
 

     

Силабус навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання (ритміка, пластика)» 

Освітня програма: «Сольний спів», 
Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво» 
Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни 
відповідно до 
навчального плану 

Обов’язкова навчальна дисципліна 
 

Курс 
Семестр 

І курс 
І, ІІ, ІІІ, ІV семестри 

Семестровий 
контроль 

Диференційовані заліки – І, ІІ, ІІІ, ІV семестри 
 

Обсяг дисципліни: 
кредити ЄКТС/ 
кількість годин 

4,5 кредитів ЄКТС/135 годин (128 практ., 7 самост. роб.) 
 

Мова викладання Українська мова 

Що буде вивчатися 
(предмет навчання) 

Дисципліна забезпечує підготовку фахівців для сфери музичного 
мистецтва та спрямована на набуття студентами практичних 
навичок з ритміки та пластики руху, необхідних для професійної 
діяльності виконавця-вокаліста. 

Чому це 
цікаво/потрібно 
вивчати  
(мета, завдання) 

Об’єктами вивчення є ритмічні і пластичні рухи та їх інтеграція з 
музичними творами, вокальним виконанням.  
Мета дисципліни: набуття студентами системи ритмічно-
пластичних умінь та знань з специфіки засобів образної виразності 
та елементів лексичної мови, необхідних у професійній мистецькій 
діяльності вокаліста; розвиток цілісного розуміння та навичку 
аналізу елементів пластичної виразності у вокальній музиці, 
створення об`єктивних і суб’єктивних умов для розвитку 
ритмічно-пластичних здібностей студента, активізації процесу 
координаційно-рухливої здібності; виховання естетичного смаку, 
формування пластичних навичок ритмічно-осмисленої 
інтерпретації музичних творів при вокальному виконанні. 
Завдання дисципліни: ... 

1. формування в студента навичок ритмічно-пластичної 
координації рухів відповідних до музичного твору; 

2. послідовне вивчення законів ритмічної координації рухів для 
розуміння та практичного опанування основними ритмічно-
пластичної мови з засобами музичної виразності; 

3. створення об`єктивних і суб’єктивних умов для розвитку 
ритмічно-пластичних здібностей студента, активізації процесу 
пластичної координації, виховання естетичного смаку, 
формування навичок інтерпретації поєднання музичних творів 
з рухами тіла; 

4. виховання  ритмічно-пластичних здібностей за для 
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забезпечення загально-фізичного базису виконавця вокаліста; 
5. розвиток у виконавця-вокаліста естетично-художнього смаку 

та формування професійного ставлення до мистецтва. 
Пререквізити 
(попередні 
компетентності, 
необхідні для 
вивчення дисципліни) 

Для здобувачів вищої освіти з профільною освітою необхідні: 
знання з методики виконання ритмічно-пластичних рухів та 
особливостей побудови  їх поєднань з музичним  супроводом та 
вокалом; вміння доцільно виконувати рухи до ритмічного 
малюнку музичного твору; грамотно групувати ритмічно-рухливі 
комбінації, будувати ритмічну структуру руху аналізуючи музичні 
фрагменти; рухами відтворювати пластично-ритмічний малюнок 
музичного твору; володіння ритмічно-пластичною координацією 
тіла відповідно до завдань. 
Для здобувачів вищої освіти з непрофільною освітою необхідні: 
знання основ ритмічно-пластичної грамоти, в тому числі базових 
складових системи координації рухів виконавця вокаліста; вміння 
застосовувати базові вміння з ритмічно-пластичної підготовки, 
відтворювати ритмічний малюнок мелодії рухами тіла; володіння 
елементарними навичкам пластичних рухів відповідно до 
музичного твору. 

Пореквізити 
(компетентності, 
отримані після 
вивчення дисципліни)  

Здатність відтворювати ритмічно-пластичні завдання у галузі 
музичної професійної діяльності, або у процесі навчання, що 
передбачає застосування системи інтегрованих художньо-
естетичних знань і умінь, що характеризується комплексністю 
умов згідно до компетентностей освітньої програми «Сольний 
спів» першого (бакалаврський) рівня вищої освіти спеціальності 
025 «Музичне мистецтво». 

Чому можна 
навчитися  
(результати 
навчання) 

РН 1. Демонструвати артистизм, виконавську культуру та технічну 
майстерність володіння мистецтвом сольного співу на належному 
фаховому рівні під час виконавської діяльності артиста-вокаліста. 
РН 2. Володіти методами та навичками сольного та ансамблевого 
співу, репетиційної роботи та концертних виступів. 
РН 3. Демонструвати різні методики удосконалення виконавської 
діяльності. 

Критерії оцінювання 
(екзаменаційна 
політика)  

Форми контролю (залік): 
1. Оцінювання роботи під час практичних/ занять – 40 балів / 24 

бали. 
2. Самостійна робота – 40 балів / 24 бали. 
3. Залік – 20 балів / 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. 

Як можна 
користуватися 
набутими       знаннями і 
вміннями 
(компетентності) 

Демонструвати загальні компетентності:  
ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК 6. Навички міжособистісної взаємодії.  
ЗК 8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК 12. Здатність працювати автономно.  
ЗК 13. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  
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ЗК 16. 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. 
ЗК 17. 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.   

Демонструвати спеціальні (фахові) компетентності:  
СК 1. Здатність демонструвати достатньо високий рівень 
виконавської майстерності вокаліста.  
СК 8. Здатність здійснювати диригентську діяльність у 
вокальному ансамблі.  
СК 13. Здатність використовувати широкий спектр 
міждисциплінарних зв’язків.  

  Структура навчального курсу складається з восьми розділів. 
Кожен змістовий розділ включає в себе практичні заняття та 
самостійну роботу здобувачів, які завершуються контролем рівня 
засвоєння якості програмного матеріалу. 
І семестр 
Змістовний розділ 1 «Вступ до курсу» 
Тема 1. Музично-ритмічне виховання у системі музичної освіти. 
Тема 2. Система Ж.Далькроза. 
Змістовний розділ 2 «Часова організація музики»  
Тема 3. Ритм, темп.  
Тема 4. Прості ритмізовані побудови.  
Форма контролю: диференційований залік. 
ІІ семестр 
Змістовний розділ 3 «Організація ритму і руху» 
Тема 5. Складні ритмізовані комбінаційні побудови.  
Тема 6. Координація руху.   
Змістовний розділ 4 «Синхронність координаційних побудов» 
Тема 7. М’язова координація руху . . 
Тема 8. Синхронність рухів. 
Форма контролю: диференційований залік.  
ІІІ семестр 
Змістовний розділ 5 «Ритмічно-пластична координація» 
Тема 9. Ритмічна координація .  
Тема 10.Пластика руху.   
Змістовний розділ 6 «Пластика руху» 
Тема 11. Пластичність рухів. 
Тема 12. Пластичні комбінаційні побудови.  
Форма контролю: диференційований залік. 
ІV семестр 
Змістовний розділ 7 «Ритмічно-вокальна пластика» 
Тема 9. Пластика сценічного руху.  
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Тема 10.пластика сценічного образу.   
Змістовний розділ 8 «Пластика виступу» 
Тема 11. Сольна рухливо-пластична координація. 
Тема 12. Групова рухливо-пластична координація.  
Форма контролю: диференційований залік. 
Види занять:  
Практичні заняття, самостійна робота. 
Методи навчання:  

– словесний метод (дискусія, співбесіда тощо);  
– практичний метод;  
– наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
– відеометод у сполученні з новітніми інформаційними 

технологіями та комп'ютерними засобами навчання 
(дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

– самостійна робота (розв’язання практичних завдань).  
Форми навчання:  

Денна (очна), заочна, дистанційна. 
Інформаційне 
забезпечення 
з фонду та 
репозиторію 
НАКККІМ 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Література:  

1. Шалапа С. В. Теорія і методика викладання спортивного танцю : 
підручник. Київ: НАКККіМ, 2017.  300 с. 

2. Шалапа С. В., Демещенко В. В. Теорія і методика викладання 
спортивного танцю : методичний посібник українською та 
ангійською мовами. Київ: СІК Груп, 2017. 332 с.  

3. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з 
хореографічним колективом : підручник. В двох частинах. Київ 
: НАКККіМ, 2015.  252 с., 220 с. 

4. Шалапа С. В.Теорія і методика викладання спортивного 
танцю : підручник : у 2-х ч. Ч. 1.Київ : НАКККіМ, 2017. 404 с.  

5. Шалапа С.В. Теорія та методика викладання спортивного 
танцю : підручник. Київ: НАКККіМ, 2015. 394 с.  

6. Бирюк Е.В. Ритмическая  гимнастика: Метод. рекомендации  
Київ: Молодь, -1986. 152 с. ил. 

7. Горяная Г.А. Ваша осанка. Київ:  Либідь. 1995. 43с. 
8. Кашуба В.А. Биомеханика осанки. Київ:  Олимпийская 

литеретура., 2003. 272с. 
9. Энока Р.М. Основы кинезиологии. Київ: Олимпийская 

литература. 2000. 399с. 
Інформаційні ресурси:  

1. http://library.nakkkim.edu.ua – електронний каталог НАКККіМ. 
2. http://www.info-library.com.ua/ Електронна бібліотека:підручники 
3. https://nakkkim.edu.ua/science/vidannya-akademiji/ Електронна 

бібліотека НАКККіМ 
Локація та 
матеріально- технічне 
забезпечення 

Проведення практичних занять з дисципліни «Фізичне виховання 
(ритміка, пластика)» забезпечується матеріально-технічною базою 
(спеціалізована аудиторія № 205, корп.16, НАКККіМ), , 
технічними засобами (магнітофон, комп’ютер-ноутбук), 
навчально-методичною документацією та матеріалами.  

Кафедра Кафедра академічного і естрадного вокалу та звукорежисури  
(корпус №14, ауд. 203). 

http://www.info-library.com.ua/�
https://nakkkim.edu.ua/science/vidannya-akademiji/�





