
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Хореографія» 

Назва дисципліни Методика організації та режисури хореографічних заходів 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Спеціальність Спеціальність: 024 «Хореографія» 

Тип і назва 

освітньої програми 

Освітня програма: «Хореографія» 

 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4 кредити ЄКТС/120 годин 

Структура 

дисципліни 

(розподіл  

за видами  

та годинами 

навчання) 

Лекції – 16  год. 

Семінарські – 16 год. 

Модульний контроль – 8 год. 

Самостійна робота – 80 год 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік  

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

І курс 

ІІ семестр 

Програмні 

компетентності 

Демонструвати загальні компетентності:   

ЗК-2 Здатність генерувати нові ідеї(креативність)                                      

ЗК-3 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Демонструвати спеціальні ( фахові предметні)компетентності:  

СК-4.Здатність до художньо-критичної діяльності у сфері 

хореографії; 

СК-10.Усвідомлення синтетичної природи хореографічного 

мистецтва та багатоманітності його можливих зв’язків з іншими 

мистецтвами у хореографічному творі; 

СК-11.Здатність створювати хореографічну складову в різних 

мистецько-видовищних формах; 

СК-12.Здатність обирати оптимальну стратегію і тактику 

реалізації творчого проекту; 

СК-15.Здатність здійснювати художньо-просвітницьку 

діяльність з метою пропаганди хореографічного мистецтва. 



Програмні 

результати 

навчання 

В результаті глибокого вивчення дисципліни здобувач вищої 

освіти повинен: 

ПР-2 Адаптуватися та діяти в новій ситуації, пов’язаній з 

роботою за фахом ,генерувати нові ідеї задля вирішення 

проблемних ситуацій .  

ПР-3.Організовувати колективну діяльність задля реалізації 

планів, проектів. 

ПР-9.Володіти навичками художньо-критичного осмислення 

явищ хореографічної культури сучасності в контексті загально-

мистецького поступу. 

ПР-15.Реалізовувати творчій задум з урахуванням синтетичної 

природи хореографічного мистецтва та полі варіативності його 

поєднання з різними видами мистецтв. 

ПР-16.Визначати місце та роль хореографічної складової в 

контексті різножанрового художнього проекту як одного із 

засобів реалізації творчої ідеї, використовуючи традиційні та 

альтернативні хореографічні техніки, комплексні прийоми, 

залучаючи суміжні види мистецтв. 

ПР-17.Використовувати методи, прийоми, стратегії сучасного 

менеджменту, розуміти особливості фінансового та 

адміністративного забезпечення творчого проекту, особливості 

його реалізації. 

ПР-20.Популяризувати хореографічне мистецтво у процесі 

різноаспектної художньо-просвітницької діяльності. 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

 

Структура навчального курсу складається з 4 змістовних 

модулів. Кожний змістовий модуль включає в себе лекції, 

семінари, самостійну роботу здобувачів, які завершуються 

контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу 

відповідної частини курсу. Дисципліна покликана надати 

здобувачам  необхідні компетентності в оволодінні 

режисерськими та організаційними засадами проведення 

хореографічних заходів . Вивчення організаційних та 

режисерських шляхів і методів проведення фестивалів, 

конкурсів, свят ,що базуються на мистецтві танцю. У сферу 

організації заходів потрапляє весь спектр дій, від зародження 

творчої ідеї, задуму до  реалізації. 

 

Змістовий модуль 1. Диференціація хореографічних заходів за 

напрямами діяльності. 

1.1.Хореографічне мистецтво України: реалії та перспективи. 

1.2. Види хореографії та перспективи розвитку. 

1.3.Різновиди хореографічних заходів : побутові, 

конкурсні(спортивні), сценічно-театральні. 

Модульний контроль т.1.3. 

 

 

 



Змістовний модуль 2. Специфіка організації побутових 

заходів у хореографії. 

2.1. Розподіл побутових заходів . 

2.2. Основні вимоги до офіційних заходів. Формування 

репертуару. 

2.3.Особливості проведення розважальних заходів. 

2.4. Специфіка змішаних (універсальних)заходів. 

Модульний контроль т.2.2;т. 2.3;т. 2.4. 

 

Змістовний модуль 3. Специфіка організації змагальних 

заходів у хореографії. 

3.1. Розподіл змагальних заходів.  

3.2. Конкурсні сценічні заходи, особливості організації та 

проведення. 

3.3. Конкурсні спортивні заходи. Статуси спортивних заходів. 

Модульний контроль т.3.2; т.3.3. 

 

Змістовний модуль 4. Специфіка організації і режисури 

сценічно-театральних хореографічних заходів. 

4.1. Творчий задум та його складові в хореографічному 

сценічно-театральному дійстві . 

4.2.Режисерсько-постановча група ,її завдання. Реалізація 

творчого проекту в сценічних заходах. 

Модульний контроль т.4.2 

Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час лекційних  занять – 24 бали  

(від 0 до 6 балів ). 

2.Семінарські заняття – 24 бали (від 0 до 6 балів ). 

3. Самостійна робота – 28 балів  (від 0 до 7 балів за кожний 

модуль ). 

4.Модульний контроль – 8 балів (2 бали кожний ) 

5. Залік– 16 балів. 

Шкала оцінювання: 

За національною диференційованою шкалою – «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно». 

За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63, 

FХ 35-59, F 1-34. 

Якість  

освітнього процесу 

Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики 

доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату.   

Сторінка курсу  

на платформі 

Google-classroom 

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-

mistetstva/kafedra-horeografii  

Google classroom  

https://classroom.google.com/c/NTcyMzU2MjI3ODgw 

 

  

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-horeografii
https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-mistetstva/kafedra-horeografii
https://classroom.google.com/c/NTcyMzU2MjI3ODgw


Література Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Література:  

1. Зайцев В. П. Режисура естрады и масовых видовищ. Київ: 

Дакор, 2003. 304 с.  

2. Погребняк М. М. «Нові напрями театрального танцю ХХ – 

початку ХХІ ст.: історико-культурні передумови, крос-

культурні зв'язки, стильова типологія»: монографія. Київ, 

2020. 350 с. 

3. Станіславська К. І. Мистецько-видовищні форми сучасної 

культури: монографія. Київ: НАКККіМ, 2012. 453 с. 

4. Чепалов О. І. Чепалов О. Хореологія. Статті та лекції. 

Київ. Ліра-К.2020. 228 с. 

Інформаційні ресурси:  

1. http://library.nakkkim.edu.ua/ – електронний каталог 

Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв 

2. http://www.nbuv.gov.ua/ Національна бібліотека України 

імені В. І. Вернадського 

3. http://www.info-library.com.ua/ Електронна бібліотека 

підручники 

4. https://nakkkim.edu.ua/science/vidannya-akademiji/ 

Електронна бібліотека – видання академії. 

5. https://composersukraine.org/ сайт НСКУ 

Матеріально-

технічне, 

лабораторне, 

програмне 

забезпечення 

дисципліни 

Аудиторія, корпус.  

Ноутбук, комп’ютер,  інше обладнання 

Кафедра 

Назва кафедри: кафедра хореографії 

Телефон кафедри: 0442804557 

Сторінка кафедри на сайті Академії  

https://nakkkim.edu.ua/instituti/institut-suchasnogo-

mistetstva/kafedra-khoreografiji 

Імейл кафедри: horeograph@dakkkim.edu.ua 

Викладач 

 

Забредовський Степан Григорович  

Посада:  професор  

Науковий  ступінь: канд. пед .наук 

Вчене звання: професор  

Тел.: 0931607575 

E-mail: szabredovsky@dakkkim.edu.ua 

Робоче місце: ауд.103. корпус 7 
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