
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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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 курс, І − VІ семестри 

Компонент освітньої програми: вибіркова  

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Шариков Денис Ігорович  

Контакти +38-067-420-90-42  d.ballet77@gmail.com;   

Робоче місце: Факультет сценічного мистецтва  

Кафедра хореографії 

Посада доцент кафедри хореографії, кандидат мистецтвознавства, доцент. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Денис Ігорович Шариков – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри хореографії. 

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, забезпечить якісний та 

конкурентоспроможній рівень з професійної підготовки для майбутніх артистів танцювального колективу. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Луговенко Тетяна Георгіївна 

Контакти +380980442848  t.luhovenko@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет сценічного мистецтва  

Кафедра хореографії 

Посада доцент кафедри хореографії, кандидат мистецтвознавства. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Тетяна Георгіївна Луговенко – доцент кафедри хореографії, кандидат мистецтвознавства, хореограф, 

балетмейстер. 

Член журі фестивалів та конкурсів хореографічного мистецтва: 

• Член журі Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Зоряна брама», 2018; 

• Член журі Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Лавина талантів», 2019; 

• Член журі ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Оксамитовий дивоцвіт», 2018; 

• Член журі ІІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості «Єдина країна», 

2019; 

• Всеукраїнський науково-практичний семінар-практикум «Впровадження державного Стандарту вищої 

освіти спеціальності 024 Хореографія», м. Львів; 

• VІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня 

культура: Виклики ХХІ століття», м. Київ. 

Здійснює наукову діяльність. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 
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Вивчення навчальної дисципліни «Танець» надає можливість засобами хореографічного мистецтва 

удосконалити підготовку висококваліфікованих артистів цирку, викладачів, навчити методично та практично 

поєднувати професійну виконавську майстерність артиста цирку з урахуванням засобів пластичної виразності, 

виховати та розвинути  вміння художньо-образного мислення при складанні сценічних образів в сучасному 

сценічному мистецтві. 

Також, студенти ознайомлюються з технікою виконання класичного та народно-сценічного танців. 

Вивчення  курсу  сприяє  розширенню  лексичного арсеналу, творчого  діапазону і  уяві  майбутніх  артистів 

цирку. Студенти вчаться працювати творчо і самостійно. Матеріал  викладається  з  урахуванням  послідовного  

освоєння  практичного  курсу. 

Мета курсу навчальної дисципліни «Танець» засобами хореографічного мистецтва удосконалити 

підготовку висококваліфікованих артистів цирку, викладачів, навчити методично та практично поєднувати 

професійну виконавську майстерність з урахуванням засобів пластичної виразності, виховати та розвинути  

вміння художньо-образного мислення при складанні сценічних образів в сучасному цирковому мистецтві. 

Завдання:   

− розвиток рухових навичок, координації, виразності й музичного виконання;  

− розвиток професійних даних другого рівня складності;  

− вивчення класичного екзерсису − barre, centre, adagio, allegro певних рівнів складності; 

− вивчення українського та народно-сценічних танцювальних форм. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

− хореографічну термінологію; 

− історію та теорію різних форм та технік танцю; 

− методику виконання екзерсису − біля станка, на середині, стрибки й оберти другого рівня складності. 

вміти: 

− чітко та технічно відтворювати всі технічні компоненти класичного екзерсису, а також різних 

народно-сценічних та сучасних форм танцю під музичний супровід.  

  
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 

Самостійна робота – 

(180) 

Семестрових годин для 

заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6  

Самостійна робота – 

(324) 

Форма контролю –  

(1 диф., 3 екз., 6 диф.) 

Форма контролю –  

(1 диф., 3 екз., 6 диф.) 

  
ПЕРЕЛІК 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) 

2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

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

6.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

12.Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

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. 

2. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої ідеї та її 

втілення у творі сценічного мистецтва. 

3. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої (інтелектуальної) 

діяльності. 

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. 

5. Здатність до професійного опанування змістовних (інформаційного, виразно-

образного) рівнів сценічного твору. 

6. Здатність до творчого сприйняття світу та вміння відтворювати його в  художніх 

сценічних образах. 

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). 

10. Здатність до вибору відповідних творчому задуму засобів мистецького 

(сценічного) висловлювання. 

15.Здатність передавати знання про сценічне мистецтво та практичний досвід 

різноманітними шляхами та засобами. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

2. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 

3. Володіти державною мовою України, культурою висловлювання, вмінням логічно будувати власне 

мовлення (письмове та усне). 

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

власну діяльність та її результати.  

7. Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та здійснювати пошук можливостей до адаптації та дії в її 

умовах. 

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

обґрунтовані рішення для їх розв’язання.  

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

переосмисленні наявних та створенні нових цілісних знань та професійної практики. 

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

критерії для його оцінки. 

15. Вміти відповідними художніми засобами відтворювати креативний задум при реалізації сценічного твору 

(проекту). 

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

23. Здійснювати аналіз та враховувати естетичні запити глядачів. 



ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами навчання з дисципліни «Танець» є практичні заняття та самостійна робота студента. 

Методи навчання з дисципліни «Танець» 

− 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 Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1   Основи хореографії  

Змістовий модуль 1. Основи класичної хореографії. 1курс І  сем.  

Тема 1.1.  Основи класичного танцю. 12  10  2 20  2  18 

Поточний контроль           

Тема 1.2. Класичний екзерсис. 24  16  8 20  2  18 

Поточний контроль           

Тема 1.3. Хореографічна термінологія. 24  4  20 20  2  18 

Поточний контроль           

Диф.залік  

Разом за змістовим модулем 1 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Змістовий модуль 2. Елементи академічного танцю. 1курс ІІ  сем.  

Тема 2.1. Класичний екзерсис. 20  10  10 20  2  18 

Поточний контроль           

Тема 2.2. Елементи історико-побутового танцю. 20  10  10 20  2  18 

Поточний контроль           

Тема 2.3. Елементи українського танцю. 20  10  10 20  2  18 

Поточний контроль           

Разом за змістовим модулем 2 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Усього годин  120  60  60 120  12  108 

Модуль 2  Основи народно -сценічного танцю  

Змістовий модуль 3. Початкове вивчення народно-сценічного танцю та розподіл елементів рухів за 

групами.  2курс ІІІ  сем.  

Тема 3.1. Послідовність вправ біля станка. 

Термінологія в народному-сценічному танці.  
28  20  8 20  2  18 

Поточний контроль           

Тема 3.2. Методика виконання рухів та комбінацій. 

Танцювальне мистецтво Білорусії, Польщі, Італії. 
4  2  2 20  2  18 

Поточний контроль           

Тема 3.3. Елементи українських народно-сценічних 

танців Центрального регіону України. 
14  4  10 20  2  18 

Поточний контроль           

Тема 3.4. Комбінації. 14  4  10      

Екзамен  

Разом за змістовим модулем 3 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 



Змістовий модуль 4.  Вправи біля станка та рухи на середині зали. 2курс ІVсем.  

Тема 4.1. Розподіл елементів рухів за групами з 

урахуванням їхнього значення у розвиненні м’язово-

суглобного апарату. Методика виконання 

елементарних рухів в характері Казахських та 

Грузинських народних танців. 

20  10  10 20  2  18 

Поточний контроль           

Тема 4.2. Елементи українських народно-сценічних 

танців Поділля. 
16  6  10 20  2  18 

Поточний контроль           

Тема 4.3. Етюди. 24  14  10 20  2  18 

Поточний контроль           

Разом за змістовим модулем 4 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Усього годин 120  60  60 120  12  108 

Модуль 3   Елементи народно-сценічної хореографії на середині залу. 

Змістовий модуль 5. Ускладнення та удосконалення виконання вправ та рухів з народно-сценічного 

танцю.  3курс Vсем.  

Тема 5.1. Музичне оформлення уроку народно-

сценічного танцю. Методика виконання 

елементарних рухів в характері Молдавських, 

Угорських та Болгарських народних танців. 

20  10  10 20  2  18 

Поточний контроль           

Тема 5.2. Елементи українських народно-сценічних 

танців Полісся та Волині. 
20  10  10 20  2  18 

Поточний контроль           

Тема 5.3. Етюди. 20  10  10 20  2  18 

Поточний контроль           

Разом за змістовим модулем 5 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Змістовий модуль 6. Техніка виконання рухів народно-сценічного танцю та методика її викладання, 

складання самостійних комбінацій біля станка.  3курс VІ  сем.  

Тема 6.1. Розвиток техніки виконання вправ біля 

станка та методики викладання народно-сценічного 

танцю.  

20  10  10 20  2  18 

Поточний контроль           

Тема 6.2. Складання самостійних комбінацій біля 

станка. 
14  4  10 20  2  18 

Поточний контроль           

Тема 6.3. Елементи українських народно-сценічних 

танців Західної України. 
14  10  4 20  2  18 

Поточний контроль           

Тема 6.4. Етюди 12  6  6      

Диф.залік  

Разом за змістовим модулем 6 60 0 30 0 30 60 0 6 0 54 

Усього годин 120  60  60 120  12  108 

 

 

 



ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS* 

 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума балів 
Оцінка 

ECTS 

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
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 на 1 МК 
ПК(300) + СР(100)=400: 

4=100 

Екзамен, диф.залік 3 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 
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https://plierukr.wordpress.com/2018/12/06/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85-

%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B2-

%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1/ − Загол. з екрана. 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

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

відзначається при виставлені оцінки. 
Запізнення на практичні заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря у зв’язку з 

тривалою хворобою студенту призначається відпрацювання програмного матеріалу самостійно з методичною 

допомогою викладача 
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 навчальної дисципліни.   
 

 

 

 

 


