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Силабус з навчальної дисципліни  «Контактна імпровізація», 

що викладається в межах ОПП (ОПН) першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти для здобувачів з спеціальності 024 хореографія  

Назва курсу  Контактна імпровізація 

Адреса викладання 

курсу 

М.Львів, вул. Стефаника,16а. (Кафедра режисури та хореографії) 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра режисури та хореографії 

Галузь знань,шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 024 Хореографія 

Викладачі курсу Асистент Гриценко Ярослава Володимирівна 

Контактна інформація 

викладачів 

yaroslava.hrytsenko@lnu.edu.ua 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/hrytsenko-yaroslava-volodymyrivna  

Консультації по курсу 

відбуваються 

Адреса кафедри вул. Стефаника,16а. Консультації день проведення 

практичних занять (за попередньою домовленістю). Проводиться он-лайн 

консультація. Для цього відбувається комунікація через електронну 

пошту викладача . 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/kontaktna-improvizatsiia  

Інформація про курс Курс розроблений таким чином, щоб учасники отримали необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб вивчити можливості тіла та  методики 

роботи з тілом, А також можливості специфіку роботи з партнером та в 

майбутньому могли використовувати набуті навички на практиці та 

викладанні. 

Коротка анотація 

курсу 

«Контактна імпровізація» є дисципліною вільного вибору з спеціальності 

024 Хореографія для освітньої програми Бакалавр Хореографія, яка 

викладається один семестр для денної та заочної форми навчання в обсязі 

3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення курсу дисципліни «Контактна імпровізація» є засвоєння 

студентами знань, вмінь та навичок роботи з тілом та їх розвиток. 

Розуміння анатомії, біомеханічних процесів їх принципи використання в 

роботі з партнером, оволодіння координацією рухів та вільного 

переміщення тіла в просторі. Набуття органічності, вільності руху, 

гнучкості,рухливість мозку та тіла в цілісній системі пластичності при 

роботі з одним або кількома людьми.  

Підготовка професійно грамотного викладача даної дисципліни надання 

студентам ґрунтовних знань з теорії та методики викладання даного 

предмету, побудови композиції танцю її відкритості. Розвинути навик 

присутності та відслідковування процесу, як викладач. 

Література для 

вивчення дисципліни 

О. Гіршон « Танцювальна імпровізація» 2004р. 

І. Сіроткіна  «Біомеханіка:між наукою та мистецтвом» 

С. Пекстон  «Маленький танець» 

Центр сучасного Танцю і Перформансу «Танець без кордонів» 

«контактна імпровізація» 

1. Cheryl Pallant Contact Improvisation: An Introduction to a Vitalizing Dance / 

Pallant Cheryl. – 2006. – 207 pages 

2. Cynthia Novack Sharing the Dance: Contact Improvisation and American 

Culture New Directions in Anthropological Writing / Novack Cynthia. – 1990. 

– 258 pages 

3. Martin Keogh Dancing Deeper Still: The Practice of Contact Improvisation / 
Keogh Martin. – 2018. – 252 pages 

4. Ann Cooper Taken by surprise: a dance improvisation reader / Cooper Ann, 

Gere David – 2003. – 279 pages 

5. Nancy Stark Smith Caught Falling: The Confluence of Contact Improvisation 

mailto:yaroslava.hrytsenko@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/hrytsenko-yaroslava-volodymyrivna
https://kultart.lnu.edu.ua/course/kontaktna-improvizatsiia
https://www.google.com.ua/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cheryl+Pallant%22
https://www.google.com.ua/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cynthia+J.+Novack%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.ua/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22New+Directions+in+Anthropological+Writing%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Nancy+Stark+Smith+and+David+Koteen&text=Nancy+Stark+Smith+and+David+Koteen&sort=relevancerank&search-alias=books


/ Smith Nancy Stark, Koteen – 2008. – 111 pages 

6. Thomas Kaltenbrunner Contact Improvisation: Moving, Dancing, Interaction : 

With an Introduction to New Dance / Kaltenbrunner Thomas. – 2003. – 192 

pages 

7. Annie Loui The Physical Actor: Contact Improvisation from Studio to Stage 

/ Loui Annie. – 2003. – 146 pages 

Тривалість курсу 90 год 

Обсяг курсу 24 аудиторних практичних занять та 66 год самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде : знати: 

- Теоретичний матеріал; 

- Теорію та методику викладання контактної імпровізації; 

- Володіти знаннями про біомеханічні процеси роботи тіла; 

- Вміння користуватися даними процесами в роботі; 

- Можливості побудови структури взаємодії; 

- Принципи та інструменти роботи в парі, групі. 

Вміти: 

- Виконувати та вільно володіти техніками. 

- Використовувати інструменти природнього руху тіла; 

- Будувати структури в тілі і використовувати їх в роботі; 

- Вільно взаємодіяти з різною кількістю людей; 

- Відслідковувати процес руху, впливати/ рухатися за ним; 

- Бути присутнім та свідомо рухатися за лінією танцю. 

Ключові слова Танець, хореографія, імпровізація, контактна імпровізація, сучасна 

хореографія.  

Формат курсу Очний /заочний 

Теми Змістовний модуль 1.  

Тема№1 Предмет і завдання курсу «контактна імпровізація» 

Тема№2 Історія та розвиток контактної імпровізації; 

Тема№3 представники та їх особливості роботи; 

Змістовний модуль 2. Методика роботи  

Тема№4 вивчення біомеханіки руху,взаємодія з іншими; 

Тема№5 вивчення основних принципів, прийомів взаємодії в парі; 

Тема№6 вивчення основних принципів, прийомів взаємодії в групі; 

Змістовний модуль 3. 

Тема№6 вивчення побудови структур  імпровізації в тілі та з іншим 

танцівником; 

Тема №7  напрацювання присутності, уваги на роботі, відслідковування 

процесу. 

Змістовний модуль 4. Структура та зміст уроку контактної імпровізації 

Тема№8 Структурні частини заняття з контактної імпровізації, їх 

характеристика 

Тема№9 Розробка студентами ігор та розробка вправ з контактної 

імпровізації 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці 8 семестру у формі практичного показу танцювального 

уроку 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують розуміння особливостей 

предмету, мати підготовлене тіло. Потребують базових знань з сучасного 

танцю. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Практична робота, тренувальні та творчі вправи, розповідь, пояснення, 

демонстрація, спостереження, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки, тьюторство, навчальні спільноти і т. д.) 

Необхідне обладнання Простір придатний для руху, спеціальна підлога, аудіо система. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням: • практичні/самостійні тощо : 25% 

семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25; • контрольні заміри 
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https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Nancy+Stark+Smith+and+David+Koteen&text=Nancy+Stark+Smith+and+David+Koteen&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Nancy+Stark+Smith+and+David+Koteen&text=Nancy+Stark+Smith+and+David+Koteen&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Thomas+Kaltenbrunner&text=Thomas+Kaltenbrunner&sort=relevancerank&search-alias=books
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https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Thomas+Kaltenbrunner&text=Thomas+Kaltenbrunner&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Annie-Loui/e/B0034PYD6K/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/Annie-Loui/e/B0034PYD6K/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
https://www.amazon.com/Annie-Loui/e/B0034PYD6K/ref=dp_byline_cont_ebooks_1


діяльності) (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 25; • 

іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями 

чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є 

важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 

усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 11 випадку 

студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім 

особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. Політика 

виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, 

самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 

обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента 

під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруютьс 

Питання до заліку 1. Істория розвитку контактної імпровізації 

2. Представники та їх техніки 

3. Особливості тіла при роботі 

4. Базові принципи роботи з тілом 

5. Базові принципи роботи з партнером. 

6. Принципи роботи в групі 

7. Основні елементи,вправи для підготовки до входження в танець 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

 
 


