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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: І− ІІІ курс, І − VІ семестр 

Компонент освітньої програми: ОК12, обов’язкова  

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. 
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета дисципліни «Танець» підготовка висококваліфікованих артистів цирку, викладачів, що 

поєднують професійну виконавську майстерність з вмінням організовувати і проводити якісну методичну 

підготовку навчання і викладання з циркових дисциплін, а також створювати художньо-образні й 

психологічно складні сценічні образи в сучасному цирку. 

Завдання:  

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

даних другого рівня складності;  

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

− вивчення українського та народно-сценічних танцювальних форм; 

− вивчення бального та сучасного танцю. 

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 і музично виконувати всі технічні особливості класичного екзерсису, а також різних народно-

сценічних, бальних та сучасних форм танцю.  

Робоча програма «Танець» розрахована для студентів  1–3 курсів бакалаврату освітньо-професійної 

програми ОПП «Циркові жанри», спеціальності 026 «Сценічне мистецтво».  
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 – 6 Семестр – (1−6) Модулів – 1 Семестр – (1−6) 

Змістових модулів – 12 Практичні – (180) Змістових модулів – 6 Практичні – (36) 

Загальна кількість 

годин – 360 

Самостійна робота – 

(180) 

Загальна кількість 

годин – 360 

Самостійна робота – 

(324) 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

  

Форма контролю –  

2,5 семестр – залік; 

3 семестр – диф.залік; 

1,4,6 ‒ екзамен.  

Семестрових годин 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

  

Форма контролю –  

2,5 семестр – залік; 

3 семестр – диф.залік; 

1,4,6 ‒ екзамен. 

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері сценічного 

мистецтва із застосуванням теорій та методів мистецтвознавства, театральної 

педагогіки, психології творчості, культурології. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК04. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК05. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) компетентності 

СК01. Здатність генерувати задум та здійснювати розробку нової художньої 

ідеї та її втілення у творі сценічного мистецтва. 



СК02. Здатність до творчого сприйняття світу та його відтворення у  

художніх сценічних образах. 

СК03. Здатність до ефективної діяльності у колективі в процесі створення 

сценічного твору, керівництва роботою і / або участі у складі творчої групи в 

процесі його підготовки. 

СК04. Здатність до професійного опанування змістових (інформаційного, 

виразно-образного) рівнів сценічного твору. 

СК05. Здатність до публічної презентації результату своєї творчої 

(інтелектуальної) діяльності. 

СК06. Здатність до оперування специфічною системою виражальних засобів 

при створенні та виробництві сценічного твору. 

СК15. Здатність вільно орієнтуватися у напрямах, стилях, жанрах та видах 

сценічного мистецтва, творчій спадщині видатних майстрів. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР02. Мати концептуальні наукові та практичні знання у сфері сценічного мистецтва. 

ПР03. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземною мовами усно і письмово. 

ПР04. Здійснювати пошук необхідної інформації у професійній літературі, в мережі Інтернет та інших 

джерелах. 

ПР05. Застосовувати сучасні цифрові технології та спеціалізоване програмне забезпечення до розв’язання 

відповідних задач професійної діяльності у сфері сценічного мистецтва.  

ПР08. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно обирати 

критерії для його оцінки. 

ПР10. Обирати оптимальні художньо-виражальні та технічні засоби відтворення креативного задуму при 

реалізації сценічного твору (проєкту). 

ПР13. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури, образотворчого 

мистецтва, музики, кіно; основні факти про видатних особистостей у сфері мистецтва; класифікувати види 

та жанри сценічного мистецтва.  

ПР21. Презентувати результати професійної діяльності та проєктів у сфері сценічного мистецтва, доносити 

до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення, аргументацію та власний досвід. 

ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Загальні методи навчання з дисципліни «Танець»:  

Щодо методів навчання за джерелами набуття знань, то поділ за зовнішніми проявами їх форм, тобто 

за джерелами інформації, яку засвоюють студенти є найбільш поширений і зрозумілий. На основі такого 

підходу розмежовують три групи методів навчання: словесні, наочні, практичні. 

Практичні методи навчання з учбової дисципліни:  

Практична робота спрямована на використання набутих знань у розв´язанні практичних завдань, У 

навчальній практиці значне місце відводиться вправам.  

Вправа − це метод навчання, сутність якого полягає у цілеспрямованому, багаторазовому повторенні 

студентами окремих дій чи операцій з метою формування умінь та навичок.  

Наочні (ілюстрація, демонстрація). 

Демонстрація − це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у натурі, динаміці. 

Ілюстрація − метод навчання, за якого предмети і процеси розкриваються через їх символічне 

зображення.  

Словесні (пояснення, описова розповідь, евристична бесіда). 

Розповідь − це метод навчання, який передбачає оповідну, описову форму розкриття навчального 

матеріалу з метою спонукання студентів до створення в уяві певного образу.  

Пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого педагог розкриває сутність певного 

явища, закону, процесу. Він ґрунтується не стільки на уяві, скільки на логічному мисленні з використанням 

попереднього досвіду студентів. 



ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

 

Назви змістових модулів і тем 
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Модуль 1. Базовий екзерсис та основи хореографії. 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Основи класичного танцю. Класичний 

екзерсис. Хореографічна термінологія. 
8  4 0 4 10    
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Тема 2. Вправи біля станка (Exercice a la 

Barre). Port de bras. 
12  6 0 6 10  2  8 

Тема 3. Вправи на середині та стрибки, оберти 

(Centre et Allegro). 
8  4 0 4 10    10 

Змістовий модуль 2.  

Тема 4. Вправи біля станка (Exercice a la 

Barre). Port de bras. 
12  6 0 6 10  2  8 

Тема 5. Елементи історико-побутового танцю 

та українського танцю. 
12  6 0 6 10  2  8 

Тема 6. Вправи на середині та стрибки, оберти 

(Centre et Allegro). 
8  4 0 4 10    10 

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

Поточний контроль 1,2,3 (ПК 1,2,3)  Поточний контроль 

відсутній Самостійна робота (СР)  

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Модуль 2. Класичний екзерсис та хореографічні балетні форми першого рівня складності. 

Змістовий модуль 3. 

Тема 7. Вправи біля станка (Exercice a la 

Barre). Port de bras. 
12  6 0 6 10  2  8 

Тема 8. Базові рухи історико-побутового 

танцю та українського танцю. 
8  4 0 4 10    10 

Тема 9. Вправи на середині та стрибки, оберти 

першого рівня складності(Centre et Allegro). 
8  4 0 4 10    10 

Змістовий модуль 4.  

Тема 10. Вправи біля станка (Exercice a la 

Barre). Port de bras, першого рівня складності. 
12  6 0 6 10  2  8 

Тема 11. Базові рухи історико-побутового 

танцю та українського танцю, першого рівня 

складності. 

8  4 0 4 10  2  8 

Тема 12. Вправи на середині та стрибки, 

оберти першого рівня складності(Centre et 

Allegro) , першого рівня складності. 

12  6 0 6 10    10 

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

Поточний контроль 1,2,3 (ПК 1,2,3)  Поточний контроль 

відсутній Самостійна робота (СР)  



Форма контролю Залік Залік 

Модуль 3. Хореографічний екзерсис другого рівня складності. 

Змістовий модуль 5. 

Тема 13. Вправи біля станка (Exercice a la 

Barre), другого рівня складності. 
12  6 0 6 10  2  8 

Тема 14. Вправи на середині та стрибки, 

оберти першого рівня складності(Centre et 

Allegro) , першого рівня складності. 

8  4 0 4 10    10 

Тема 15.Танцювальні форми народно-

сценічного танцю. 
12  6 0 6 10    10 

Змістовий модуль 6. 

Тема 16. Вправи біля станка (Exercice a la 

Barre), другого рівня складності. 
12  6 0 6 10  2  8 

Тема 17. Вправи на середині та стрибки, 

оберти першого рівня складності(Centre et 

Allegro), другого рівня складності. 

8  4 0 4 10  2  8 

Тема 18.Танцювальні форми народно-

сценічного танцю. 
8  4 0 4 10    10 

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

Поточний контроль 1,2,3 (ПК 1,2,3)  Поточний контроль 

відсутній Самостійна робота (СР)  

Форма контролю Диф.залік Екзамен 

Модуль 4. Хореографічний екзерсис другого рівня складності. 

Змістовий модуль 7. 

Тема 19. Вправи біля станка (Exercice a la 

Barre), другого рівня складності. 
12  6 0 6 10  2  8 

Тема 20. Вправи на середині та стрибки, 

оберти першого рівня складності(Centre et 

Allegro), другого рівня складності. 

8  4 0 4 10    10 

Тема 21.Танцювальні форми народно-

сценічного танцю. 
12  6 0 6 10    10 

Змістовий модуль 8. 

Тема 22. Вправи біля станка (Exercice a la 

Barre), другого рівня складності. 
12  6 0 6 10  2  8 

Тема 23. Вправи на середині та стрибки, 

оберти першого рівня складності(Centre et 

Allegro), другого рівня складності. 

8  4 0 4 10    10 

Тема 24.Танцювальні форми народно-

сценічного танцю. 
8  4 0 4 10  2  8 

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

Поточний контроль 1,2,3 (ПК 1,2,3)  Поточний контроль 

відсутній Самостійна робота (СР)  

Форма контролю Екзамен Екзамен 

Модуль 5. Хореографічний екзерсис третього рівня складності. 

Змістовий модуль 9. 

Тема 25. Вправи біля станка (Exercice a la 

Barre), третього рівня складності. 
12  6 0 6 10  2  8 

Тема 26. Вправи на середині та стрибки, 

оберти першого рівня складності(Centre et 

Allegro), третього рівня складності. 

8  4 0 4 10    10 



Тема 27.Танцювальні форми бального та 

сучасного танцю. 
12  6 0 6 10    10 

Змістовий модуль 10. 

Тема 28. Вправи біля станка (Exercice a la 

Barre), третього рівня складності. 
12  6 0 6 10  2  8 

Тема 29. Вправи на середині та стрибки, 

оберти першого рівня складності(Centre et 

Allegro), третього рівня складності. 

8  4 0 4 10    10 

Тема 30.Танцювальні форми бального та 

сучасного танцю. 
8  4 0 4 10  2  8 

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

Поточний контроль 1,2,3 (ПК 1,2,3)  Поточний контроль 

відсутній Самостійна робота (СР)  

Форма контролю   

Модуль 6. Сучасний хореографічний екзерсис третього рівня складності. 

Змістовий модуль 11. 

Тема 31. Вправи біля станка (Exercice a la 

Barre), третього рівня складності. 
12  6 0 6 10  2  8 

Тема 32. Вправи на середині та стрибки, 

оберти першого рівня складності(Centre et 

Allegro), третього рівня складності. 

8  4 0 4 10    10 

Тема 33.Танцювальні форми бального та 

сучасного танцю. 
12  6 0 6 10    10 

Змістовий модуль 12. 

Тема 34. Вправи біля станка (Exercice a la 

Barre), третього рівня складності. 
12  6 0 6 10  2  8 

Тема 35. Вправи на середині та стрибки, 

оберти першого рівня складності(Centre et 

Allegro), третього рівня складності. 

8  4 0 4 10    10 

Тема 36.Танцювальні форми бального та 

сучасного танцю. 
8  4 0 4 10  2  8 

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

Поточний контроль 1,2,3 (ПК 1,2,3)  Поточний контроль 

відсутній Самостійна робота (СР)  

Форма контролю Екзамен Екзамен 
ВСЬОГО 360 0 180 0 180 360 0 36 0 324 

 

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 модулів, 

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 

ПК = 100 балів            Всього: ПК1, ПК2, ПК3  

ПК (300) +  

СР (100) = 400: 4 = 100 
Екзамен, диф.залік 3, 3 max 100 

Формула до екзамен,  

диф. заліку 

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

50 + 50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 
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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. 
 

 

 

 

 


