
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ  

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 

 

Освітня програма «Хореографія» 

Назва дисципліни Традиції та новаторство в хореографічному мистецтві 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Спеціальність 
024 Хореографія 

 

Тип і назва 

освітньої програми 

Хореографія 

 

Статус дисципліни Вибіркова  

Мова викладання Українська 

Кількість ЄКТС 

кредитів 
4  кредити  

Структура 

дисципліни 

(розподіл  

за видами  

та годинами 

навчання) 

Лекції – 16 год. 

Семінарські 16 год 

Модуль : – 8 год 

Самостійна робота – 80 год 

 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Залік  

Графік (терміни) 

вивчення 

дисципліни 

І курс 

ІІ семестр 

Програмні 

компетентності 

Демонструвати загальні компетентності:  

ЗК-1.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел; 

ЗК-2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

 ЗК-3.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 

мети.                                                                        

ЗК-4.Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань). 

ЗК-5.Здатність до абстрактного мислення ,аналізу та синтезу. 

Демонструвати  спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК-1. Усвідомлення місця та ролі хореографічної культури у 



сучасному соціокультурному просторі, здатність виявляти 

новітні тенденції та перспективні напрями розвитку 

хореографії; 

CК-2. Здатність виявляти та вирішувати проблеми 

(дослідницькі, творчі, організаційні )у сфері фахової діяльності; 

СК-3. Здатність здійснювати дослідницьку діяльність у сфері 

хореографії; 

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

хореографії; 

СК-13. Здатність забезпечувати організацію та функціонування 

професійного та аматорського хореографічного колективу;  

СК-14.Здатність презентувати власний творчий, науковий  

продукт, використовуючи традиційні та інноваційні 

комунікаційні технології; 

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-1 Організовувати пошук ,самостійний відбір , якісну 

обробку інформації з різних джерел для провадження 

педагогічної, адміністративно-управлінської, 

балетмейстерської, науково-дослідної діяльності у сфері 

культури. 

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-4 Використовувати комунікаційні технології для 

професійних контактів ,брати участь у дискусіях з проблем 

розвитку мистецтва та освіти. 

ПР-5.Вміти аргументувати, упорядковувати факти, аналізувати, 

порівнювати ,класифікувати, робити висновки  у процесі 

науково-дослідної діяльності. 

ПР-6.Виявляти тенденції та перспективи розвитку 

хореографічної культури у процесі аналітичного осмислення 

подій та фактів минулого та сучасності. 

ПР-7 Виявляти дослідницькі ,балетмейстерські, організаційні, 

педагогічні проблеми у процесі фахової діяльності, причини їх 

виникнення ,розробляти програми їх вирішення. 

ПР-8. Застосовувати методологію наукових досліджень у 

процесі аналізу феноменів хореографічної культури. 

ПР-9.Володіти навичками художньо-критичного осмислення 

явищ хореографічної культури сучасності в контексті загально-

мистецького поступу. 

ПР-18.Розробляти та реалізовувати стратегію розвитку 

професійного та аматорського хореографічного колективу, 



прогнозувати наслідки організаційно - управлінських, 

навчально-педагогічних, балетмейстерсько-постановочних 

рішень; координувати роботу декількох елементів системи 

(підрозділів, людей тощо) задля реалізації планів. 

ПР-19.Презентувати власні мистецькі ,педагогічні та наукові 

досягнення ,використовуючи різноманітні комунікаційні 

технології. 

ПР-20.Популяризувати хореографічне мистецтво у процесі 

різноаспектної художньо-просвітницької діяльності. 

Анотація (зміст) 

дисципліни 

Структура навчального курсу складається з 4 змістовних 

модулів. Кожний з яких включає в себе лекції, семінари, 

самостійну роботу здобувачів, які завершуються контролем 

рівня засвоєння якості програмного матеріалу відповідної 

частини курсу. Дисципліна сприяє глибокому вивченню 

проблем розвитку хореографічного мистецтва і виявляє 

тенденції становлення та розвитку національної хореографічної 

культури. Курс дає майбутнім фахівцям підгрунтя для 

поглибленого аналізу хореографічних процесів ,що сприяли 

формуванню хореографічної культури та сучасним тенденціям 

її розвитку. 

Змістовний модуль 1. Хореографічне мистецтво ІІ 

половини ХІХ- початку ХХ століть 

1.1. Передумови становлення українського професійного 

хореографічного мистецтва другої половини ХІХ ст. 

1.2. Хореографічне мистецтво України 20-30 р.ХХ століття. 

Модульний контроль  т.1.2. 

Змістовний модуль 2. Хореографічне мистецтво І   

половини         ХХ століття. 

2.1. Естрадний танець та його вплив на розвиток 

хореографічного             мистецтва різних напрямів.       .                                                                            

2.2. Значення хореографічного мистецтва в українській 

історії. 

2.3. Здобутки класичної та народної хореографії. Визначні 

балетмейстери. 

Модульний контроль  т.2.3.. 

Змістовний модуль  3. Хореографічного мистецтва 

України в роки незалежності. 

3.1. Формування нових напрямів в хореографії кінця ХХ – на 

початку ХХІ століття. 

3.2. Переосмислення та адаптація здобутків хореографічного 

мистецтва України в сучасному соціокультурному просторі. 

3.3. Традиційна та масова культура: проблеми та перспективи. 

        Модульний контроль т.3.3. 

 

 

 



Змістовний модуль 4. Стан та перспективи розвитку 

хореографічного мистецтва в сучасному соціокультурному 

просторі. 

4.1. Сучасні особливості та функції хореографічного 

мистецтва в контексті національних цінностей. 

4.2. Хореографічне мистецтво та адаптація фахової освіти в 

сучасному культурному просторі. 

Модульний контроль  4.2 

Форма контролю:  залік 

Види занять:  Лекційні, семінарські заняття, самостійна 

робота. 

Система 

оцінювання 

Форми контролю: 

1. Оцінювання роботи під час лекційних занять – 24 бали  

(від 0 до 6 балів). 

2.Семінарських 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 ) 

3. 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://classroom.google.com/c/MzA3NTUxOTc3MzY1 

Література 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Література:  

1. Боримська Г.В. Самоцвіти українського танцю.         Київ: 

Мистецтво, 1971. 

2. Бурковський О. В. Завжди в дорозі. Київ : Преса 

Плюс,2013.128с. 

3 .Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного 

танцю. Київ: Мистецтво, 1971. 

4. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. 

Київ: Муз.Україна, 1988. 

5. Видатні майстри хореографічного мистецтва: біографічний 

довідник/ укл. Н.М. Корисько. Київ: ДАКККіМ, 2003. 26 с. 

6. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Львів, 

2008. Кн.1: Бойківські і лемківськи танці. 319 с. 

7. Гуменюк А.І. Народне хореографічне мистецтво України. 

Київ, 1963. 

8. Кривохижа А.М. Роздуми про мистецтво танцю. Записки 

https://classroom.google.com/c/MzA3NTUxOTc3MzY1


балетмейстера. Кіровоград : Центрально-Українське 

вид.2912.172с. 

9. Особливості роботи хореографа в сучасному 

соціокультурному просторі : матер. Міжнародної наук.-

практ.конф.Київ,НАКККіМ 2018,2019,2020,2021,2022р. 

10. Станішевський Ю.О. Балетний театр України: 225 років 

історії. Київ: Муз. Україна, 2003. 

11. Традиції та новаторство в хореографічному мистецтві 

:методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

освітнього рівня «Магістр» 

спеціальності024«Хореографія»/розроб.С.Г.Забредовський.Ки

їв:НАКККіМ, 2019.20с. 

12. ЧурпітаТ.М. Микола Трегубов             

Київ,НАКККіМ,2018,141 с : іл. 

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 

Ноутбук, комп’ютер, інше обладнання 

Кафедра 

Кафедра хореографії (корпус № 7, ауд. 103). 

Телефон кафедри: +380442804557 

Сторінка кафедри на сайті Академії: 

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

mistetstva/kafedra-khoreografiji 

Імейл кафедри: horeograph@nakkkim.edu.ua 

 

Викладач 

 

ПІБ викладача 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 
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