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Лекції – 16 год.
Практичні – 16 год.
Модульний контроль – 8 год.
Самостійна робота – 80 год.
Залік
І курс, 2 семестр
ЗК 3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні
технології.
ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 7. Здатність до міжособистісної взаємодії.
ЗК 9. Здатність працювати автономно.
СК 1. Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої
власні художні концепції.
СК 3. Здатність розробляти і реалізовувати творчі проєкти по
інтерпретації вокальної музики.
СК 4. Здатність інтерпретувати художні образи у виконавській
та педагогічній діяльності.
СК 8. Здатність взаємодіяти з аудиторією для донесення
музичного матеріалу, вільно і впевнено репрезентувати свої
ідеї (художню інтерпретацію) під час публічного виступу.
ПРН 1. Володіти професійними навичками виконавської,
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Анотація (зміст)
дисципліни

творчої та педагогічної діяльності.
ПРН 2. Володіти навичками ансамблевого музикування у
вокальних колективах різних складів у концертновиконавському та репетиційному процесах.
ПРН 3. Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору
та самостійно знаходити переконливі шляхи втілення
музичного образу у виконавстві.
ПРН 5. Вибудовувати концепцію та драматургію музичного
твору у виконавській діяльності, створювати його
індивідуальну художню інтерпретацію.
ПРН 6. Володіти музично-аналітичними навичками жанровостильової та образно-емоційної атрибуції вокального твору при
створенні виконавських та педагогічних інтерпретацій.
Заняття сценічним рухом та пластикою дають змогу оволодіти
руховою
культурою
тіла,
координації,
смисловою
характеристикою рухів залежності від творчого завдання,
допомагають сформувати навички пластичної виразності та
розвити почуття ритму.
Об’єктом вивчення є сценічний рух і пластика. Предметом
вивчення є рухово-пластична практика та танцювальна лексика.
Мета дисципліни – всебічний розвиток та тренування
психофізичного апарату за допомогою різноманітних
тренувальних комплексів та вправ.
Завдання дисципліни: розвиток і виховання пластичної уяви,
здатності втілювати зароджену думку у пластично оформлені
образи, у художньо-організовані у часі і просторі форми дії.
Структура навчального курсу складається з чотирьох
змістовних модулів, кожен з яких передбачає лекції, практичні
заняття та самостійну роботу здобувачів, які завершуються
контролем рівня засвоєння якості програмного матеріалу
відповідної частини курсу.
Змістовний модуль № 1. «Основи сценічної ритміки і
пластики»
1.1. Основи пластичної виразності (4 год.).
1.2. Розминально-тренувальні комплекси класичної пантоміми
(4 год.).
Змістовний модуль № 2. «Базові елементи сценічної ритміки
і пластики»
2.1. Засвоєння пластичної організації тіла, особливостей,
манер поведінки на сценічному просторі (4 год.).
2.2. Розробка вправ, етюдів та комплексів на засвоєння
елементів сценічної ритміки та пластики (4 год.).
Змістовний модуль № 3. «Специфічні риси хореографічної
пластики»
3.1. Танець як вид мистецтва та специфічні особливості
хореографічної пластики (4 год.).
3.2. Роль танцю як засобу емоційної виразності та образного
пластичного вирішення (4 год.).
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Змістовний модуль № 4. «Танець у сценічній діяльності
вокаліста»
4.1. Танець як складова професійної майстерності вокаліста
(4 год.).
4.2. Пластичні рішення номерів на сучасній вокальній сцені
(4 год.).
Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 40 балів (від
0 до 5 балів за кожне практичне заняття).
2. Самостійна робота – 40 балів (від 0 до 5 балів за кожну тему).
3. Модульний контроль – 8 балів (від 0 до 2 балів за кожен
модуль).
4. Залік – 12 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.
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату.
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