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Освітньо-професійна програма Хореографія  

професійна кваліфікація: хореограф, керівник хореографічного колективу 

освітній ступінь: бакалавр 

галузь знань:  02 Культура і  мистецтво 

спеціальність:  024 Хореографія 

 

Тип диплому та обсяг 

програми 

Одиничний ступінь, 240 кредитів ЄКТС  

Вищий навчальний заклад Київський університет імені Бориса 
Грінченка 

 

Акредитуюча інституція Національне агентство із забезпечення 
якості вищої освіти 

 

Період акредитації Програма акредитована на 5 років до 

___.___.20____ 

 

Рівень програми НРК України – 6 рівень  

 

 

А Мета програми 

 Підготувати компетентного конкурентоспроможного хореографа, 
керівника хореографічного колективу. Надати вищу освіту в галузі 

хореографії. 

 

В Характеристика програми 

1. Предметна 

галузь,  

Напрям 

Культура і мистецтво.  

Хореографія: 

Загальнонауковий компонент – 17 %. 

Фаховий компонент (включаючи практику) – 83 % , з 

них : 

– психолого-педагогічний –  8 %; 
– історико-мистецтвознавчий – 6 % 

– хореографічної підготовки  -63  %; 
– медико-біологічний  – 6 %. 

2. Фокус 
програми: 

Загальна – бакалавр хореографії; 
Спеціальна – хореограф, керівник хореографічного 

колективу 

 

3. Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна  

4. Особливості 
програми 

Навчання побудоване на дослідницькій основі. 
Викладання окремих модулів іноземною мовою. 

 



С Працевлаштування та продовження освіти 

1. Працевлашту-

вання 

Професійні хореографічні ансамблі: репетитор, 

хореограф-педагог, хореограф-постановник 

професійного колективу, артист професійних 
хореографічних колективів та театрів. 

Аматорські хореографічні колективи: художній 

керівник аматорського ансамблю танцю, ансамблю пісні 
і танцю, репетитор, хореограф-педагог, хореограф-

постановник аматорського колективу. 

Навчальні заклади освіти: викладач хореографічних 

дисциплін в навчальних закладах культури і мистецтв; 
викладач народної художньої творчості в непрофільних 

навчальних закладах; вчитель хореографії та позакласної 

роботи в загальноосвітніх школах. 

Позашкільні заклади освіти: керівник дитячого 
танцювального колективу. 

Будинки культури та творчості: художній керівник 

будинку культури; методист із хореографії. 

2. Продовження 
освіти 

Магістерські програми освітньо-наукового та освітньо-
професійного спрямування. 

 

D Стиль та методи навчання 

1. 

 

Підходи до 

викладання та 
навчання 

Студентоцентроване навчання, що передбачає 

демократичні засади викладання, зокрема особистісно 
зорієнтований, діяльнісний, компетентнісний, творчий 

підходи, інтеграція науково-дослідної та навчальної 

діяльності. 

2. Форми і 

методи 
організації 

освітнього 

процесу 

Форми: аудиторні (лекції, лабораторні, практичні, 

семінарські), позааудиторні (індивідуальні, консультації, 

написання та захист курсових робіт/проектів, випускних 
кваліфікаційних робіт/проектів, практика, науково-

дослідна робота), дистанційні навчальні заняття, 

самостійна робота.  

Методи: проблемного, проблемно-пошукового, 
діалогічного, інтерактивного навчання. 

3. Система 

оцінювання 

Внутрішня система забезпечення якості освіти 

Університету здійснює безперервний моніторинг якості 

освітніх послуг, що представлені поточно-підсумковим 

контролем: письмові та усні екзамени, заліки, курсові 
роботи, поточні модульні контрольні роботи, звіти з 

практики, тести оцінюються відповідно до уніфікованої 

системи нарахування балів КУБГ (Наказ № 60 від 
27.02.2015  «Про затвердження Тимчасового положення 

про організацію освітнього процесу»). 



 

E Програмні компетентності 

Е  Програмні компетентності  

1. Загальні 

 Х_ЗК_01 

 

Світоглядна 

Наявність ціннісно-орієнтаційної позиції. 

Загальнокультурна ерудиція, широке коло інтересів. 
Розуміння значущості для власного розвитку 

історичного досвіду людства.  

Розуміння сутності і соціальної значущості 

майбутньої професії.  
Збереження національних духовних традицій. 

Розуміння переваг здорового способу життя та 

прийняття їх як власних цінностей. 

 Х_ЗК_02 

 

Громадянська 

Здатність до реалізації прав і обов’язків громадянина 

України.  

Здатність робити свідомий соціальний вибір та 

застосовувати демократичні технології прийняття 
рішень. 

Повага до Батьківщини, народу, держави, її 

символіки, традицій, мови. 

Уміння діяти із соціальною відповідальністю та 

громадською свідомістю. 

 Х_ЗК_03 

 

Комунікативна  

Здатність до міжособистісного спілкування,  

емоційної стабільності, толерантності. 
Здатність працювати в команді (творчому колективі). 

Вільне володіння українською мовою відповідно до 

норм культури мовлення, основами спілкування 

іноземними мовами.  

 Х_ЗК_04 

 

Інформаційна  

Здатність до самостійного пошуку та оброблення 

інформації з різних джерел для розгляду конкретних 

питань. 

Здатність до ефективного використання 
інформаційних технологій у соціальній та 

професійній діяльності. 

 Х_ЗК_05 

 

Науково -

дослідницька 

Здатність виконувати навчально-дослідні завдання на 
основі аналітико-синтетичної мисленнєвої 

діяльності. 

Володіння науково-дослідними методами у сфері 

мистецтвознавства та хореографії. 
Обізнаність в особливостях проектної діяльності, 

готовність до її реалізації. 

Критична обізнаність та інтелектуальна чесність. 



Здатність до нестандартних рішень типових задач і 

здатність вирішувати нестандартні завдання. 

 Х_ЗК_06 

 

Самоосвітня 

Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, 

самоорганізації та саморозвитку. 

Спрямованість на розкриття особистісного творчого 
потенціалу та самореалізацію. 

Прагнення до особистісно-професійного лідерства та 
успіху. 

2. Фахові  

 Базові 

 Х _БФК01 

 

Організаційна 

Здатність планувати, організовувати, координувати, 

контролювати та оцінювати діяльність і взаємодію 

суб’єктів хореографічного процесу.  

Уміння організувати навчальний процес у 
хореографічному класі, роботу навчальних та 

аматорських хореографічних колективів, дитячих 

танцювальних гуртків. 

 Х _БФК02 

 

Психолого-

педагогічна 

Володіння базовими знаннями з педагогіки і 

психології та вміння їх реалізувати у мистецькій і 

педагогічній діяльності.  

Знання закономірностей особистісного розвитку 
людини на різних вікових етапах. Здатність до 

розвитку природних здібностей і фізичних даних 

дітей у  хореографічному класі. 

 Х _БФК03 

 

Мистецтвознавча 

Здатність застосовувати знання з історії та теорії 

хореографічного мистецтва, мистецтва 

балетмейстера, світової художньої культури, історії 

музики та інших видів мистецтв у професійній 
діяльності. 

Здатність аналізувати, оцінювати й інтерпретувати 

культурні явища різних епох, мистецькі твори 

різних стилів, жанрів і форм.  
Уміння висловлювати й аргументувати власні 

оцінні судження і позиції. 

 Х _БФК04 

 

Музично-
інформаційна і 

технічна 

Володння знаннями з теорії та історії музики, 
необхідними для роботи в хореографічному класі. 

Музикальність, відчуття метроритму. Здатність 

працювати в хореографічному ансамблі з іншими 

танцівниками та концертмейстером. 
Здатність до самостійного пошуку музичного 

матеріалу в мережі Інтернет, хрестоматіях, 

навчально-методичних посібниках. Уміння його 



компонувати для певної хореографічної композиції 
(танцю). 

Уміння працювати із звукозаписуючою та 

звуковідтворювальною апаратурою. 

 Х _БФК05 

 

Методична 

 

Здатність застосовувати базові філософські, 

психолого-педагогічні та методичні знання і вміння 

для формування  ключових і предметних 

компетентностей учнів на заняттях у 
хореографічному класі. 

Володіння методикою навчання хореографії. 

Володіння методикою роботи з хореографічними 

колективами. 

 Спеціальні 

 Х _СФК01 

 

Хореографічна 

Володіння спеціальною хореографічної 

термінологією (французькою, англійською мовою). 

Володіння технікою виконання рухів, пластичність. 
Уміння відтворювати та яскраво демонструвати 

міміку, жести, поставу, ходу тощо. 

Володіння технікою виконання та методикою 
постановки класичного, характерного, історико-

побутового, бального, сучасного (модерн, джаз, 

contemporary dance) танців. 

Здатність проводити тренаж із танцівниками різних 
вікових груп (екзерсис біля станка; екзерсис на 

середині зали; відпрацювання окремих 

хореографічних елементів тощо).  
Здатність підготувати хореографічний колектив до 

публічного виступу. 

 Х _СФК02 

 

Художньо-

сценічна 

Здатність виявляти свій акторський талант у процесі 

репетиційної та сценічної діяльності. 
Уміти відтворювати художній образ танцю. 

Пластичність, сценічна виразність, емоційність, 

експресивність, артистичність.  

Здатність до імпровізації та художньої 
інтерпретації. 

Сформованість сценічної культури та навичок 

невербальної комунікації у процесі концертного 
виступу. 

Здатність до постановки концертних номерів та 

режисури. 

 Х _СФК03 

Медико-біологічна 
Фізична витривалість та здатність правильно 
розподіляти різні види фізичних навантажень. 

Здатність застосовувати на практиці знання про 



фізичну культуру, фізіологію людини, гігієну. 
Уміння правильно діагностувати природні фізичні 

дані людини для занять хореографією. 

Володіння методами підготовки танцівника до 
занять залежно від виду фізичних навантажень. 

Здатність застосовувати основи стретчингу як 

цілісного комплексу вправ. 

Здатність розраховувати фізичні можливості з 
урахуванням специфіки хореографічних технік. 

Володіння прийомами релаксації.  

 
 

F Програмні результати навчання   

1. Сформованість світогляду, активної громадянської позиції, загальної 

культури. Здатність робити свідомий соціальний вибір та застосовувати 

демократичні технології прийняття рішень.  

2. Здатність до міжособистісного спілкування, емоційної стабільності, 
толерантності. Здатність працювати в команді (творчому колективі). 

Вільне володіння українською мовою відповідно до норм культури 

мовлення, основами спілкування іноземними мовами.  

3. Здатність до ефективного використання інформаційних технологій у 
соціальній та професійній діяльності. Уміння працювати із 

звукозаписуючою та звуковідтворювальною апаратурою. 

4. Здатність до науково-дослідницької діяльності у галузі хореографічного 

мистецтва. Мисленнєва активність, творчий підхід у вирішенні 

нестандартних завдань. 

5. Готовність до організації репетиційного/навчального процесу в 

хореографічному класі, планування діяльності професійних та 
аматорських хореографічних колективів, здійснення мистецьких проектів 

і програм.  

6. Здатність застосовувати базові філософсько-естетичні, психолого-

педагогічні та мистецтвознавчі знання на заняттях у хореографічному 
класі. Володіння спеціальною хореографічною термінологією 

(французькою та англійською мовою). Здатність добирати необхідний 

музичний матеріал. 

7. Володіння методикою навчання хореографії. Володіння методикою 

роботи з дитячими хореографічними колективами. 

8. Здатність проводити тренаж із танцівниками різних вікових груп 
(екзерсис біля станка; екзерсис на середині зали; відпрацювання окремих 

хореографічних елементів тощо).  

9. Володіння технікою виконання та методикою постановки класичного, 



характерного, історико-побутового, бального, сучасного танців.  

10. Сформованість сценічної культури. Музикальність, пластичність, 

сценічна виразність, емоційність, експресивність, артистичність. 

Здатність до постановки концертних номерів та режисури. 

11. Медико-біологічна компетентність. Фізична витривалість та здатність 

правильно розподіляти різні види фізичних навантажень. Володіння 

прийомами релаксації. 

12. Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху. 

Спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та 

самореалізацію. Здатність до самоосвіти, самоорганізації, 

самовдосконалення. 

Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

 

 

 комплексний екзамен з педагогіки, психології та 

методики роботи з хореографічним колективом 

 публічний захист творчої роботи. 
 

Вимоги до 

заключної 

кваліфікаційної 

роботи 

 

 творча робота супроводжується написанням 

пояснювальної записки  

 

 

Системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

 

Принципи та процедури 

забезпечення якості освіти 

Систему внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка розроблено згідно з 

принципами:  

 відкритість усіх процесів, пов'язаних із 
наданням освітніх послуг; 

 сучасність змісту, форм, методів і 

технологій навчання студентів, слухачів 
та аспірантів; 

 варіативність і гнучкість у реалізації 

освітніх програм; 

 об'єктивність оцінок і суджень, постійна 

рефлексія; 

 практична спрямованість освітнього 

процесу, відповідність потребам ринку 

праці. 
Система передбачає здійснення таких процедур 



і заходів: 

 удосконалення планування освітньої 

діяльності:  

 затвердження, моніторинг і періодичний 

перегляд освітніх програм;  

 підвищення якості контингенту 
здобувачів вищої освіти;  

 посилення кадрового потенціалу 

університету;  

 забезпечення наявності необхідних 

ресурсів для організації освітнього 
процесу та підтримки здобувачів вищої 

освіти; 

 розвиток інформаційних систем з метою 
підвищення ефективності управління 

освітнім процесом;  

 забезпечення публічності інформації про 
діяльність університету;  

 створення ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного 
плагіату у наукових працях працівників 

вищих навчальних закладів і здобувачів 

вищої освіти;  

 участь університету в національних та 

міжнародних рейтингових дослідженнях 

вищих навчальних закладів.  

Моніторинг та 

періодичний перегляд 

освітніх програм 

Перегляд освітніх програм відбувається за 
результатами проведеного моніторингу. 

Критерії, за якими відбувається перегляд 

освітніх програм, формулюються як у 

результаті зворотного зв’язку із науково-
педагогічними працівниками, студентами, 

випускниками і роботодавцями, так і внаслідок 

прогнозування розвитку галузі та потреб 
суспільства.  

Щорічне оцінювання 

здобувачів вищої освіти 

Система оцінювання знань студентів включає  
поточний, семестровий контроль знань та 

атестацію здобувачів вищої освіти, які 

регламентуються нормативно-правовими 
актами України.  

Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних, 

педагогічних та наукових 

Підвищення кваліфікації та стажування 
науково-педагогічних працівників 

здійснюється за такими видами:  



працівників  довгострокове підвищення кваліфікації: 

курси, школи, стажування;  

 короткострокове підвищення 
кваліфікації: семінари, семінари- 

практикуми, тренінги, конференції, 

вебінари, «круглі столи» тощо.  

Працівники університету підвищують 
кваліфікацію в Україні і за кордоном.  

 

Наявність необхідних 

ресурсів для організації 

освітнього процесу 

Матеріально-технічна база університету 

повністю пристосована для підготовки 
фахівців. Освітній процес забезпечено 

навчальною, методичною та науковою 

літературою на паперових та електронних 

носіях.  

Наявність інформаційних 

систем для ефективного 

управління освітнім 

процесом 

Ефективному управлінню якістю освітньої 
діяльності в Університеті сприяють ресурси та 

сервіси: 

1. ЄДЕБО 

2. 1С-ПІДПРИЄМСТВО 
3. Система обліку навчального навантаження 

Доступні з зовнішньої мережі: 

 Е-портфоліо 

 Електронний каталог  

 Електронне навчання 

 Microsoft Imagine Academy 

 ВІКІ 

 Інституційний репозиторій 

 Електронні видання 

 Наукові доробки магістрантів 

 Наукові конференції та семінари 

 База магістерських робіт та перевірка на 

плагіат 

 Корпоративна пошта 

Доступні з внутрішньої мережі: 

• Електронний репозиторій  
• Електронне тестування  

• База магістерських робіт  

 

Публічність інформації 

про освітні програми, 

ступені вищої освіти та 

кваліфікації  

На офіційному сайті університету 

розміщується інформація, яка підлягає 
обов’язковому оприлюдненню відповідно до 

вимог Закону України «Про вищу освіту», 

http://e-portfolio.kubg.edu.ua/
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&LNG=uk
http://kubg.edu.ua/microsoft-it-academy.html
http://kubg.edu.ua/rusursi/180-resursy/2402-elektronni-vydannia.html
http://masters.kubg.edu.ua/
http://conf.kubg.edu.ua/
http://resbase.kubg.edu.ua/
http://resbase.kubg.edu.ua/
http://mt.kubg.edu.ua/


«Про доступ до публічної інформації»:  

 Інформація та документи пов’язані з 

організацією освітнього процесу 

 Інформація для вступників 

 Поетапна перевірка підготовки  фахівців 

Запобігання та виявлення 

академічного плагіату 

При рекомендації до захисту пояснювальної 
записки до творчої роботи вона має бути 

перевірена на відсутність плагіату.  

 



Матриця відповідності компетентностей і дисциплін 
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Рекомендований перелік дисциплін  

навчального плану підготовки бакалавра  

спеціальність 024 Хореографія  

(освітньо-професійна програма)  

 

№ 

з/п 

Шифр  Назва 

дисципліни  

Орієнтов

на 

кількість 

кредитів 

/ годин 

Назва змістового 

модуля  

Форма 

підсумков

ого 

контролю  

І. Обов’язкова частина  

1. Обов’язкові навчальні дисципліни  

Формування загальних компетентностей  

1. ОДЗ.01 Університетські

студії  

4/120 ЗМ 1. Я студент 

ЗМ 2. Вступ до 

спеціальності 

ЗМ 3. 
Лідерствослужіння 

залік  

2. ОДЗ.02 Українські 

студії  

4/120 ЗМ 1. Давня та 

Середньовічна 
історія України.  

ЗМ 2. Нова та 

новітня історія 
України. 

ЗМ 3. Традиційна 

духовна культура 

українців. 

екзамен 

3. ОДЗ.03 Філософські 
студії  

 

4/120  ЗМ1. Основи та 
історія філософської 

науки.  

ЗМ 2. Становлення 

філософії як типу 
світогляду.  

ЗМ 3. Античні 

філософські студії.  
ЗМ 4. Розвиток 

філософського 

знання як системи 

відношень «людина-
світ». 

ЗМ 5. Філософська 

палітра сучасного 

світу.  
ЗМ 6. Філософія в 

екзамен 



хореографічній 
освіті. 

 ОДЗ.04 Суспільно-

політичні студії  

4/120 ЗМ1. Політологія як 

наука. Політична 

влада. 
ЗМ 2. Політичне 

лідерство, політичні 

партії. 
ЗМ 3. Громадянське 

суспільство та 

правова держава. 

Демократія 
ЗМ 4. Політична 

культура.  

ЗМ 5. Політичне 
прогнозування. ЗМІ 

та політика. 

екзамен 

 ОДЗ.05 Українська 

мова 

4/120 ЗМ1. Українська 

мова в світі. 

ЗМ 2. Розвиток 
української 

писемності. 

ЗМ 3. Сучасні ділові 

документи 
ЗМ 4. Ділова 

українська мова.  

екзамен 

 ОДЗ.06 Іноземна мова 10/300 ЗМ 1. Постать 

особистості. 

ЗМ 2 . Інтереси та 
захоплення сучасних 

молодих людей. 

ЗМ 3 . Образ 
сучасної людини.  

ЗМ 4. Світ навколо 

нас. 

ЗМ 5. Подорож 
розширює світогляд.  

ЗМ 6. У мегаполісі. 

ЗМ 7. Культурне 
життя у сучасному 

суспільстві  

ЗМ 8. Моя майбутня 

професія. 
ЗМ 9. Англійська 

екзамен 



мова у світі. 

Формування фахових компетентностей  

1. ОДФ.1 Педагогіка 

 

4/120 ЗМ1.  Історико-

педагогічні студії 
західноєвропейської 

та української 

освіти. 
ЗМ 2 . Основи 

педагогіки. 

ЗМ 3 . Методологія 

педагогіки і методи 
науково-

педагогічного 

дослідження. 
ЗМ 4. Вікові 

аспекти розвитку та 

виховання 

особистості. 
ЗМ 5. Зміст і методи 

виховання дітей 

дошкільного віку.  
ЗМ 6. Педагогічний 

процес у 

дошкільному 

навчальному 
закладі. 

ЗМ 7. Теоретичні 

основи виховання. 

ЗМ 8. Зміст, форми і 
методи виховання.  

ЗМ 9. Дидактика. 

ЗМ 10.  Теорія 
виховання. 

екзамен 

2. ОДФ.2 Психологія  

 

4/120 ЗМ 1 . Вступ до 

психології. 

ЗМ 2. Психічні 

процеси та їх 
розвиток. 

ЗМ 3. Розвиток 

особистості в 

діяльності та 
спілкуванні. 

ЗМ 4. Вікова 

динаміка розвитку 
особистості 

екзамен 



ЗМ 5 . Психологія 
дитинства 

ЗМ 6. Психологія 

дорослості  
ЗМ 7 . Психологія 

навчання та 

виховання 

ЗМ 8. Психологія 
педагогічної 

діяльності та 

особистості вчителя.  

3. ОДФ.3 Методика 

роботи з  
хореографічни

м колективом 

10/300 ЗМ 1. Функції 

хореографічного 
колективу. Види 

діяльності керівника 

хореографічного 
колективу 

ЗМ 2. Створення та 

організація роботи 

дитячого 
хореографічного 

колективу 

ЗМ 3. Організація 

занять з дітьми 
дошкільного віку.  

ЗМ 4. Зміст занять з 

хореографії з дітьми 
молодшого 

шкільного віку.  

ЗМ 5. Зміст занять з 

хореографії з дітьми 
середнього 

шкільного віку  

ЗМ 6. Особливості 
роботи з юнацьким 

хореографічним 

колективом.   

Залік,  

курсова 
робота, 

екзамен 

4 ОДФ.4 Анатомія, 

фізіологія та 
безпека 

життєдіяльност

і у хореографії  

4/120 ЗМ 1. Загальні 

основи вікової 
анатомії та 

фізіології.  Опорно-

руховий апарат.  

ЗМ 2. Вчення про 
внутрішні органи 

(спланхнологія).  

Екзамен 



ЗМ 3. Біологічні 
основи поведінки 

людини. Вища 

нервова діяльність.  
ЗМ 4. Система 

безпеки 

життєдіяльності.  

ЗМ 5. Небезпечні 
ситуації в 

життєдіяльності 

людини. 

 5 ОДФ.5 Фізичне 

виховання 
(тренаж за 

професійним 

спрямуванням) 

6/180 ЗМ 1. Основи 

фізичної культури 
та виховання 

(тренінг для 

хореографів).  
ЗМ 2. Гімнастика 

ЗМ 3. Стрейчинг.  

ЗМ 4. Віртуозність 

виконання вправ у 
хореографії  

Залік 

6 ОДФ.6 Історія 

мистецтв 

 

10/300 ЗМ1.  Історія 

світової художньої 

культури  

ЗМ 2.  Історія 
хореографічного 

мистецтва 

ЗМ 3. Музика в 

хореографії  

Залік, 

екзамен 

7. ОДФ.7 Сценічний 
костюм та 

основи 

сценографії 

4/120 ЗМ 1. Аналіз 
європейського 

костюму різних епох 

ЗМ 2. Сучасний 
костюм 

Залік 

8 ОДФ.8 Класичний 
танець 

 

20/600 ЗМ 1. Вивчення 
методики виконання 

рухів класичного 

танцю першого 
рівня складності.  

ЗМ 2. Вивчення 

нових комбінацій.   

ЗМ 3. Вивчення 
методики виконання 

рухів класичного 

танцю другого рівня 

Залік, 
екзамен 



складності.   
ЗМ 4. Методика 

виконання 

віртуозних рухів 
класичного танцю 

біля опори 

ЗМ 5. Вивчення 

методики виконання 
рухів класичного 

танцю третього 

рівня складності.   

ЗМ 6. Методика 
виконання 

віртуозних рухів 

класичного танцю 
на середині зали 

ЗМ 7. Вивчення 

методики виконання 

рухів класичного 
танцю четвертого  

рівня складності.   

ЗМ 8. Адажіо, 
алегро.  

9 ОДФ.9 Сучасний 
танець 

 

16/480 ЗМ 1 Основи 
базової техніки 

модерн-джаз танцю 

ЗМ 2   Основи 
постановки 

екзерсису джаз-

модерн танцю 

ЗМ 3. Основи 
модерн-танцю 

ЗМ 4. Техніка афро-

джазу 

ЗМ 5. Аналіз 

техніки 

бродвейського 

джазу 
ЗМ 6. Постановча 

робота над етюдами 

сучасної хореографії  

Залік, 
екзамен 

10 ОДФ.10 Народно-

сценічний 
танець  

16/480 ЗМ 1. Лексичні 

особливості 
українського 

народного танцю:  

Залік, 

екзамен 



Закарпатський 
танець,  танці 

Прикарпаття, 

танці Полісся, 
основи 

хореографічного 

мистецтва 

Подільщини, 
особливості танців 

Галичини. 

ЗМ 2. 

Хореографічне 
мистецтво Росії.  

ЗМ 3. 

Хореографічна 
культура Білорусії  

ЗМ 4. 

Хореографічне 

мистецтво Італії  
ЗМ 5. 

Хореографічна 

культура Польщі.  
ЗМ 6. Танцювальна 

культура Молдавії.  

ЗМ 7. Хореографічні 

особливості 
угорських народних 

танців. 

11 ОДФ.11 Сучасний 

бальний танець 

6/180 ЗМ 1. Методика 

виконання 

європейської 
програми бального 

танцю. 

ЗМ 2. Методика 
виконання 

латиноамерикансько

ї програми бального 

танцю. 

Залік, 

екзамен 

12 ОДФ.12 Історико-
побутовий та 

соціальний 

танець 

4/120 ЗМ 1. Вивчення 
побутових танців та 

характеристики 

періоду Ренесансу. 

ЗМ 2. Опрацювання 
техніки виконання 

хореографічної 

Залік 



культури  XVII ст. та 
ХVІІІ ст.  

13. ОДФ.13 Акторська 

майстерність 

та режисура в 
хореографії  

5/150 ЗМ 1. Пластичний 

етюд з символічним 

реквізитом 
ЗМ 2. Основи та 

правила написання 

композиційного  

плану.  
ЗМ 3. Тренінги з 

акторської 

майстерності. 

залік  

14. ОДФ.14 Хореографічни

й ансамбль  
 

6/180 ЗМ 1. Академічний 

репертуар  
ЗМ 2. Сучасний 

репертуар.  

ЗМ 3. Вивчення 
ансамблевої 

композиції 

контемпорарі денс 

ЗМ 4. Зразки 
неокласичних та 

постмодерних 

балетів 

ЗМ 5. Методика 
викладання в 

хореографічному 

колективі 

Залік 

15. ОДФ.15 Мистецтво 

балетмейстера  

17/510 ЗМ 1. Танець і 

хореографія.  
ЗМ 2. Танець 

простих форм. 

ЗМ 3. Постановка 
танцю з 

розгорнутою 

лексикою 

ЗМ 4. 

Хореографічна 

драматургія. 

ЗМ 5. Великі 
хореографічні 

форми. 

ЗМ 6. 

Хореографічна 

Залік, 

екзамен 



режисура  

2. Практика 

1. ОП.1 Виробнича  12/360 

 

 залік  

3. Атестація 

1. ОА.1 Підготовка та 

захист творчої 

роботи  

4,5/135  екзамен 

2. ОА.2 Комплексний 

кваліфікаційний 
іспит з 

педагогіки, 

психології та 
методики 

роботи з 

хореографічним 

колективом 

1,5/45  екзамен 

ІІ. Вибіркова частина  

4. Вибіркові навчальні дисципліни  

4.1. Вибір з каталогу курсів (студент  обирає дисципліни на відповідну 

кількість кредитів) 

1. ВД.01.

01 

 60/1800  залік 

екзамен  

 


