живопису, скульптурі та архітектурі; циркових жанрах; танцювальних формах, 

балеті та хореографії;  

2. Сприяти оволодінню термінологією і поняттями з образотворчого, хореографічного та 

циркового мистецтв; 

3.  Сформувати знання про  історичних персоналій та видатних зразків: живопису, скульптури 

та архітектурі; циркових жанрів; балету та хореографії;  

4. Сприяти оволодінню студентами елементарними принципами аналізу художніх форм 

візуального та сценічного мистецтв. 

ОПИС КУРСУ 

mailto:d.ballet77@gmail.com
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Денна форма навчання 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 8 Рік підготовки – (1) 

Модулів – 2 Семестр – (1−2) 

Змістових модулів – 4 Лекції – (64) 

Загальна кількість 

годин – 240 

Практичні – (56) 

Індивідуальні – (0) 
Тижневих годин  

для денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи студента – 4 

  

Самостійна робота – (120) 

Форма контролю: 

1,2 семестр – 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  

ЗК02. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

Спеціальні  

фахові, компетентності 

СК01. Усвідомлення ролі культури і мистецтва в розвитку суспільних 

взаємовідносин. 

СК02. Здатність аналізувати основні етапи, виявляти закономірності 

історичного розвитку мистецтв, стильові особливості, види і жанри, 

основні принципи координації історико-стильових періодів світової 

художньої культури. 

СК03. Здатність застосовувати теорію та сучасні практики 

хореографічного мистецтва, усвідомлення його як специфічного 

творчого відображення дійсності, проектування художньої реальності в 

хореографічних образах. 

СК04. Здатність оперувати професійною термінологією в сфері фахової 

хореографічної діяльності (виконавської, викладацької, 

балетмейстерської та організаційної). 

СК05. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 

зв’язків для забезпечення освітнього процесу в початкових, профільних, 

фахових закладах освіти. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР02. Розуміти моральні норми і принципи та вміти примножувати культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства в процесі діяльності. 

ПР06. Розуміти роль культури і мистецтва в розвитку суспільних взаємовідносин. 

ПР07. Знати і розуміти історію мистецтв на рівні, необхідному для застосування виражально-

зображальних засобів відповідно до стилю, виду, жанру хореографічного проекту. 
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ПР08. Розуміти хореографію як мистецький феномен, розрізняти основні тенденції її розвитку, 

класифікувати види, напрями, стилі хореографії. 

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

ПР10. Розуміти хореографію як засіб ствердження національної самосвідомості та ідентичності. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

● Формами навчання з дисципліни «Історія світової художньої культури, хореографічного та 

циркового мистецтв» є лекційні (64 годин) та практичні заняття (56 годин), самостійна робота 

студента (120 годин) 

● Методи навчання з дисципліни «Історія світової художньої культури, хореографічного та 

циркового мистецтв» 

− словесні (розповідь, пояснення, описова розповідь); 

− наочні (ілюстрація, демонстрація відеопоказ Googlе Classroom); 

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

форм); 

− самостійна робота. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ  

 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання 
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Модуль 1.  Мистецтво Давнини, Середньовіччя, Нового часу. Образотворче мистецтво. 
Хореографія. Циркові жанри. 

Змістовий модуль 1. Образотворче мистецтво, танець та цирк. 

Тема 1. Образотворче мистецтво ‒ Первісності, Давнього  Сходу, 

Античності. 
18 4 4  10 

Тема 2. Образотворче мистецтво Середньовіччя. 20 4 6  10 

Тема 3. Мистецтво танцю та цирку Давнини та Середньовіччя. 24 10 4  10 

Змістовий модуль 2. Мистецтво Нового часу. Образотворче мистецтво. Хореографія. Циркові жанри. 

Тема 4. Образотворче мистецтво ХVII‒ ХІХ століття. 18 4 4  10 

Тема 5. Хореографія ХVII‒ ХІХ століття. 24 8 6  10 

Тема 6. Циркові жанри ХVII‒ ХІХ століття.  16 2 4  10 

Разом за модулем 1. 120 32 28 0 60 

ПК (поточний контроль)1,2 
Поточний контроль 

СР (самостійна робота) 

Форма контролю Екзамен 

Модуль 2. Сучасність. Образотворче мистецтво. Хореографія. Циркові жанри. 

Змістовий модуль 3. Мистецтво ХХ століття. Образотворче мистецтво. 

Тема 7. Модерн та модернізм, історизм.  14 4 4  6 

Тема 8. Постмодернізм друга половина ХХ століття ‒ ХХІ століття. 14 4 4  6 

Змістовий модуль 4. Мистецтво ХХ  та початку ХХІ століття. Хореографія. Циркове мистецтво. 

Тема 9. Хореографія та балет ХХ та початку ХХІ століття. 46 12 10  24 

Тема 10. Циркове мистецтво ХХ та початку ХХІ століття. 46 12 10  24 

Разом модулем 2. 120 32 28 0 60 

ПК 1,2 
Поточний контроль 

СР 

Форма контролю Екзамен 

УСЬОГО годин  240 64 56 0 120 
 

ОЦІНЮВАННЯ 
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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 

 

Система накопичення балів 
 

Форма контролю 
Кількість модулів, 

відповідно до робочої програми 
Максимальна кількість 

балів за одиницю 

Поточний контроль 4 max 100 

Самостійна робота 2 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 100 балів    
ПК (400) +  

СР (200) = 600: 6 = 100 

Екзамен 2 max 100 

Формула до екзамену 

 

600:6*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 
100*0,5 = 50 – результат екзамену 

50 + 50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 
  

ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

1. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття / ІПСМ АМУ; Ред.-упоряд. 

О.О. Авраменко; Редкол.: В.Д. Сидоренко (голова), О.О. Авраменко, В.Я. Даниленко та ін. Київ: 

Інтертехнологія, 2006.  

2. Полікарпов В. Лекції з історії світової культури. Київ: Знання, 2000.  

3. Скляренко Г. Сучасне мистецтво України. Київ: ArtHuss, 2016. 

4. Станіславська К. Мистецько-видовищні форми сучасної культури. Київ: НАКККІМ, 2016.  

5. Станіславська К. Митець і глядач: погляд на взаємини у модусах постмодерністської 

видовищної культури // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і 

телебачення ім.І.К. Карпенка-Карого. 2013. Вип. 13.С. 180‒189. 

6. Шариков Д.І. Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен художньої культури. 

Філософія балету і онтологія танцю: монографія. Київ: Кафедра театрального мистецтва. Київський 

міжнародний університет, 2013.  

7. Шариков Д.І. Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен художньої культури. 

Історія хореографічної культури: монографія. Київ: Кафедра театрального мистецтва. Київський 

міжнародний університет, 2013.   

8. Шариков Д.І. Мистецтвознавча дисципліна хореологія як феномен художньої культури. 

Типологія хореографії: монографія. Київ: Кафедра театрального мистецтва. Київський міжнародний 

університет, 2013. 

9. Шариков Д.І. Теорія, історія і практика сучасної хореографії. Генезис і класифікація 

сучасної хореографії − напрями, стилі, види. Словник: монографія. Київ: Кафедра театрального 

мистецтва. Київський міжнародний університет, 2010. 

10. Художня культура України. Масол Л., Оніщенко О., Ничкало С., Веселовська Г.: 

навчальний посібник. Київ: Ранок, 2010. 

javascript:void(0)
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvkkarogo_2013_13_16.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvkkarogo_2013_13_16.pdf
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Додаткова: 

1. Греченко В., Чорний І., Кушнерук В., Режко В. Історія світової та української культури. – К.: Літера 

ЛТД, 2006. – 464 с.  

2. Климова Л.В. Світова художня культура: Навч. посіб. – Х.: Вид-во «Ранок». - 2012. – 160 с.  

3. Клімова Л. Образотворче мистецтво. 5-11 кл. / Наочний довідник. – Х.: Веста: Видавництво 

«Ранок», 2007. – 112 с. 

 4. Кондратова Л. Художня культура. 10 клас: Методичний посібник. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. 

– 254 с.  

5. Кордон М. Українська та зарубіжна культура: Підручник. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 

576 с. 

Інформаційні ресурси: 

1. History of Architecture (Timeline)  URL. https: mailto:mailto 

www.youtube.com/watch?v=x7Eu_ug2ZpY 

Classical Mythology in English Literature : a Critical Antology / [ed. by Geoffrey Miles]. – London : 

Routledge, 1999. – 471 p. 

2. Korolko Mirosław. Słownik kultury śródziemnomorskiej w Polsce: idée, pojȩcia, miejsca z 

wypisami literackimi / Redakcja Inga Grześczak / Mirosław Korolko. – Warshawa: MUZA, 2004. 

– 654 s. 

3. Kowal Grzegorz. Mit(y) Galicji / Grzegorz Kowal // Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. 

Seria I: Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko / Red. A.Janicka, G. Kowalski, Ł. 

Zabielski. – Białystok, 2013. – S. 609–652. 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

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

дистанційного навчання форма проведення спілкування - онлайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання 

завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей 

бути он-лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання здобувачем додаткового завдання в межах 

теми, даного викладачем. Всі завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – всі 

практичні мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шляхом 

завантаження робіт у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 

посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Здобувач 

зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за 

всіма темами та розвине критичне мислення. 
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