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1. Опис освітньої програми 
 

 
Освітня програма Народна хореографія 
Освітній ступінь Бакалавр 
Галузь знань 02 Культура і мистецтво 
Спеціальність 024 Хореографія 

Кваліфікація Бакалавр хореографії 
Тип диплома та обсяг програми Одиничний. 

для ОС «бакалавр»- 240 кредитів / 3 роки 10 
місяців; 

Вищий навчальний заклад Київський національний університет культури і 
мистецтв 

Акредитуюча організація  
Період акредитації  
Рівень програми Перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень НРК 
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 
розпочати навчання 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра: 
- за умови наявності в неї повної загальної 
середньої освіти; 
- на базі початкового рівня вищої освіти (молодший 
бакалавр), на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст» в обсязі 180–120 кредитів 
ЄКТС 

 
 
 
 
 

Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців в сфері виконавського мистецтва, балетмейстерської, викладацької, 
методичної діяльності в сфері початкової мистецької та позашкільної освіти. 
Засвоєння цієї освітньої програми передбачає вивчення: 

- різноманітності видів хореографічного мистецтва, їх зв’язку з соціокультурними явищами; 
- єдності хореографічної теорії та практики; 
- процесу викладання фахових дисциплін; 
- основних принципів створення хореографічного твору;  
- принципів адміністративного забезпечення виробничого процесу. 
 Характеристика програми 

 
1. Предметна область  Об’єкти вивчення та діяльності: 

- хореографія як мистецький феномен, 
теорія та практика хореографічного 
мистецтва і освіти; 
теоретичний зміст предметної області: 
- різноманітність видів 
хореографічного мистецтва, їх зв’язок з 
соціокультурними явищами; 
- єдність хореографічної теорії і 
практики; 
- процес викладання фахових 
дисциплін; 
- основні принципи створення 
хореографічного твору;  
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- принципи адміністративного 
забезпечення виробничого процесу; 

методи, методики та технології: 
- методологія культурологічних 
дисциплін і мистецтвознавства;  
- методи, технології навчання та 
відтворення хореографічного тексту; 
- ситуаційні методики – вміння 
проводити аналіз конкретної проблеми і 
знаходження альтернативної дії; 
- методи тренінгу з метою формування 
професійних знань, умінь і навичок; 
- моделювання професійної реальності, 
експериментально-практичної дії; 
технології проектування творчого 
продукту – повний цикл його виконання 
від задуму до реалізації; 
інструменти та обладнання: 
- навчальні танцювальні аудиторії; 
- обладнання для дослідження та 
зберігання творів мистецтва, 
інформаційні та комунікаційні 
технології. 

2. Орієнтація програми Підготовка фахівців в сфері 
виконавського мистецтва, викладацької, 
методичної діяльності в сфері початкової 
мистецької та позашкільної освіти. 

3. Особливості та відмінності Засвоєння даної освітньої програми 
передбачає необхідність спеціально 
обладнаних навчальних танцювальних 
аудиторій з використанням 
аудіовізуальних технічних засобів.   

 Працевлаштування та продовження освіти 
1. Професійні права Фахівець здатний виконувати роботу за 

професією: 
Викладач хореографічних дисциплін 
Методист позашкільного закладу  
Методист культурно-освітнього  закладу 
Артист (танцювального ансамблю, 
танцювального та хорового колективу, 
ансамблю пісні і танцю та ін.) 
Артист балету (танцювального ансамблю, 
танцювального та хорового колективу, 
ансамблю пісні і танцю та ін.) 
Асистент балетмейстера 
Репетитор з балету(танцювального 
ансамблю, танцювального та хорового 
колективу, ансамблю пісні і танцю та ін.) 

2. Академічні права випускників Можливість навчання за програмою 
другого (магістерського) рівня вищої 
освіти. Набуття додаткових кваліфікацій 
в системі післядипломної освіти. 
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 Особливості та методика викладання 
1. Підходи до викладання та навчання Основними підходами, методами, 

методиками технологіями, які 
використовуються в даній програмі є : 
- методологія культурологічних 
дисциплін і мистецтвознавства; 
- методи, технології навчання та 
відтворення хореографічного тексту; 
- ситуаційні методики – вміння 
проводити аналіз конкретної проблеми і 
знаходження альтернативної дії; 
- методи тренінгу з метою формування 
професійних знань, умінь і навичок; 
- моделювання професійної реальності, 
експериментально-практичної дії; 
- технології проектування творчого 
продукту – повний цикл його виконання 
від задуму до реалізації 
- адаптивні технології – самостійна 
робота студента. 
Засвоєння даної освітньої програми 
передбачає необхідність спеціально 
обладнаних навчальних танцювальних 
аудиторій з використанням 
аудіовізуальних технічних засобів.   
Викладання проводиться у формі: лекції, 
мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, 
практичні заняття, лабораторні заняття, 
самостійне навчання, індивідуальні 
заняття. 

2. Форми контролю Усні та письмові екзамени, заліки, захист 
звіту з практики, комплексний 
кваліфікаційний іспит з фаху. 

 Програмні компетентності 
1. Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми в хореографії, в мистецький 
освіті, виконавській діяльності, що 
передбачає застосування певних теорій та 
методів і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 

2. Загальні компетентності ЗК01. Здатність реалізувати свої права 
і обов’язки як члена суспільства, 
усвідомлювати цінності громадянського 
(вільного демократичного) суспільства 
та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні. 

ЗК02. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства 
на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної 
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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. 

ЗК03. Здатність спілкуватися 
державною мовою як усно, так і 
письмово. 

ЗК04. Здатність спілкуватися 
іноземною мовою. 

ЗК05. Навички здійснення безпечної 
діяльності. 

2. Спеціальні (фахові, предметні) 
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 мистецьких та 
позашкільних навчальних закладах. 

СК06. Здатність використовувати і 
розробляти сучасні інноваційні та освітні 
технології в галузі культури і мистецтва. 

СК07. Здатність використовувати 
інтелектуальний потенціал, професійні 
знання, креативний підхід до розв’язання  
завдань та вирішення проблем в сфері 
професійної діяльності. 

СК08. Здатність сприймати новітні 
концепції, усвідомлювати 
багатоманітність сучасних 
танцювальних практик, необхідність їх 
осмислення та інтегрування в актуальний 
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контекст з врахуванням вітчизняної та 
світової  культурної спадщини. 

СК09. Здатність збирати, обробляти, 
аналізувати, синтезувати та 
інтерпретувати художню інформацію з 
метою створення хореографічної 
композиції. 

СК10. Здатність застосовувати 
традиційні і альтернативні інноваційні 
технології (відео-, TV-, цифрове, медіа- 
мистецтва і т. ін.) в процесі створення 
мистецького проекту, його реалізації і 
презентації.  

СК11. Здатність здійснювати 
репетиційну діяльність, ставити та 
вирішувати професійні завдання, творчо 
співпрацювати з учасниками творчого 
процесу. 

СК12. Здатність використовувати 
принципи, методи, форми, засоби, 
сучасні методики в організації та 
реалізації освітнього процесу, 
аналізувати його перебіг та результати в 
початкових мистецьких  та позашкільних 
навчальних закладах. 

СК13. Здатність використовувати 
традиційні та інноваційні методики для 
діагностування творчих, рухових 
(професійних) здібностей, їх розвитку 
відповідно до вікових, психолого-
фізіологічних особливостей суб’єктів 
освітнього процесу. 

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. 

СК16. Здатність дотримуватись 
толерантності у міжособистісних 
стосунках, етичних і доброчинних 
взаємовідносин в сфері виробничої 
діяльності. 

СК17. Здатність враховувати  
економічні, організаційні та правові 
аспекти професійної діяльності. 

 Програмні результати навчання 
 ПР01. Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського суспільства із концепцією 

сталого розвитку України.  
ПР02. Розуміти моральні норми і принципи та вміти примножувати культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства в процесі діяльності. 
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ПР03. Вільно спілкуватись  державною мовою усно і письмово з професійних та 
ділових питань. 

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. 

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. 

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. 

ПР11. Використовувати інноваційні технології, оптимальні засоби, методики, 
спрямовані на удосконалення професійної діяльності, підвищення особистісного рівня 
володіння фахом. 

ПР12. Сприймати інформацію, творчо її переосмислювати та застосовувати в процесі 
виробничої діяльності. 

ПР13. Володіти базовими принципами стратегій вітчизняного хореографічного 
мистецтва щодо культурної спадщини. 

ПР14. Володіти принципами створення хореографічного твору, реалізуючи практичне 
втілення творчого задуму відповідно до особистісних якостей автора. 

ПР15. Демонструвати володіння традиційними та інноваційними методиками 
викладання фахових дисциплін. 

ПР16. Аналізувати результати педагогічної, асистентсько-балетмейстерської, 
виконавської, організаційної діяльності. 

ПР17. Володіти методикою викладання фахових дисциплін, реалізовувати теоретичні 
знання в практичній діяльності відповідно до конкретних виробничих обставин. 

ПР18. Знаходити оптимальні  підходи до формування і розвитку творчої особистості. 
ПР19. Знаходити оптимальні виконавські прийоми для втілення хореографічного 

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

у фестивалях і конкурсах. 
ПР21. Розвивати комунікативні навички, креативну і позитивну атмосферу в 

колективі. 
ПР22. Мати навички управління мистецькими проектами, зокрема, здійснювати 

оцінки собівартості мистецького проекту, визначати потрібні ресурси, планувати основні 
роботи. 
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2. Відповідність навчальних дисциплін  
програмним компетентностям та результатам навчання 

 
Компетентності, якими 

повинен оволодіти 
здобувач 

Програмні результати навчання Найменування навчальних 
дисциплін, практик 

I. Цикл загальної підготовки 
ЗК01. Здатність 
реалізувати свої права і 
обов’язки як члена 
суспільства, 
усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного 
демократичного) 
суспільства та 
необхідність його сталого 
розвитку, верховенства 
права, прав і свобод 
людини і громадянина в 
Україні 

ПР01. Визначати взаємозв’язок 
цінностей громадянського 
суспільства із концепцією 
сталого розвитку України  

Етнографія 
Іноземна мова  
Філософія 
Охорона праці та екологічна 
безпека 
Політологія (в т.ч. 
Геополітика і глобалізація) 
Основи трудового права і 
підприємницької діяльності 
 

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 

ПР02. Розуміти моральні норми 
і принципи та вміти 
примножувати культурні, 
наукові цінності і досягнення 
суспільства в процесі діяльності 

Етнографія 
Філософія 
Політологія (в т. ч. 
Геополітика і глобалізація) 
Охорона праці та екологічна 
безпека 
Психологія 

ЗК03. Здатність 
спілкуватися державною 
мовою як усно, так і 
письмово 

ПР03. Вільно спілкуватись  
державною мовою усно і 
письмово з професійних та 
ділових питань 

Основи трудового права і 
підприємницької діяльності 
Діловий етикет 
 

ЗК04. Здатність 
спілкуватися іноземною 
мовою 

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

Іноземна мова 

ЗК05. Навички 
здійснення безпечної 
діяльності 

ПР05. Аналізувати проблеми 
безпеки життєдіяльності 
людини у професійній сфері, 
мати навички їх попередження, 
вирішення та надання першої 
допомоги 

Охорона праці та екологічна 
безпека 
Основи трудового права і 
підприємницької діяльності 
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II. Цикл професійної підготовки 
СК01. Усвідомлення ролі 
культури і мистецтва в 
розвитку суспільних 
взаємовідносин 

ПР06. Розуміти роль культури і 
мистецтва в розвитку 
суспільних взаємовідносин 

Історія мистецтв 
Діловий етикет 
Історія хореографічного 
мистецтва 
 

СК02. Здатність 
аналізувати основні 
етапи, виявляти 
закономірності 
історичного розвитку 
мистецтв, стильові 
особливості, види і 
жанри, основні принципи 
координації історико-
стильових періодів 
світової художньої 
культури 

ПР07. Знати і розуміти історію 
мистецтв на рівні, необхідному 
для застосування виражально-
зображальних засобів 
відповідно до стилю, виду, 
жанру хореографічного 
проекту 

Історія мистецтв 
Історія хореографічного 
мистецтва 
 

СК03. Здатність 
застосовувати теорію та 
сучасні практики 
хореографічного 
мистецтва, усвідомлення  
його як специфічного 
творчого відображення 
дійсності, проектування 
художньої реальності в 
хореографічних образах 

ПР08. Розуміти хореографію як 
мистецький феномен, 
розрізняти основні тенденції її 
розвитку, класифікувати види, 
напрями, стилі хореографії 

Історія мистецтв 
Історія хореографічного 
мистецтва 
Мистецтво балетмейстера 
Теорія та методика 
викладання українського 
народно-сценічного танцю 
Теорія та методика 
викладання народно-
сценічного танцю 
Методика виконання 
класичного танцю 

СК04. Здатність 
оперувати професійною 
термінологією в сфері 
фахової хореографічної 
діяльності (виконавської, 
викладацької, 
балетмейстерської та 
організаційної) 

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

Практика ознайомча 
Практика навчальна 
Практика виробнича 
Практика переддипломна 
Історія хореографічного 
мистецтва 
Основи хореографічної 
педагогіки 
Мистецтво балетмейстера 
Теорія та методика 
викладання українського 
народно-сценічного танцю 
Теорія та методика 
викладання народно-
сценічного танцю 
Методика виконання 
класичного танцю 

СК05. Здатність 
використовувати 
широкий спектр 
міждисциплінарних 
зв’язків для забезпечення 
освітнього процесу в 
початкових мистецьких 

ПР10. Розуміти хореографію як 
засіб ствердження національної 
самосвідомості та ідентичності 

Практика ознайомча 
Практика навчальна 
Практика виробнича 
Практика переддипломна 
Основи хореографічної 
педагогіки 
Мистецтво балетмейстера 
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та позашкільних 
навчальних закладах 

Теорія та методика 
викладання українського 
народно-сценічного танцю 
Теорія та методика 
викладання народно-
сценічного танцю 
Методика виконання 
класичного танцю 

СК06. Здатність 
використовувати і 
розробляти сучасні 
інноваційні та освітні 
технології в галузі 
культури і мистецтва 

ПР11. Використовувати 
інноваційні технології, 
оптимальні засоби, методики, 
спрямовані на удосконалення 
професійної діяльності, 
підвищення особистісного 
рівня володіння фахом 

Практика навчальна 
Практика виробнича 
Практика переддипломна 
Основи хореографічної 
педагогіки 
Мистецтво балетмейстера  
Теорія та методика 
викладання українського 
народно-сценічного танцю 
Теорія та методика 
викладання народно-
сценічного танцю 
Методика виконання 
класичного танцю 

СК07. Здатність 
використовувати 
інтелектуальний 
потенціал, професійні 
знання, креативний 
підхід до розв’язання 
завдань та вирішення 
проблем в сфері 
професійної діяльності 

ПР12. Сприймати інформацію, 
творчо її переосмислювати та 
застосовувати в процесі 
виробничої діяльності 

Практика виробнича 
Практика переддипломна 
Історія мистецтв 
Історія хореографічного 
мистецтва 
Мистецтво балетмейстера 
Теорія та методика 
викладання українського 
народно-сценічного танцю 
Теорія та методика 
викладання народно-
сценічного танцю 
Методика виконання 
класичного танцю 
 

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 

ПР13. Володіти базовими 
принципами стратегій 
вітчизняного хореографічного 
мистецтва щодо культурної 
спадщини 

Історія хореографічного 
мистецтва 
Мистецтво балетмейстера 
Теорія та методика 
викладання українського 
народно-сценічного танцю 
Теорія та методика 
викладання народно-
сценічного танцю 
Методика виконання 
класичного танцю 
 

СК09. Здатність збирати, 
обробляти, аналізувати, 
синтезувати та 
інтерпретувати художню 
інформацію з метою 

ПР14. Володіти принципами 
створення хореографічного 
твору, реалізуючи практичне 
втілення творчого задуму 

Переддипломна практика 
Мистецтво балетмейстера 
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створення 
хореографічної 
композиції 

відповідно до особистісних 
якостей автора 

СК10. Здатність 
застосовувати традиційні 
і альтернативні 
інноваційні технології 
(відео-, TV-, цифрове, 
медіа- мистецтва і т. ін.) в 
процесі створення 
мистецького проекту, 
його реалізації і 
презентації  

ПР15. Демонструвати 
володіння традиційними та 
інноваційними методиками 
викладання фахових дисциплін 

Практика виробнича 
Практика переддипломна 
Мистецтво балетмейстера 
Теорія та методика 
викладання українського 
народно-сценічного танцю 
Теорія та методика 
викладання народно-
сценічного танцю 
 

СК11. Здатність 
здійснювати репетиційну 
діяльність, ставити та 
вирішувати професійні 
завдання, творчо 
співпрацювати з 
учасниками творчого 
процесу 

ПР16. Аналізувати результати 
педагогічної, асистентсько-
балетмейстерської, 
виконавської, організаційної 
діяльності 

Практика виробнича 
Практика переддипломна 
Основи хореографічної 
педагогіки 
Мистецтво балетмейстера 
Теорія та методика 
викладання українського 
народно-сценічного танцю 
Теорія та методика 
викладання народно-
сценічного танцю 

СК12. Здатність 
використовувати 
принципи, методи, 
форми, засоби, сучасні 
методики в організації та 
реалізації освітнього 
процесу, аналізувати 
його перебіг та 
результати в початкових 
мистецьких  та 
позашкільних навчальних 
закладах 

ПР17. Володіти методикою 
викладання фахових дисциплін, 
реалізовувати теоретичні 
знання в практичній діяльності 
відповідно до конкретних 
виробничих обставин 

Практика виробнича 
Практика переддипломна 
Основи хореографічної 
педагогіки 
Мистецтво балетмейстера 
Теорія та методика 
викладання українського 
народно-сценічного танцю 
Теорія та методика 
викладання народно-
сценічного танцю 
Методика виконання 
класичного танцю 

СК13. Здатність 
використовувати 
традиційні та інноваційні 
методики для 
діагностування творчих, 
рухових (професійних) 
здібностей, їх розвитку 
відповідно до вікових, 
психолого-фізіологічних 
особливостей суб’єктів 
освітнього процесу 

ПР18. Знаходити оптимальні 
підходи до формування і 
розвитку творчої особистості 

Практика навчальна 
Практика виробнича 
Психологія 
Основи хореографічної 
педагогіки 
Теорія та методика 
викладання українського 
народно-сценічного танцю 
Теорія та методика 
викладання народно-
сценічного танцю 
 

СК14. Здатність 
забезпечувати високий 
рівень володіння 
танцювальними 
техніками, 

ПР19. Знаходити оптимальні 
виконавські прийоми для 
втілення хореографічного 
образу 

Практика навчальна 
Практика виробнича 
Практика переддипломна 
Основи хореографічної 
педагогіки 
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виконавськими 
прийомами, 
застосовувати їх як 
виражальний засіб 

Мистецтво балетмейстера 
Теорія та методика 
викладання українського 
народно-сценічного танцю 
Теорія та методика 
викладання народно-
сценічного танцю 
 

СК15. Здатність 
застосовувати набуті 
виконавські навички в 
концертно-сценічній 
діяльності, 
підпорядковуючи їх 
завданням 
хореографічного проекту 

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

Практика виробнича 
Практика переддипломна 
Основи хореографічної 
педагогіки 
Теорія та методика 
викладання українського 
народно-сценічного танцю 
Теорія та методика 
викладання народно-
сценічного танцю 
 

СК16. Здатність 
дотримуватись 
толерантності у 
міжособистісних 
стосунках, етичних і 
доброчинних 
взаємовідносин в сфері 
виробничої діяльності 

ПР21. Розвивати комунікативні 
навички, креативну і позитивну 
атмосферу в колективі 

Діловий етикет 
Психологія 

СК17. Здатність 
враховувати економічні, 
організаційні та правові 
аспекти професійної 
діяльності 

ПР22. Мати навички 
управління мистецькими 
проектами, зокрема, 
здійснювати оцінки 
собівартості мистецького 
проекту, визначати потрібні 
ресурси, планувати основні 
роботи 

Основи трудового права і 
підприємницької діяльності 
Навчальна практика 
Практика виробнича 
Практика переддипломна 
Мистецтво балетмейстера 
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3. Перелік дисциплін освітньої програми 
 
 

№ з/п Назва дисципліни Кількість 
кредитів 

ЄКТС 

Кількість 
годин 

Обов’язкові навчальні дисципліни 
1.  Етнографія 4 120 
2.  Іноземна мова 8 240 
3.  Філософія 4 120 
4.  Психологія   3 90 
5.  Політологія (в т. ч. Геополітика і глобалізація) 4 120 
6.  Основи трудового права і підприємницької діяльності 3 90 
7.  Охорона праці та екологічна безпека  4 120 

 Практика:   
8.  Ознайомча 9 270 
9.  Навчальна 18 540 
10.  Виробнича 21 630 
11.  Переддипломна 24 720 
12.  Історія мистецтв 8 240 
13.  Діловий етикет 3 90 
14.  Основи хореографічної педагогіки 3 90 
15.  Історія хореографічного мистецтва 4 120 
16.  Мистецтво балетмейстера  16 480 
17.  Теорія та методика викладання українського народно-

сценічного танцю 
15 450 

18.  Теорія та методика викладання народно-сценічного 
танцю 

15 450 

19.  Методика виконання класичного танцю 14 420 
 Вибіркові навчальні дисципліни (мінімум 25%)   
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4. Результати навчання 
та тематика навчальних дисциплін освітньої програми 

 
Нормативні дисципліни  

 
ЕТНОГРАФІЯ  

 
Мета: дати студентам необхідні етнографічні знання, які можуть бути корисні в їх професійній 
діяльності та практичному житті: системні знання про процеси антропогенезу та етногенезу, про 
історичне різноманіття культур, про роль етнічного фактору в еволюції світової культури, про 
особливості етнічної самосвідомості, про сутність етнічної ідентичності, про форми і способи 
міжетнічної комунікації, про причини етнічних конфліктів і принципах їх регулювання та 
вирішення. У підсумку вивчення курсу студенти повинні прийти до розуміння теоретичного і 
практичного значення етнографічної науки і етнічного чинника для усвідомлення і вирішення 
соціальних і політичних проблем, які стоять перед сучасним суспільством. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  
- історію та сучасний стан етнографічної науки;  
- основні способи опису народів світу на основі класифікацій, що застосовуються в 
етнографії;  
- історію і регіональні особливості культури народів світу; 
вміти: 
- працювати з науковою літературою; 
- використовувати набуті в ході вивчення курсу знання в професійній діяльності; 
розуміти: 
- закономірності виникнення, функціонування і взаємодії етнічних спільнот, а також 
концептуальні проблеми походження етносів, їх місце серед інших народів, найважливіші 
історичні етапи формування етносів. 

 
Зміст дисципліни 

 
РОЗДІЛ 1. ЕТНОГРАФІЯ ЯК НАУКА. ЕТНІЧНА КАРТИНА СВІТУ 
1.1.Етнографія та її місце в системі суспільних наук. Понятійний апарат етнографічної науки. 
1.2.Історія етнографічної науки. 
1.3.Основні етнографічні школи і напрями. 
1.4.Етнос і етнічність: основні теорії і методологічні підходи. 
1.5.Етнічна картина світу. Класифікація народів світу. 
1.6.Етнічні процеси. Етногенез та антропогенез. Етнічна ідентичність. 
1.7.Культура та її етнічні функції. 
РОЗДІЛ 2. ЕТНОГРАФІЯ УКРАЇНИ 
2.1. Територія та етнічний склад населення України. 
2.2. Походження та етнічний розвиток українців. Формування української етнічної території. 
2.3. Антропологічні риси українців. 
2.4. Історико-етнографічні регіони України та етнографічні групи українського народу. 
2.5. Національний характер українців. 
2.6. Господарство та матеріальна культура українців. 
2.7. Традиційні форми житла та народний одяг українців. 
2.8. Духовна культура українського народу. 
2.9. Основні заняття українців. Художні ремесла та промисли. 
2.10. Народні звичаї та обряди. Народні знання та вірування українців. 
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ІНОЗЕМНА МОВА 
 

Мета: навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах України є практичне володіння 
іноземною мовою в обсязі, необхідному для ситуативного та професійного спілкування з метою 
одержання інформації. В процесі досягнення цієї мети студенти мають одержати достатній 
рівень комунікативної компетенції, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі 
мовних, комунікативно-пізнавальних, мовленнєвих навичок загального характеру, включаючи 
навички перекладу загальних текстів, реферування та анотування загальних текстів, а також 
підготовку до подальшої самостійної роботи з мовним матеріалом для забезпечення освітніх 
запитів і гармонійного поєднання навчального процесу та наукової діяльності. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
- основні теоретичні положення курсу; 
- граматичний мінімум, який охоплює основні правила морфології та синтаксису і дозволяє 
правильно розуміти іншомовний текст; 
- оволодіти навичками правильної вимови, навичками читання, усного і  
- писемного мовлення; 
- засвоїти лексичний мінімум, який складається з 1300-1450 слів та  
- словосполучень, що мають стилістично-нейтральний і загальнонауковий  
- характер, а також близько 2000 термінів, що застосовуються в мистецький сфері, зокрема в 
хореографії; 
вміти: 
- читати  та перекладати (з повним розумінням)  тексти за фахом; 
- розуміти без словника загальний зміст спеціального тексту, вести без словника 
цілеспрямований пошук потрібної інформації у фахових текстах, 
- здобувати повну інформацію з тексту зі словником; 
- анотувати та реферувати літературу, що становить професійний інтерес; 
- реалізувати комунікативні наміри та розуміти комунікативні наміри співрозмовника в 
типових ситуаціях повсякденного та професійного спілкування, коментувати прочитаний 
матеріал; 
- написати англійською мовою реферат на професійну тему та наукову статтю за фахом, 
бізнес-листи і відповіді на них, оголошення, бізнес-повідомлення, заяви на роботу, CV, рекламні 
інформаційні повідомлення і т.п. 
розуміти:  
- необхідність досягнення гнучкості, послідовності і динамічної поступовості у процесі 
оволодіння іноземною мовою у мистецький сфері відповідно до державних стандартів підготовки 
фахівців у ВНЗ IV рівня акредитації. 

 
Зміст дисципліни 

 
РОЗДІЛ 1. ВИВЧАЄМО ІНОЗЕМНУ МОВУ 
1.1. Значення англійської мови в сучасному світі. 
1.2. Моє ставлення до вивчення іноземної мови. 
1.3. Англійська – міжнародна мова. 
1.4. Переваги та недоліки розповсюдження англійської мови. 
РОЗДІЛ 2. ОСВІТА 
2.1. Роль освіти в житті людини. 
2.2. Освіта в Україні. 
2.3. Освіта у Великобританії. 
2.4. Вища освіта. 
РОЗДІЛ 3. МИСТЕЦТВО У НАШОМУ ЖИТТІ 
1.1. Літературні жанри. Мій улюблений письменник. 
1.2. Визначні пам’ятники світу. 
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1.3. Сім чудес світу. 
1.4. Види живопису. 
РОЗДІЛ 4. КІНО. ТЕАТР. МУЗИКА. 
4.1. Похід в кіно. Мій улюблений фільм. 
4.2. Голівуд – центр світової кіноіндустрії. 
4.3. Види театру. Мій похід в театр. 
4.4. Стилі у музиці. 
4.5. Музика в моєму житті. Мої улюблені виконавці. 
РОЗДІЛ 5. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
5.1. ЗМІ в Україні. 
5.2. ЗМІ у США. 
5.3. Загальні риси та історія телебачення. 
5.4. Телебачення та радіо Великобританії. 
5.5. Газети Великобританії. 
РОЗДІЛ 6. ЖИТТЯ МОЛОДІ 
6.1. Проблеми та потреби сучасної молоді. 
6.2. Студентське життя. 
6.3. Участь молоді в соціальному житті країни. 
6.4. Захоплення сучасної молоді. 
6.5. Як досягти успіху в роботі. 
РОЗДІЛ 7. УКРАЇНА. КИЇВ. 
7.1. Географічне положення, клімат України. 
7.2. Політичний устрій України. 
7.3. Київ – столиця України. 
7.4. Традиції та свята України. 
РОЗДІЛ 8. ВЕЛИКОБРИТАНІЯ. ЛОНДОН. 
8.1. Географічне положення Великобританії. 
8.2. Політичний устрій країни. 
8.3. Лондон – столиця Великобританії. 
8.4. Свята Великобританії. 
РОЗДІЛ 9. США. ВАШИНГТОН. 
9.1. Географічне положення, клімат США. 
9.2. Політична система країни. 
9.3. Вашингтон – столиця США. 
9.4. Національні свята США. 

 
 

ФІЛОСОФІЯ 
 

Мета: ознайомлення студентів з філософськими пошуками людства, з наскрізними 
філософськими темами та проблемами, з різними підходами  до їх тлумачення, а також 
обґрунтування необхідності побудови власного світогляду, у якому мають місце  власні відповіді 
на філософські питання. Курс має також сформувати у студента уявлення про проблематику та 
мову філософії, її методи, поняття та категорії. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
- предмет, структуру та основні функції філософського знання; 
- зміст основних філософських категорій і понять; 
- історичні етапи розвитку філософії; 
- особливості основних філософських шкіл історії та сучасності;  
- головні філософські проблеми, способи їх вирішення на сучасному етапі. 
вміти: 
- визначати характерні особливості філософського мислення різних епох; 
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- формулювати основні філософські поняття та категорії, обґрунтовувати наскрізні 
філософські проблеми; 
- обґрунтовувати місце філософії в сучасному світі, аргументовувати її вплив на сучасну 
культуру та мистецтво; 
- розвивати критичні та аналітичні здібності мислення. 
розуміти:  
- філософію як феномен культури, світовий історико-філософський процес, систему 
філософського знання, включаючи сучасні філософські концепції та основні філософські 
проблеми. 
 

Зміст дисципліни 
 
РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ 
1.1. Особливості філософського знання. Філософія як наука, як світогляд, як рефлексія суб’єкта  

над першоосновами буття. 
1.2.Парадигми філософування. Захід та Схід. Класична та некласична філософія. 
1.3.Історія становлення та розвитку класичної філософії: античність, середньовіччя, 

відродження, новий час. 
1.4.Особливості переходу від класичного до некласичного філософствування. Основні напрямки 

сучасної філософії. 
1.5.Особливості української філософії. 
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ ФІЛОСОФІЇ 
2.1. Онтологія як філософське вчення про буття. 
2.2. Людина як предмет філософського аналізу (Антропологія). 
2.3. Людина і суспільство. Суспільство, його будова та типи (Соціальна філософія). Проблеми 
історії та прогресу. Філософія глобальних проблем (Філософія історії). 
2.4. Проблеми істини, пізнання, мислення. Наука, її будова та розвиток (Гносеологія). 
2.5. Етична спрямованість філософського знання. Етика як філософська дисципліна. Мораль та 
моральність. 
2.6. Естетика в системі гуманітарних наук. Прекрасне як ідея та характеристика. Творчість. 

 
 

ПСИХОЛОГІЯ  
 

Мета: ознайомити студентів з основними поняттями та категоріями загальної 
психології, історією її розвитку та актуальними напрямками сучасних досліджень, 
а також сприяти формуванню вмінь та навичок, необхідних як у професійній 
діяльності, так і повсякденному житті людини. 
Студент повинен  
знати:  
- головні проблеми та завдання психології на сучасному етапі розбудови 

суспільства;  
- закономірності формування та властивості психічних процесів, психічної 

діяльності, емоційно-вольової сфери, індивідуальних властивостей 
особистості;  

- складові психічного та психологічного здоров’я людини;  
- а також підходи та методи його збереження і зміцнення. 
вміти:  
- виявляти та визначати індивідуально-психологічні особливості за допомогою 

прийомів та методів психологічного дослідження, які 
використовуватимуться у щоденній практичній роботі;  



 19 

- самостійно працювати з науковою літературою;  
- спостерігати, аналізувати, узагальнювати психологічні факти, об’єктивно 

оцінювати поведінку та соціальні дії суб’єктів. 
 

Зміст дисципліни 
 

РОЗДІЛ 1. ОСОБИСТІСТЬ У СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ 

1.1. Психологія як наука: предмет, завдання, методи 

1.2. Психологія особистості та її розвитку 

1.3. Психологія здоров’я  
1.4. Психологія спілкування та взаємодії 
1.5. Психологія успіху та кар’єрного розвитку особистості 

 
 

ПОЛІТОЛОГІЯ (в т.ч.ГЕОПОЛІТИКА І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ) 
 

Мета: сформувати у студентів наукове уявлення про основні проблеми політики як реального 
суспільного явища, а також про історичний розвиток політичної думки, новітні підходи до 
розв’язання нагальних питань сьогодення, враховуючи глобальні процеси та визначення 
геополітичних пріоритетів. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
- основні закономірності та тенденції розвитку політичного життя; 
- систему інститутів державної влади, її відмінні ознаки від політичної влади; 
- історію розвитку українських та зарубіжних політичних ідей; 
- сучасні концепції політики (основні ідейно-політичні доктрини сучасності); 
- категорії та закони геополітики; 
- методи та функції, за допомогою яких здійснюється аналіз геополітичних процесів; 
- парадигми й концепції геополітики; 
- сучасні геостратегії країн світу та України; 
вміти: 
- давати оцінку українським та зарубіжним політичним вченням (доктринам); 
- визначати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного 
знання, їх роль і функції в підготовці політичних рішень, забезпеченні безпечного й сталого 
розвитку особистості, суспільства та держави; 
- володіти навичками політичного аналізу та політичного прогнозування (зокрема, 
конфліктних та кризових ситуацій у політичних процесах); 
- використовувати закони геополітики для пояснення сучасних регіональних процесів; 
- виявляти фактори, що впливають на формування геополітичних пріоритетів країн; 
- різними механізмами (різним інструментарієм) застосування набутих політичних знань у 
своїй професійній, суспільно-політичній діяльності; 
розуміти: 
- специфіку соціально-політичного життя суспільства; 
- закономірності його функціонування; 
- політичні об’єкти та процеси; 
- глобальний та локальний рівні міждержавної взаємодії. 

 
Зміст дисципліни 

 
РОЗДІЛ 1. БАЗОВІ ЗАСАДИ ПОЛІТОЛОГІЇ 
1.1. Політика і політична наука. Історія світової політичної думки. 
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1.2. Розвиток політичної думки в Україні. 
1.3. Політична влада. Політична система суспільства.  
1.4. Групи інтересів. Політичні партії і партійні системи. 
РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ. ГЕОПОЛІТИКА І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ. 
2.1. Політичні процеси та політична модернізація. Політичні режими. 
2.2. Політична свідомість і політична культура. 
2.3. Політична еліта і політичне лідерство. 
2.4. Світова політична система. 
2.5. Геополітика і проблема нового світового порядку. 
2.6. Головні вектори сучасної української геостратегії. 

 
 

ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Мета: ознайомлення з теорією і практикою підприємницької діяльності; засвоєння змісту 
основних нормативно-правових актів України, які регулюють відносини у сфері підприємництва; 
ознайомлення студентів з міжнародно-правовими актами, які ратифіковані парламентом, їх 
впливом на національне законодавство та підготовка студентів до практичної роботи, пов’язаної 
із забезпеченням захисту трудових прав сторін трудових правовідносин, виробити і закріпити 
відповідні навички та вміння. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
-  місце трудового права у системі права України; 
-  специфіку правового регулювання зайнятості і працевлаштування; 
-  особливості трудового договору; 
-  місце робочого часу і часу відпочинку у трудовій діяльності; 
-  особливості оплати праці за трудовим законодавством; 
-  специфіку юридичної відповідальності у трудовому праві; 
-  сутність підприємницького права, його предмет, метод і джерела; 
-  чинне законодавство у сфері підприємництва; 
-  основи державного регулювання підприємницької діяльності, її види; 
-  правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності, їх види; 
-  майнову основу підприємництва. 
- поняття, особливості та видизобов’язань у сфері підприємницької діяльності; 
-  поняття, види господарських договорів;  
-  поняття та особливості відповідальності у сфері підприємництва; 
-  правове регулювання банкрутства; 
-  основи правового регулювання економічної конкуренції; 
-  особливості  правового регулювання окремих видів підприємництва; 
- особливості  правового регулювання  окремих видів підприємництва. 
вміти: 
-  аналізувати та самостійно опрацьовувати нормативно-правові акти, які регулюють трудові 
та тісно пов’язані з ними правовідносини; 
-  розробляти відповідно до існуючих типових форм трудові договори, контракти та інші 
локальні нормативно-правовіакти; 
-  застосовувати нормативно-правові акти для розв’язання практичних ситуацій; 
-  використовувати в практичній діяльності діючі нормативно-правові акти; 
-  орієнтуватися в видах суб’єктів підприємницької діяльності; 
-  орієнтуватися в особливостях правового регулювання в окремих видах підприємництва; 
-  використовувати отримані знання для захисту прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємництва; 
- орієнтуватися в особливостях правового регулювання в окремих видах підприємництва 
- орієнтуватися в видах суб’єктів підприємницької діяльності; 
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-  орієнтуватися в особливостях правового регулювання в окремих видах підприємництва; 
-  використовувати отримані знання для захисту прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємництва. 
розуміти: 
-  теоретичні знання з трудового права 
- міжнародно-правові акти та акти Європейського Союзу у сфері праці; 
-  нормативно-правову базу, вміння правильно застосовувати її для розв’язання практичних 
завдань; 
-  комплекс теоретичних положень стосовно правових інститутів, приватних, комунальних, 
державних та інших суб’єктів підприємницької діяльності, а також широкого діапазону 
суспільних відносин, що складаються у сфері підприємництва, та їх правового регулювання; 
формування вмінь користуватися нормативно-правовою базою та вміння їх правильного 
застосування при вирішенні практичних завдань; 
-  сутність підприємницького права, його предмет, метод і джерела; 
-  чинне законодавство у сфері підприємництва; 
-  основи державного регулювання підприємницької діяльності, її види; 
-  правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності, їх види; 
-  поняття, особливості та види зобов’язань у сфері підприємницької діяльності; 
-  правове регулювання банкрутства; 
-  особливості  правового регулювання окремих видів підприємництва. 

 
Зміст дисципліни 

 
1. Основні положення загальної частини трудового права. 
2. Соціальне партнерство. Правове регулювання зайнятості і працевлаштування.  
3. Трудовий договір. Робочий час та час відпочинку. Оплата праці.  
4. Юридична відповідальність у трудовому праві. Охорона праці. Трудові спори.  
5. Поняття підприємницького права та підприємницької діяльності. Загальна характеристика 
суб’єктів підприємницької діяльності.  
6. Особливості правового регулювання в окремих видах підприємницької діяльності. 
Спеціальні режими підприємницької діяльності. 
 
 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
 

Мета: полягає у формуванні знань студентів щодо теоретичних і практичних засад розвитку 
екології вивчення принципів взаємодії елементів систем «суспільство-природа» та принципів 
безпечної життєдіяльності людини; вмінні приймати рішення у сфері ефективного 
природокористування та безпеки життєдіяльності. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
- екологічне законодавство: сутність, принципи та структуру. Міжнародні нормативно-
правові акти у сфері екології та природокористування; 
- сутність, види та специфіку формування екологічної інформації у сфері; 
- основні поняття, категорії та терміни, що використовуються при аналізі екологічних 
процесів та явищ; 
- методичні підходи до оцінки природно-ресурсного потенціалу та його використання в у 
сфері готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; 
- методи і засоби захисту людини та стабільності функціонування об’єктів готельно-
ресторанного та туристичного бізнесу; 
- принципи сучасного екологічного управління та механізми екологічного контролю 
готельно-ресторанній та туристичній сфері. 
вміти: 
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- володіти методами систематизації, аналітичної інтерпретації сучасних екологічних 
тенденцій;  
- ідентифікувати небезпечні та шкідливі чинники та створювати безпечні умови 
життєдіяльності людей; 
- експлуатувати нову техніку та застосовувати технологічні процеси згідно з сучасними 
вимогами екології ; 
- прогнозувати можливу обстановку і приймати адекватні рішення в умовах надзвичайних 
ситуацій щодо захисту населення та персоналу закладів готельно-ресторанного та туристичного 
бізнесу від можливих наслідків надзвичайних ситуацій; 
- визначати особливості та екологічну спрямованість діяльності закладів сфери 
обслуговування. 
розуміти: 
- інтегруючу систему закономірностей взаємодії  живих організмів і навколишнього 
природного середовища.  
 

Зміст дисципліни: 
 
РОЗДІЛ 1.ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ 
1.1 Екологія як наука. Основні завдання та структура сучасної екології. 
1.2 Вплив екологічних факторів на живі організми. 
1.3 Вплив діяльності людини на довкілля. 
1.4 Основи охорони довкілля. 
1.5 Основи екологічної безпеки. 
РОЗДІЛ 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  
2.1. Основи безпеки життєдіяльності. 
2.2. Безпека життєдіяльності у виробничій сфері та побуті. 
2.3. Природні небезпеки.  
2.4. Небезпеки техногенного характеру. 
2.5.  Небезпеки сучасного урбанізованого середовища. 
2.6.  Перша долікарська допомога. 
 

 
 

ПРАКТИКА 
 

Ознайомча  
Мета: розширення та поглиблення уявлення студентів першого курсу про систему закладів 
культури і мистецтв, закладів початкової мистецької та позашкільної освіти. 
Завдання:  
- ознайомити студентів з організаційною системою функціонування мистецьких 
колективів, закладів початкової мистецької та позашкільної освіти; 
- ознайомити з їх структурою, специфікою та принципами діяльності; 
- усвідомити соціальну значущість професії хореографа, розширити уявлення про обрану 
професію; 
- сформувати стійкий інтерес до хореографічного мистецтва для майбутнього 
самовдосконалення;  
- розвинути фізичні дані, необхідні для опанування фаху, набути вмінь й навичок виконавської 

та постановочної діяльності в процесі участі у балетмейстерських роботах магістрантів 
факультету хореографічного мистецтва. 

 
Навчальна 
Мета: безпосереднє знайомство з базою практики, сферою її діяльності, специфікою навчальної 
і виховної роботи;  закріплення практичних вмінь і навичок, отриманих в процесі навчання.  
Завдання: 
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- знайомство з керівним та педагогічним складом бази практики; 
- знайомство зі структурою, змістом, формами роботи бази практики; 
- знайомство з організаційними засадами, матеріально-технічними умовами бази практики; 
- набуття навичок аналізу навчальної роботи; 
- закріплення вмінь і навичок виконавської і постановочної діяльності; 
- вивчення репертуару ансамблю танцю; 
- набуття виконавського досвіду в процесі підготовки дипломних і бакалаврських робіт 
студентів факультету. 

 
Виробнича 
Мета: набуття педагогічних навичок в процесі реалізації завдань, визначених керівником від 
бази практики; 
- набуття навичок організації та функціонування хореографічного колективу; 
- закріплення практичних вмінь і навичок, отриманих в процесі навчання.  
Завдання: 
- вивчення конкретних виробничих умов на базі практики; 
- обговорення з керівником та визначення власних функцій і завдань; 
- набуття педагогічних навичок в процесі виконання функцій асистента педагога; 
- набуття навичок створення окремих композиційних завдань; 
- набуття навичок репетиторської роботи у відповідності до завдань керівника практики; 
- набуття навичок організаційної діяльності; 
- закріплення вмінь і навичок виконавської і постановочної діяльності; 
- вивчення репертуару ансамблю танцю; 
- набуття виконавського досвіду в процесі участі у балетмейстерських роботах магістрантів 

факультету хореографічного мистецтва. 
 
Переддипломна 
Мета: 
- удосконалення педагогічних навичок в процесі підготовки в проведення уроків, практичних 
занять з фахових дисциплін відповідно до бази практики; 
- закріплення постановочних навичок в процесі підготовки і сценічного втілення 
хореографічного номеру; 
- закріплення навичок організаційно-управлінської і суспільної діяльності; 
- закріплення практичних вмінь і навичок, отриманих в процесі навчання.  
Завдання: 
- підготовка індивідуального плану роботи студента на весь термін проходження 
переддиполної практики; 
- підготовка і проведення практичного заняття (уроку); 
- набуття навичок постановки хореографічного номеру у відповідності до вимог керівника 
від бази практики; 
- закріплення навичок репетиційної роботи з творчим колективом; 
- закріплення навичок організаційної роботи в рамках підготовки до фестивалів та конкурсів; 
- закріплення вмінь і навичок виконавської і постановочної діяльності; 
- вивчення репертуару ансамблю танцю; 
- набуття виконавського досвіду в процесі участі у балетмейстерських роботах магістрантів 

факультету хореографічного мистецтва. 
 

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ  
 

Мета: оволодіння теоретичними знаннями з теорії та історії мистецтва, розкриття історичних 
закономірностей розвитку художньої творчості. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
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знати:  
- види мистецтв, специфіку їх виражально-зображальних засобів.  
- основні історичні епохи у розвитку мистецтва; 
- характерні ознаки стилів та напрямків мистецтва; 
- творчі доробки основних представників певних художніх стилів в різних видах мистецтв. 
вміти: 
- використовувати набуті знання під час аналізу окремих творів мистецтва; 
- орієнтуватися у домінантних рисах культурних епох; 
- визначати ознаки попередніх епох у сучасному культурному розмаїті. 
розуміти:  
- мистецтво як феномен культури; 
- специфіку кожного з видів мистецтв; 
- роль соціокультурних чинників у формуванні художніх стилів, особливості їх втілення в 
кожному з видів мистецтв. 
 

Зміст дисципліни: 
 
РОЗДІЛ 1.ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК ВИД ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЛЮДСТВА 
1.1. Образотворче мистецтво та його мова. 
1.2. Мистецтво Стародавнього світу. 
1.3. Мистецтво доби Середньовіччя. 
1.4. Мистецтво доби Відродження. 
1.5. Мистецтво доби Бароко і Рококо. 
РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК СВІТОГЛЯДНИХ ОСНОВ І МИСТЕЦЬКИХ СТИЛІВ 
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ХУШ-ХХІ СТ. 
2.1. Мистецтво другої половини XVIII – першої половини XIX ст. 
2.2. Мистецтво другої половини XIX початку XX століття. 
2.3. Образотворче мистецтво XX-ХХІ століття. 
РОЗДІЛ 3. МУЗИЧНА КУЛЬТУРА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ - ХІ СТ. 
3.1. Музична культура стародавнього світу і середньовіччя. 
3.2.  Тенденції розвитку музичної культури в ХІV – ХVІст. 
3.3. Характеристика музично-історичного процесу в ХVII – ХVIIIст. 
3.4. Розвиток музичних жанрів в ХVII – ХVIIIст. 
3.5. Музично-історичні процеси ХІХ ст. в контексті епохи та розвитку національних 
європейських композиторських шкіл. 
РОЗДІЛ 4. МУЗИЧНА КУЛЬТУРА ХІХ- ХХ СТ. 
4.1. Нові національні європейські композиторські школи ХІХ ст. 
4.2. Українська  музична культура  ХIХ ст. 
4.3. Музична культура кінця ХІХ – першої половини  ХХ ст. 
4.4. Основні тенденції розвитку музичної культури ІІ половини ХХст. 
4.5. Національні композиторські школи ХХ ст. 
4.6. Українська музична культура кінця ХІХ – ХХ ст. 
РОЗДІЛ 5. АНТИЧНИЙ ТЕАТР. ТЕАТР ЕПОХИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. ТЕАТР ЕПОХИ 
ВІДРОДЖЕННЯ. ТЕАТР ЕПОХИ ПРОСВІТНИЦТВА,  ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ТА СЕРЕДИНИ 
ХІХ СТ. 
5.1. Античний театр. 
5.2. Театр епохи Середньовіччя. 
5.3. Театр епохи Відродження. 
5.4. Театр французького класицизму. 
РОЗДІЛ 6. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТЕАТР КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
6.1. Французький театр кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
6.2. Німецький театр кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
6.3. Англійський театр кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
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РОЗДІЛ 7. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТЕАТР ХХ СТ. 
7.1. Французький театр ХХ ст. 
7.2. Німецький театр ХХ ст. 
7.3. Англійський театр ХХ ст. 
РОЗДІЛ 9. РОСІЙСЬКИЙ ТЕАТР ВІД  ЗАРОДЖЕННЯ ДО ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 
9.1. Стародавній театр. Театр XVII –XVIII ст. 
9.2. Театр ХІХ ст. 
9.3. Театр кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
9.4. Театр у 20-30-ті рр. ХХ ст. 
9.5. Театр другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 
РОЗДІЛ 10. УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР ВІД ЗАРОДЖЕННЯ ДО ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 
10.1. Стародавній театр. Театр ХVІІ – ХVІІІ ст. 
10.2. Театр ХІХ ст. 
10.3. Театр кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
10.4. Театр 20-30-х років ХХ ст. 
10.5. Театр другої половини ХХ – початку ХХІ ст. 

 
 

ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ 
 
Мета: усвідомлення студентами основ культури поведінки у ділових відносинах та у побуті, 
усталених правил етикету сучасного ділового професійного спілкування як втілення моралі в 
суспільстві, а також стратегії  ділових комунікацій; набуття навичок сучасного ведення справ, 
аналізу міжособистісних взаємин у суспільстві та людської поведінки, пов’язаної з 
національними особливостями, ментальністю та специфікою державного устрою. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
- правила етикету сучасного ділового спілкування; 
- правила етикету професійного спілкування; 
- стратегії ділових комунікацій; 
- форми звертання до старших, жінок, співробітників і друзів; 
- вимоги до формування гардеробу сучасної ділової людини; 
- етикет подарунків. 
вміти: 
- пристойно поводити себе у товаристві; 
- організувати ділові та урочисті прийоми і презентації; 
- правильно триматися за столом (етикет їжі); 
- формувати міжособистісні контакти (примітивні, маніпулятивні, конвенційні, ігрові, духовні 
та варіативні). 
розуміти: 
- усталені норми та правила поведінки і спілкування людей у товаристві, зокрема, у 
службовому оточенні. 

 
Зміст дисципліни 

 
РОЗДІЛ 1. ЕТИКЕТ ЯК ФОРМА І ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ У СУСПІЛЬСТВІ 
1.1.Діловий етикет невід’ємна складова корпоративної культури. 
1.2.Прийом як засіб спілкування. Ділові прийоми. 
1.3.Проведення презентацій. Основні моменти організації. 
1.4.Пакет представницької документації. Рекламні функції. 
РОЗДІЛ 2. ЕТИКЕТ У ПОБУТІ. СВІТСЬКИЙ ЕТИКЕТ 
2.1. Візитні картки: їх види та мова. 
2.2. Урочисті прийоми: основні моменти організації та проведення. 
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2.3. Правила сервірування стола, етикет їжі. 
2.4. Значення зовнішнього вигляду у створенні іміджу професіонала. 

 
 

ОСНОВИ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ  
 
Мета: підготовка спеціалістів, досконало володіючих теоретичними та практичними основами 
методики викладання хореографічних дисциплін, готових до практичної педагогічної роботи, до 
навчання і виховання виконавців у навчальних закладах різного рівня освіти у відповідності з 
історичними традиціями і вимогами, що резонують із сучасним рівнем розвитку професійного 
танцювального мистецтва. 
. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
- професійний і загальнопедагогічний понятійний апарат;  
- етапи розвитку різних видів хореографічного мистецтва (народно-сценічний, сучасний, 
бальний, класичний танець);  
- рівні (ступені) хореографічної освіти в Україні, специфіку комунікації і взаємодії в системі 
хореографічної освіти;  
- психо-фізіологічні особливості дітей різних вікових груп; 
- методи і засоби навчання, що використовуються в хореографії; 
- теоретичні основи методики виконання і викладання рухів (народно-сценічний, сучасний, 
бальний, класичний танець);  
- науково-теоретичну спадщину українських і зарубіжних педагогів, сучасний стан вітчизняної 
хореографічної педагогіки;  
- навчальну, навчально-методичну та іншу літературу професійної спрямованості.  
 вміти: 
- орієнтуватися в психо-фізіологічних особливостях дітей різних вікових груп; 
- cкладати освітні програми, навчально-методичні матеріали для дітей різних вікових груп; 
- складати тести, проводити бесіди на задану тему тощо; 
- застосовувати отримані знання під час викладання хореографічних дисциплін; 
- аналізувати навчальну, навчально-методичну та іншу літературу професійної спрямованості; 

- планувати і організовувати навчально-виховний процес, спираючися на традиційні, 
авторські підходи та моделі навчання, виховання; 

- систематично підвищувати рівень професійної кваліфікації; 
розуміти: 

- зміст та форми організації хореографічно-педагогічного процесу як чинника розвитку 
особистості. 
 

Зміст дисципліни: 
 
РОЗДІЛ 1. ВИТОКИ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
1.1.Вступ до вивчення дисципліни «Основи хореографічної педагогіки» 
1.2. Мистецтвознавчий і педагогічний потенціал хореографії 
1.3.Становлення і розвиток хореографічної педагогіки. 
РОЗДІЛ 2. ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ. 
2.1. Хореографічна освіта в Україні: витоки, розвиток, сучасність 
2.2. Позашкільна хореографічна освіта 
2.3. Професійна хореографічна освіта 1 рівня акредитації 
2.4. Вища хореографічна освіта 
РОЗДІЛ 3. ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФІЯ 
3.1. Теоретична спадщина вітчизняних хореографів-практиків у галузі дитячої хореографії. 
3.2 Дитяча хореографія. Основне поняття, принципи, мета, завдання хореографічної освіти 
дітей. 
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3.3. Зміст хореографічної діяльності дітей різних вікових груп. 
3.4. Методи і засоби навчання в хореографічній освіті. 
РОЗДІЛ 4. СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ХОРЕОГРАФА 
4.1. Професійна майстерність педагога хореографічних дисциплін та вимоги до його 
особистісних якостей. 
4.2. Етичний розвиток педагога-хореографа як основа професійної компетенції 
 

 
ІСТОРІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 
Мета: формування у студентів чіткого уявлення про розвиток хореографічного мистецтва, 
соціокультурні чинники, що впливали на цей процес, жанри і форми балетних вистав, специфіку 
відображення ознак художніх стилів в хореографічному мистецтві, вплив творчих особистостей 
хореографів і виконавців на розвиток танцю.  
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
- художні напрями і стилі, специфічні прийоми їх відображення в хореографічному мистецтві; 
- процес формування і розвитку балетного театру, різних форм, жанрів, напрямків 
танцювального мистецтва в контексті соціокультурних процесів; 
- творчість основних представників балетмейстерського мистецтва в різних галузях 
хореографії, їх основні доробки, вплив їх діяльності на процес розвитку балетного театру; 
- основних представників виконавського мистецтва, їх основні творчі доробки; 
- основні теоретичні роботи в галузі танцювального мистецтва, їх вплив на практику 
хореографії; 
вміти: 
- дати характеристику художнього напряму, стилю та специфіки відображення їх основних рис в 
хореографії; 
- дати аналіз діяльності видатних представників хореографічного мистецтва; 
- дати аналіз переглянутих вистав, хореографічних композицій з огляду на певну історичну 
епоху, використані балетмейстерські прийоми, лексичні особливості,  рівень виконавської 
майстерності; 
- аргументовано довести власну точку зору на певну проблему, історичний факт, твір 
хореографічного мистецтва; 
розуміти:  
- специфіку хореографії як самостійного виду мистецтв; 
- взаємозв’язок хореографії з іншими видами мистецтв; 
- роль особистості у розвитку хореографічного мистецтва. 

 
Зміст дисципліни 

 
РОЗДІЛ 1. ЗАРУБІЖНЕ ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ВІД ЗАРОДЖЕННЯ ДО КІНЦЯ 
ХУІІІ СТ. 
1.1.Танець в культурі стародавніх цивілізацій. 
1.2.Хореографічна культура раннього Середньовіччя. 
1.3.Хореографічна культура пізнього Середньовіччя. 
1.4.Французький балетний театр ХVІІ ст. 
1.5.Зародження і утвердження дієвого балету. 
1.6.Російська хореографічна культура ХVІІІ ст. 
РОЗДІЛ 2. БАЛЕТНИЙ ТЕАТР ХІХ СТ. 
2.1. Преромантизм в балетному театрі. 
2.2.  Особливості розвитку російського балетного театру І чверті ХІХ ст. 
2.3. Романтизм в балетному театрі. 
2.4. Криза західноєвропейського балетного театру другої половини ХІХ ст. 
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2.5. Особливості розвитку російського балету другої половини ХІХ ст. 
РОЗДІЛ 3. ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. 
3.1. Зародження і становлення танцю модерн. 
3.2. Пошук нової естетики балетної вистави в російському балетному театрі на початку ХХ ст. 
3.3. «Русские сезоны» в Парижі. 
3.4. Творчі пошуки в радянському хореографічному мистецтві 20-30-х рр. ХХ ст. 
3.5. Проблеми розвитку балетного театру 40–50-х pp. 
3.6. Становлення українського балетного театру. 
3.7. Розвиток світового балетного театру у 20-30-х рр. 
РОЗДІЛ 4. ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 
4.1. Радянське хореографічне мистецтво 60–80 рр. 
4.2. Український балетний театр другої половини 50–80 рр. 
4.3. Розвиток і збагачення української народної хореографії у творчій діяльності ансамблів 
народного танцю. 
4.4. Хореографічне мистецтво на пострадянському просторі. 
4.5. Тенденції розвитку світового хореографічного мистецтва другої половини ХХ ст. – початку 
ХХІ ст.  
 
 

МИСТЕЦТВО БАЛЕТМЕЙСТЕРА 
 

Мета: формування професійних здібностей, умінь і навичок, пов’язаних з мистецтвом 
постановки хореографічних композицій різних форм та жанрів. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати:  
− основні закони та прийоми постановки хореографічного твору; 
− принципи побудови та аналізу хореографічних творів, а також систему їх запису;  
− основні положення та аспекти розвитку теорії балетмейстерської майстерності з позиції 
новітніх особистісно-орієнтованих освітніх технологій та мистецтвознавчої думки.  
Вміти:  
− втілювати засобами хореографічного мистецтва різні теми та ідеї твору; 
− створювати хореографічні композиції різних видів, форм і  жанрів; 
− завдяки отриманим теоретичним знанням, займатись науково-дослідницькою роботою в 
галузі хореографічного мистецтва.  
Розуміти: 
− сутність та зміст балетмейстерського мистецтва; 
− хореографію як один з видів мистецтв, її взаємозв’язки з іншими мистецтвами та 
можливостями міжвидового синтезу у хореографії. 

 
Зміст дисципліни 

 
РОЗДІЛ 1. ХОРЕОГРАФІЯ ЯК ВИД МИСТЕЦТВА  

1.1. Народна хореогафія як вид мистецтва 
1.2. Різнманітність форм і жанрів у народно-сценічній хореографії 
1.3. Особистість балетмейстера та його професійна майстерність 
1.4. Специфіка роботи балетмейстера 

РОЗДІЛ 2. ДРАМАТУРГІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТВОРУ 
2.1. Принципи драматургічної побудови хореографічного твору  
2.2. Завдання і тематика етюдної роботи. Вимоги до постановки етюдів 
2.3. Музика в хореографічному етюді 
2.4. Постановочна робота 

РОЗДІЛ 3. ХОРОВОД І ХОРОВОДНИЙ ТАНЕЦЬ  
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1.1. Хоровод як один із основних жанрів  і видів хореографічного мистецтва 
1.2. Тематичний поділ хороводів 
1.3. Орнаментальні та ігрові хороводи 
1.4. Хороводи в народній обрядовості 

РОЗДІЛ 4. КОМПОЗИЦІЙНА ПОБУДОВА ХОРЕОГРАФІЧНОГО ТВОРУ. МАЛЮНОК 
ТАНЦЮ 

4.1. Своєрідність композицій і малюнків у хороводах 
4.2. Художні прийоми коипозицій 
4.3.  Постановочна робота 

РОЗДІЛ 5. ХОРЕОГРАФІЧНИЙ ТЕКСТ СЦЕНІЧНА ОБРОБКА ФОЛЬКЛОРНОГО ТАНЦЮ 
5.1.Значення фольклорного танцю для народно-сценічного 
5.2. Принципи обробки фольклорних танців 
5.3. Побутові танці як жанр української народно-сценічної хореографії 

РОЗДІЛ 6. ПОСТАНОВКА ТАНЦІВ НАРОДІВ СВІТУ 
a. Розвиток танцювального мистецтва різних народів 
b. Взаємовплив різних танцювальних культур 
c. Постановочна робота 

РОЗДІЛ 7. ЛІТЕРАТУРНО-ГРАФІЧНИЙ ЗАПИС ТАНЦЮ 
7.1. Історія питання. Завдання та мета запису народних танців 
 
7.2. Умовні позначення літературно-графічного запису танцю 
7.3. Методика запису танців 

РОЗДІЛ 8. ТАНЕЦЬ ЗА ЗАПИСОМ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА РЕПЕРТУАРУ 
ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕКТИВІВ 

8.1. Основні етапи роботи балетмейстера над постановкою танцю за записом ( літературно-
графічним та відеозаписом) 
8.2. Постановочна робота 

РОЗДІЛ 9. ХОРЕОГРАФІЧНА КОМПОЗИЦІЯ НА ДИТЯЧУ ТЕМАТИКУ 
9.1. Врахування психо-фізичних особливостей дітей різного віку на заняттях з хореографії 
9.2. Криторії підбору в дитячому танцювальному колективі 
9.3. Основні вимоги до використання реквізиту в дитячих хореографічних номерах 

РОЗДІЛ 10. ПОСТАНОВКА ДИТЯЧИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ НОМЕРІВ НА ОСНОВІ 
НАРОДНИХ ІГОР ТА РОЗВАГ 

10.1. Підбір музичного матеріалу при постановці дитячих танців  
10.2. Створення хореографічної лексики та малюнків при постановці номерів на основі 

народних іго та розваг 
10.3. Постановочна робота 

РОЗДІЛ 11. ОСНОВИ МУЗИЧНО-ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ДРАМАТУРГІЇ В СЮЖЕТНОМУ 
ТАНЦІ 

11.1. Композиційно-архітектонічна побудова твору 
11.2. Ідейно-тематичний аналіз хореографічної композиції 
11.3. Сценарно-композиційний план, програма, лібрето 

РОЗДІЛ 12. ТАНЦІ МАЛИХ ФОРМ 
12.1. Хореографічний образ та хореограічна мініатюра 
12.2. Дуетний танець у народно-сценічній хореографії 
12.3. Постановка сюжетного танцю  

РОЗДІЛ 13. СТИЛІЗАЦІЯ НАРОДНОГО ТАНЦЮ 
13.1. Синтез видів мистецтв як характерна ознака ХXI ст. 
13.2. Стилізованний народний танець як окремий жанр хореографічного мистецтва 
13.3. Стилізація народного танцю як невід’ємна складова сучасної естради та шоу-програм 

РОЗДІЛ 14. ЕТАПИ РОБОТИ НАД СТИЛІЗАЦІЄЮ НАРОДНОГО ТАНЦЮ 
14.1. Основні принципи роботи над стилізацією народного танцю 
14.2. Залежність драматургії та композиції від музичної основи твору 
14.3. Постановочна робота 
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РОЗДІЛ 15. ВЕЛИКІ ФОРМИ У ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ 
15.1. Сюїта як форма хореографічного мистецтва 
15.2. Хореографічна картина. Особливості вокально-хореографічних композицій 
15.3. Танцювальні тематичні композиції на майданах та стадіонах 

РОЗДІЛ 16. ПОСТАНОВКА ХОРЕОГРАФІЧНОЇ СЮЇТИ 
16.1. Практична розробка хореографічної сюїти 
16.2. Музичне втілення хореографічного задуму 
16.3. Постановочна робота 

 
 
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО 

ТАНЦЮ 

Мета: набуття навичок виконання українського танцю: від його фольклорних витоків – до 
сучасних інтерпретацій та опанування теорії та методики викладання українського народно-
сценічного танцю. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: теорію та історію української народної танцювальної культури; методику виконання та 
викладання українського народного танцю. 
вміти: працювати творчо і самостійно. На старших курсах, після знайомства зі зразками 
української народної хореографії, програмою передбачено створення студентами комбінацій, 
етюдів, номерів на лексиці українського танцю різних регіонів України, під час роботи над якими 
студенти набуватимуть як постановочних, так і репетиторських навичок.  

 
Зміст дисципліни 

РОЗДІЛ 1. ВПРАВИ БІЛЯ СТАНКА НА ОСНОВІ ЕЛЕМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 
ТАНЦЮ (ПЕРШИЙ РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ) 
1.1. Предмет і завдання курсу. Танець в житті українського народу 
1.2. Положення рук у сольних, парних та масових танцях Наддніпрянщини 
1.3. Вправи біля станка на основі елементів українського народного танцю (перший рівень 
складності) 
1.4. Основні рухи народних танців, що побутують на Наддніпрянщині 
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ТАНЦЮВАЛЬНИХ РУХІВ НА СЕРЕДИНІ ЗАЛУ НА 
ОСНОВІ ЛЕКСИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 
2. 1. Присядки в українському народному танці 
2.2. Техніка виконання та методика викладання танцювальних рухів на середині залу на основі 
лексики танцю «Козачок» 
2.3. Побудова танцювальних комбінацій та постановка етюду на основі хореографічної лексики 
танцю «Козачок» 
РОЗДІЛ 3. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТАНЦІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 
3.1. Найпоширеніші народні танці Наддніпрянщини 
3.2. Вправи біля станка на основі елементів українського народного танцю (перший рівень 
складності) 
3.3. Техніка виконання та методика викладання танцювальних рухів на середині залу на основі 
лексики танцю «Гопак» 
РОЗДІЛ 4. ОСНОВНІ  РУХИ ТАНЦІВ  ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 
4.1. Уклін в українському танці 
4.2. Техніка виконання та методика викладання танцювальних рухів на середині залу на основі 
лексики танцю «Полька» 
4.3. Побудова танцювальних комбінацій та постановка етюду на основі хореографічної лексики 
танцю «Гопак» 
4.4. Побудова танцювальних комбінацій та постановка етюду на основі хореографічної лексики 
танцю «Полька» 
4.5. Створення навчальних комбінацій на середині залу 
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РОЗДІЛ 5. ВПРАВИ БІЛЯ СТАНКА НА ОСНОВІ ЕЛЕМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 
ТАНЦЮ (ДРУГИЙ РІВЕНЬ СКЛАДНОСТІ) 
5.1. Характеристика історико-етнографічного регіону Західна Україна 
5.2. Вправи біля станка на основі елементів українського народного 
танцю (другий рівень складності) 
5.3. Основні рухи народних танців, що побутують у західних областях України 
РОЗДІЛ 6. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТАНЦІВ ПРИКАРПАТТЯ 
6.1. Стильові особливості народної хореографічної культури Прикарпаття 
6.2. Техніка виконання та методика викладання 
танцювальних рухів на середині залу на основі лексики танців Прикарпаття 
6.3. Побудова танцювальних комбінацій та постановка етюду  на основі лексики гуцульського 
танцю «Півторак» 
РОЗДІЛ 7. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТАНЦІВ  ЗАКАРПАТТЯ 
7.1. Характерні особливості танців Закарпаття 
7.2. Вправи біля станка на основі елементів українського народного танцю (другий рівень 
складності) 
7.3. Техніка виконання та методика викладання танцювальних рухів на середині залу на основі 
лексики танців Закарпаття 
7.4. Побудова танцювальних комбінацій та постановка етюду  на основі лексики закарпатського 
танцю «Сіпаний» 
РОЗДІЛ 8. СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
БУКОВИНИ 
8.1. Стильові особливості народної хореографічної культури Буковини 
8.2. Техніка виконання та методика викладання танцювальних рухів на середині залу на основі 
лексики танців Буковини 
8.3. Побудова танцювальних комбінацій на основі лексики буковинського танцю «Волошка» 
8.4. Постановка танцювального етюду на основі хореографічної лексики буковинського танцю 
«Волошка» 
РОЗДІЛ 9. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ТАНЦЮВАЛЬНИХ РУХІВ НА СЕРЕДИНІ ЗАЛУ НА 
ОСНОВІ ЛЕКСИКИ ТАНЦІВ ПОЛІССЯ І ВОЛИНІ 
9.1. Характеристика історико-етнографічного регіону  Полісся і Волині 
9.2. Вправи біля станка на основі елементів українського народного танцю (третій рівень 
складності) 
9.3. Техніка виконання та методика викладання танцювальних рухів на середині залу на основі 
лексики танців Полісся і Волині 
РОЗДІЛ 10. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТАНЦІВ ПОЛІССЯ ТА ВОЛИНІ 
10.1. Характерні особливості танців Полісся та Волині 
10.2. Побудова танцювальних комбінацій та постановка етюду  на основі лексики поліського 
танцю «Поліська полька» 
10.3. Побудова танцювальних комбінацій та постановка етюду  на основі лексики волинського 
танцю «Волинські притупи» 
РОЗДІЛ 11. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТАНЦІВ ПОДІЛЛЯ 
11.1. Характеристика історико-етнографічного регіону Поділля 
11.2. Вправи біля станка на основі елементів українського народного танцю (третій рівень 
складності) 
11.3. Техніка виконання та методика викладання танцювальних рухів на середині залу на основі 
лексики подільського танцю «Кривуляк» 
11.4. Побудова танцювальних комбінацій та постановка етюду  на основі лексики подільського 
танцю «Кривуляк» 
РОЗДІЛ 12. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ТАНЦЮВАЛЬНИХ РУХІВ НА СЕРЕДИНІ ЗАЛУ НА ОСНОВІ 
ЛЕКСИКИ ТАНЦІВ ПОДІЛЛЯ 
12.1. Характерні особливості танців Поділля 
12.2. Техніка виконання та методика викладання танцювальних рухів на середині залу на основі 
лексики подільського танцю «Клин» 
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12.3. Побудова танцювальних комбінацій та постановка етюду  на основі лексики подільського 
танцю «Клин» 
РОЗДІЛ 13. СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
СЛОБОЖАНЩИНИ 
13.1. Характеристика історико-етнографічного регіону Слобожанщина 
13.2. Вправи біля станка на основі елементів українського народного танцю (четвертий рівень 
складності) 
13.3. Техніка виконання та методика викладання танцювальних рухів на середині залу на основі 
лексики танців Слобожанщини 
РОЗДІЛ 14. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ТАНЦЮВАЛЬНИХ РУХІВ НА СЕРЕДИНІ ЗАЛУ НА 
ОСНОВІ ЛЕКСИКИ ТАНЦІВ СЛОБОЖАНЩИНИ 
14.1. Стильові особливості народної хореографічної культури Слобожанщини 
14.2. Побудова танцювальних комбінацій  на основі лексики танців Слобожанщини 
14.3. Постановка танцювального етюду на основі лексики танцю «Слобожанська полька» 

 
РОЗДІЛ 15. СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ 
15.1. Характеристика історико-етнографічного регіону Південь України 
15.2. Вправи біля станка на основі елементів українського народного танцю (четвертий рівень 
складності) 
15.3. Техніка виконання та методика викладання танцювальних рухів на середині залу на основі 
лексики танцю «Херсонський гопак» 
15.4. Постановка танцювального етюду на основі лексики танцю «Херсонський гопак» 
РОЗДІЛ 16. СТВОРЕННЯ ТАНЦЮВАЛЬНОГО ЕТЮДУ НА ОСНОВІ ЛЕКСИКИ ОСНОВНИХ 
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ І ПРОВЕДЕННЯ ЧАСТИНИ УРОКУ З ОДНОКУРСНИКАМИ 
16.1. Стильові особливості народної хореографічної культури Південної України 
16.2. Створення танцювального етюду на основі лексики основних регіонів України 
16.3. Проведення частини уроку з однокурсниками 
 

 
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 

НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ 

Мета: підготовка професійного грамотного балетмейстера-педагога, викладача фахових 
дисциплін шляхом надання ґрунтовних знань з теорії та методики викладання даної 
дисципліни, композиційної побудови народно-сценічного танцю; формування практичних навичок 
та умінь  сценічного виконання та викладання даної дисципліни.   

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 
- історію та розвиток народно-сценічного (характерного) танцю; 
- спадщину  народно-сценічного танцю з репертуару академічних театрів та ансамблів 
народного танцю; 
- та опрацювати певний об’єм літератури;  
- методику виконання вправ біля станка, помилки та   прийоми їх подолання; 
- характерні особливості виконання рухів танців народів світу (згідно програми). 
вміти: 
- грамотно виконувати вправи біля станка; 
- створювати  комбінації біля станка і проводити частину уроку на практичних заняттях; 
- виконувати на середині рухи танцювальних форм різних народів; 
- створювати масові та  парно-масові етюди на середині залу; 
- дібрати музичний матеріал до вправ біля станка, комбінацій та етюдів на середині залу 
відповідних характерам танців народів світу.  
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Зміст дисципліни 
 
РОЗДІЛ 1. ВПРАВИ БІЛЯ СТАНКА І РІВНЯ СКЛАДНОСТІ 
1.1. Джерела та шляхи розвитку народного хореографічного мистецтв 
1.2. Методика виконання та викладання вправ біля станка І рівня складності. 
1.3. Методика виконання та викладання віртуозної техніки народно сценічного танцю 
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ТАНЦЮВАЛЬНИХ РУХІВ НА СЕРЕДИНІ ЗАЛУ 
ТАНЦІВ НАРОДІВ СВІТУ 
2.1. Хореографічна культура країн Прибалтики 
2.3. Характерні особливості виконання та викладання латишського або естонського танців 
2.3. Елементи литовського танцю (постановка етюду) 
РОЗДІЛ 3. ЕЛЕМЕНТИ БІЛОРУСЬКОГО НАРОДНОГО ТАНЦЮ 
3.1. Характерні особливості білоруських танців 
3.2. Елементи білоруських народних танців (постановка етюду) 
РОЗДІЛ 4. ВПРАВИ БІЛЯ СТАНКА ІІ РІВНЯ СКЛАДНОСТІ 
4.1. Засновники  методики викладання народно-сценічного танцю  
4.2. Методика викладання та техніка виконання вправ  біля станка (другий рівень 
складності) 
4.3. Методика викладання та техніка виконання елементів  молдавського танцю (постановка 
етюду)  
РОЗДІЛ 5. ЕЛЕМЕНТИ ТАНЦІВ ПОЛЬЩІ 
5.1. Характерні особливості польських народних танців 
5.2. Теорія викладання та методика виконання елементів польського народного  танцю 
(постановка етюду)   
РОЗДІЛ 6. МЕТОДИКА ПОБУДОВИ УРОКУ  НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ 
6.1. Структура та зміст уроку з народно-сценічного танцю 
6.2. Теорія викладання та методика виконання елементів  італійського танцю «Тарантела» 
(постановка етюду) 
РОЗДІЛ 7. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ УГОРСЬКОГО НАРОДНОГО ТАНЦЮ 
7.1. Характерні особливості виконання угорських танців 
7.2. Теорія викладання та методика виконання елементів угорського народного танцю 
(постановка етюду) 
РОЗДІЛ 8. ВПРАВИ БІЛЯ СТАНКА ІІІ РІВНЯ СКЛАДНОСТІ 
8.1. Теоретична спадщина та методичні матеріали з народно-сценічного танцю 
8.2. Теорія викладання та методика  виконання вправ  біля станка ( третій рівень складності). 
8.3. Теорія викладання та методика  виконання елементів  болгарського танцю   (постановка 
етюду)  
РОЗДІЛ 9. ЕЛЕМЕНТИ ТАНЦІВ НАРОДІВ ЗАКАВКАЗЗЯ 
9.1. Характерні особливості виконання грузинського танцю 
9.2. Техніка виконання та методика викладання елементів грузинського  танцю (постановка 
етюду)  
РОЗДІЛ 10. ВПРАВИ БІЛЯ СТАНКА ІV РІВНЯ СКЛАДНОСТІ 
10.1. Принципи музичного  оформлення уроку народно-сценічного танцю   
10.2. Техніка виконання та методика викладання вправ  біля станка  (четвертий  рівень 
складності) 
РОЗДІЛ 11. ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ  ВИКОНАННЯ СЛОВАЦЬКОГО ТАНЦЮ 
11.1. Характерні особливості виконання словацьких танців   
11.2. Теорія викладання та методика  виконання вправ  елементів  словацького танцю 
(постановка етюду) 
11.3. Техніка виконання та методика викладання елементів польського характерного танцю 
(постановка етюду)   
РОЗДІЛ 12. МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ КОМБІНАЦІЙ БІЛЯ СТАНКА 
12.1. Специфіка викладання народно-сценічного танцю в дитячому хореографічному 
колективі та хореографічних навчальних закладах   
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12.2. Методика створення комбінацій біля станка і проведення частини уроку на 
практичних заняттях 
РОЗДІЛ 13. ЕЛЕМЕНТИ ІСПАНСЬКОГО ТАНЦЮ 
13.1. Характерні особливості виконання іспанських танців  
13.2. Методика виконання та викладання елементів іспанського танцю (постановка етюду) 
РОЗДІЛ 14. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ УГОРСЬКОГО ХАРАКТЕРНОГО ТАНЦЮ 
14.1. Загальні та відмітні риси класичного та народно-сценічного танцю   
14.2. Методика виконання та викладання елементів угорського характерного танцю 
(постановка етюду) 
РОЗДІЛ 15. МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ПАРНО-МАСОВОГО  ЕТЮДУ 
15.1. Характеристика сценічних форм  народного танцю 
15.2. Створення парно-масового етюду на середині залу 
 

 
МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ 

 
Мета: опанування методикою виконання класичного танцю. Предметом вивчення 
навчальної дисципліни є класичний танець, його теорія, понятійний апарат, методика 
виконання рухів і вправ. Завдання:  
- володіти знаннями з теорії і методики класичного танцю 
- володіти прийомами правильного виконання елементів, вправ  
- володіти координаційними прийомами  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 
- мету і завдання рухів екзерсису біля станка; 
- методику виконання рухів (згідно програми);типові помилки при виконанні рухів та 
прийоми їх подолання; 
- структуру уроку класичного танцю і окремих його частин; 
Студент повинен вміти: 
- виконувати рухи екзерсису в поєднанні  з найпростішими port de bras; 
- виконувати рухи класичного танцю відповідно до методичних засад. 
-володіти координаційними прийомами у вправах біля станка та на середині залу 
 

Зміст дисципліни 
 
РОЗДІЛ 1. КЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
1.1. Класичний танець в системі хореографічної освіти 
1.2. Постановка ніг, рук, корпуса і голови 
1.3. Методика виконання рухів групи battement 
1.4. Методика виконання рухів групи rond de jambe 
РОЗДІЛ 2. ЕКЗЕРСИС ЯК КОМПЛЕКС ВПРАВ 
2.1. Мета і  завдання екзерсису 
2.2. Розвиток елементарних навичок виконання екзерсису біля станка 
2.3. Особливості  виконання рухів екзерсису на середині залу 
2.4. Танцювальні кроки 
РОЗДІЛ 3. ОПАНУВАННЯ РУХІВ ЕКЗЕРСИСУ НА СЕРЕДИНІ ЗАЛУ 
3.1. Основні принципи класичного танцю 
3.2. Пози класичного танцю. Виконання вправ екзерсису в позах 
3.3 Злиті вправи. Temps lié par terre 
3.4. Методика виконання стрибків групи  з двох ніг на дві 
3.5. Ускладнення ритмічної  розкладки найпростіших стрибків 
РОЗДІЛ 4. ОПАНУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИМИ НАВИЧКАМИ КООРДИНАЦІЇ 
4.1. Координація та її роль в процесі опанування класичним танцем 
4.2. Завершення роботи над постановкою рук, ніг, корпуса, голови 
4.3. Ускладнення координації за рахунок введення port de bras 
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4.4. Комбінаційне ускладнення allegro 
РОЗДІЛ 5. ОПАНУВАННЯ ПРИЙОМАМИ ВИКОНАННЯ РУХІВ НА ПІВПАЛЬЦЯХ 
5.1. Аналіз літератури з методики класичного танцю 
5.2. Виконання рухів екзерсису на півпальцях 
5.3. Опанування півповоротів біля станка 
5.4. Опанування рréparation до pirouettes з II, V позицій 
5.5. Методика побудови вправ біля станка 
РОЗДІЛ 6. РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ КЛАСИЧНИМ 
ТАНЦЕМ 
6.1. Формування і розвиток системи класичного  танцю 
6.2. Пози класичного танцю в комбінаційних вправах біля станка. 
6.3. Розвиток координаційних прийомів в маленькому adagio 
6.4. Сценічні вправи 
РОЗДІЛ 7. ОПАНУВАННЯ НАВИЧКАМИ ВИКОНАННЯ РУХІВ EN TOURNANT 
7.1. Музичне оформлення уроку класичного танцю 
7.2. Методика виконання елементарних рухів en tournant на 1/8, 1/4 кола 
7.3. Розвиток витривалості та міцності ніг у вправах на середині залу 
7.4. Опанування прийомами виконання в рухів en tournant комбінаціях 
7.5. Методика побудови екзерсису біля станка 
РОЗДІЛ 8. РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЇ У ВПРАВАХ ALLEGRO 
8.1. Розвиток координації у вправах allegro 
8.2. Опанування прийомами виконання стрибків з двох ніг на одну 
8.3. Методика виконання заносок 
8.4. Опанування виконавськими прийомами елементів allegro en tournant 
РОЗДІЛ 9. УСКЛАДНЕННЯ СПОЛУЧЕНЬ ВПРАВ БІЛЯ СТАНКА 
9.1. Термінологія класичного танцю 
9.2. Методика виконання  рухів групи battement développе 
9.3. Ускладнення сполучень рухів 
9.4. Розвиток музикальності у процесі опанування  класичного танцю 
РОЗДІЛ 10. ОПАНУВАННЯ ВІРТУОЗНИХ РУХІВ В КЛАСИЧНОМУ ТАНЦІ 
10.1. Принципи побудови практичного заняття класичного танцю 
10.2. Методика виконання pirouette з різноманітних прийомів 
10.3. Введення обертань у вправи екзерсису 
10.4. Методика виконання обертань по діагоналі 
РОЗДІЛ 11. ОПАНУВАННЯ ВИКОНАВСЬКИМИ ПРИЙОМАМИ В ADAGIO 
11.1. Adagio як складова уроку класичного танцю 
11.2. Удосконалення adagio 
11.3. Методика виконання різновидів fouetté 
11.4. Виконання tour lent y великих позах 
РОЗДІЛ 12. ОПАНУВАННЯ ПРИЙОМАМИ ВИКОНАННЯ ВЕЛИКИХ СТРИБКІВ 
12.1. Основні та допоміжні рухи в allegro 
12.2. Методика виконання стрибків з просуванням 
12.3. Опанування прийомами виконання стрибків з однієї ноги на іншу 
РОЗДІЛ 13. УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАВСЬКИХ НАВИЧОК В ПРОЦЕСІ ОПАНУВАННЯ 
КЛАСИЧНИМ  ТАНЦЕМ 
13.1. Розвиток особистісних якостей учнів в процесі опанування класичним танцем 
13.2. Співвідношення частин уроку в процесі опанування класичним танцем 
13.3. Ускладнення координаційних прийомів в екзерсисі 
14.4. Зв’язок і залежність великих стрибків від ступеню опанування екзерсису 
РОЗДІЛ 14. ОВОЛОДІННЯ НАВИЧКАМИ ПОБУДОВИ УРОКУ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ 
14.1. Класичний танець в позашкільних навчальних закладах 
14.2. Урок класичного танцю в позашкільному навчальному закладі. 
14.3. Складання та опрацювання комбінацій, створених комбінацій на середині залу 
14.4. Складання комбінацій allegro 
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РОЗДІЛ 15. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИКОНАВСЬКИХ НАВИЧОК 
15.1. Класичний танець в  аматорських   хореографічних колективах 
15.2. Ускладнення вправ екзерсису на середині (відповідно до обсягу   
15.3. Опанування прийомами виконання великого adagio 
15.4. Методика виконання  великих стрибків з різноманітних прийомів 
РОЗДІЛ 16. КЛАСИЧНИЙ ТАНЕЦЬ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ХОРЕОГРАФІЇ 
16.1. Принципи, методи, форми хореографічного навчання 
16.2. Опанування сполученнями віртуозної техніки 
 

5. Підсумкова атестація 
Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 

Формою атестації є єдиний кваліфікаційний 
комплексний іспит зі спеціальності 

Вимоги до єдиного кваліфікаційного 
екзамену (екзаменів) 

Єдиний кваліфікаційний комплексний іспит зі 
спеціальності передбачає:  
- публічну демонстрацію рівня виконавських 
компетентностей (дисциплін  «Теорія та 
методика викладання українського народно-
сценічного танцю» та «Теорія та методика 
викладання народно-сценічного танцю» 

- теоретична частина (тестування – 
«Історія мистецтв» – комплексна перевірка 
знань студентів з фундаментальних 
дисциплін мистецького спрямування. 
Програма тестувань вміщує питання з історії 
театру, хореографічного та образотворчого 
мистецтва, музики, костюму; а також  
перевірку теоретичних знань, практичних 
умінь і навичок з теорії та методики 
викладання хореографічних дисциплін, 
базових знань з теорії композиції). 
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