
 
 

 

Кафедра режисури та хореографії 

 
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

другий (магістерський) рівень 

 

Затверджено 

на засіданні кафедра режисури та хореографії  

Протокол № 1 від 28 серпня 2020 р. 

 

Зав. кафедрою,  

проф. Ф. М. Стригун 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПП 1.2.04 «Художньо-критична діяльність у хореографії», 

Магістри  

I курс 1 семестри 

для студентів денної та заочної форми навчання 

галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

спеціальності 024 «Хореографія» 

 

 

 

Львів – 2020/2021 
 



ПП 1.2.04 «Художньо-критична діяльність у хореографії», 

Магістри  

I курс 1 семестри 

для студентів денної та заочної форми навчання 

галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

спеціальності 024 «Хореографія» 
Назва дисципліни Художньо-критична діяльність у хореографії (І курс магістри) 

Адреса викладання 

дисципліни 

Вул. Стефаника, 10., вул. Валова, 18, online  

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра режисури та хореографії 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

024 Хореографія 
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Контактна інформація 

викладачів 

harbuzyuk.maya16@gmail.com, mayya.harbuzyuk@lnu.edu.ua 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Zoom, Microsoft teams, FB, Skype або подібні ресурси. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати слухачам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб оволодіти теоретичними та практичними 

навичками в галузі критичної діяльності в царині хореографії. 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Художньо-

критична діяльність у хореографії» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки: - 024 Хореографія, магістр. Термін 

навчання – 1 рік, кваліфікація: яка викладається у 10 семестрі, 3 

змістові модулі, з них 32 академічні години, 2 години консультація та 

залік. 

Коротка анотація 

дисципліни 

“Художньо-критична діяльність у хореографії” є нормативною 

дисципліною, яка покликана познайомити студентів з історією 

хореографічної критики в Україні та світі, дати знання про відомі 

постаті балетних критиків у минулому та сьогоденні, познайомити із 

найважливішими виданнями та інтернет-ресурсами, де друкуються 

критичні статті на тему хореографічного мистецтва. Обов’язковою 

складовою навчання є опанування студентами базових навичок 

написання критичних статей   про події та явища у сучасному 

хореографічному процесі, що передбачає активний перегляд 

хореографічних вистав як у записі, так і безпосередньо в театрах.   

Мета та цілі 

дисципліни 

Головна мета курсу – дати студентам комплекс історико-теоретичних та 

практичних знань в галузі хореографічної критики.  

Предметом вивчення дисципліни є історико-теоретичні та практичні 

особливості критичної діяльності в хореографічному мистецтві. Під час 

навчання зосереджуємося на окремих жанрах хореографічних творів — 

балетна вистава, перформативна вистава, хореографічний етюд, 

народний, бальний танець та розглядаємо їх як об’єкт критичного 
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аналізу.  

Набуті знання та навички з даної дисципліни допоможуть студентові 

краще усвідомити питання художньої цілісності хореографічного твору, 

розвинути критичне мислення, здатність вербалізовувати та послідовно 

й аргументовано викладати власні думки й спостереження щодо 

хореографічних творів. Під час навчання студент познайомиться із 

широким колом зарубіжних та українських критичних ресурсів, де 

пишуть та обговорюють твори хореографічного мистецтва, зможе 

порівняти різні почерки й стилі критиків. Глибше пізнає й зрозуміє коло 

найактуальніших питань у сфері сучасної хореографії.  

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

Бальме К. Вступ до театрознавства. Перекл. В. Кам’янець. Львів, 2008. 

270 с. 

Веселовська Г. Сучасне театральне мистецтво: навч. Посіб. – К. : 

НАКККіМ, 2014. – 143с.  
Бойко Є.В. Деякі проблеми українського балетного мистецтва (оглядова 

довідка за матеріалами преси) // К.: Міністерство культури і мистецтв 

України. Національна парламентська бібліотека України. Інформаційний 

центр з питань культури та мистецтва. 1996. – Вип 5/5. 
Левчук Л.Т.Західноєвропейська естетика ХХ ст. / Левчук Л.Т.– К.: Либідь, 

1997. – 224 с.  
Заболотна В. Етика професії. Просценіум. 2001. № 1. С. 35-37. 

Клековкін О. Theatrica. Лексикон. Київ, 2012. 800 c. 

Паві. П. Словник театру. Перекл. М. Якуб’яка. Львів, 2006. 638 с. 
Підлипська А. Критика хореографічного мистецтва в сучасній Україні. 

Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. - 2017. - Вип. 35. - С. 99-

107.  

Підлипська А. Журнал «Танець в Україні та світі» у вітчизняному 

хореологічному дискурсі. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи 

216 розвитку. Випуск 24/2017 С. 216-221. 

Соколов-Каминский А. А. Балетная критика: поиск опори. Вестник 

Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. № 6 (71), 2020. С. 39-

49. 

Чепалов О. : до 70-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / М-во 

культури України, Харків. держ. Акад. культури, Бібліотека ; [уклад.: С. 

В. Євсеєнко, О. С. Хижна, Т. О. Шикаленко ; наук. ред. Т. О. 

Шикаленко]. Харків : ХДАК, 2015.  351 c. : фот. (Видатні педагоги 
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Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16годин 

лабораторних робіт/практичних занять та 58 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати:  

ключові імена та тексти з історії хореографічної критики; 

доробок сучасних критиків у галузі хореографічного мистецтва; 

головні етичні та професійні засади критичної діяльності в 

царині мистецтва (в цілому); 

специфіку критичної діяльності у царині хореографії; 

сучасні видання та ресурси, пов’язані з хореографічною 

критикою; 

алгоритм критичного аналізу хореографічної вистави; 

жанри критики 

актуальні проблеми хореографічної критики 

 

- Вміти: 

аналізувати хореографічну виставу як предмет критичного 

аналізу; 

аргументовано й послідовно висловлювати критичні думки як в 

усному, так і письмовому жанрі; 

дотримуватись етичних та професійних норм у процесі 

критичної діяльності; 

готувати до подачі у редакцію критичну статтю; 

обирати відповідний жанр для написання критичного тексту  

 

Ключові слова Мистецька критика, театральна критика, балетна критика, аналіз 

вистави, професійна етика критика, ЗМІ про хореографічне мистецтво 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Історико-теоретичні аспекти критичної 

діяльності у хореографії 
Тема 1. Критична діяльність у царині хореографії як складова 

мистецької критики. - 2 год. 

Тема 2. Формування та розвиток хореографічної критики в Україні та 
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світі.  - 2 год. 

Тема 3. Провідні постаті критиків у галузі хореографії та їхній доробок. 

- 2 год. 

Тема 4. Теоретичні та етичні засади роботи критика-мистецтвознавця. - 

2 год. 

Змістовий модуль 2. Сучасна українська та світова критика у 

хореографії. 
Тема 5. Ресурси та видання, пов1язані з хореографічною критикою в 

Україні та світі. - 4 год. 

Тема 6. Сучасні критики в галузі хореографії, їхній доробок. - 2 год. 

Тема 7. Жанри театральної (балетної) критики, їхня специфіка. - 2 год.  

Тема 8. Актуальні проблеми хореографічного мистецтва у критичних 

публікаціях. - 4 год. 

Змістовий модуль 3. Критична публікація у галузі хореографії. 
Тема 9. Основні параметри критичного аналізу хореографічного твору. - 

4 год. 

Тема 10. Стиль, жанр, мова критичної публікації з хореографії — 2. год. 

Тема 11. Алгоритм написання статті та підготовки до публікації. - 2 год. 

Тема 12. Усне та письмове рецензування творів хореографічного 

мистецтва. Відмінності та подібності - 4 год.  

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

комбінований  

 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки, тьюторство* ,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-

орієнтоване навчання, дискусія 

 

 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 

може не потребувати використання програмного забезпечення, крім 

загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 50% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів_50____ 

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

балів_50___ 

Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

 

Під час навчання максимально мотивуватиметься самостійна робота 

студента, високо (до 20 балів) оцінюватиметься факт написання та 

публікації студентом власної критичної статті або публікації іншого 

критичного жанру на теми хореографічного мистецтва.  

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, рецензій на вистави). 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 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 толеруються. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Питання до заліку. 

1. Визначення та призначення мистецької критики. 

2. Критика в хореографічному мистецтві як складова  мистецької 

критики. 

3.  Спефиціка формування балетної критики у світовому 

хореографічному мистецтві. 

4. Особливості формування й розвитку критик в українському 

хореографічному мистецтві. 

5. Дослідження з історії балетної критики: проблеми та здобутки. 

6. Провідні світові критики в галузі хореографії ХІХ ст. 

7. Провідні світові критики в галузі хореографії першої половини ХХ 

ст. 

8. Провідні світові критики в галузі хореографії другої половини ХХ ст. 

9. Провідні світові критики в галузі хореографії ХХІ ст. 

10. Провідні українські критики в галузі хореографії першої половини 

ХХ ст. 

11. Провідні українські критики в галузі хореографії другої половини 

ХХ ст. 

12. Балетна критика у Львові: імена, історія становлення та розвитку. 

13. Етичні засади праці мистецького критика. 

14. Сучасні українські видання та ресурси, пов’язані з критикою у 

галузі хореографії. 

15. Сучасні світові видання та ресурси, пов1язані з критикою у галузі 

хореографії. 

16. Жанри театральної (балетної) критика, їхня специфіка. 

17. Усне рецензування вистави — особливості та алгоритм. 

18. Письмове рецензування балетної вистави — особливості та 

алгоритм. 

20. Основні параметри критичного аналізу балетної вистави. 



21. Комплексний підхід до критичного аналізу балетної вистави. 

22. Алгоритм підготовки критичної статті та підготовки її до друку. 

23. Найкращі рецензії на балетні вистави в Україні. Аналіз та приклади. 

24. Найкращі рецензії на балетні вистави у світі. Аналіз та приклади. 

25. Актуальні проблеми хореографічного мистецтва у критичних 

публікаціях в Україні. 

26. Актуальні проблеми хореографічного мистецтва у критичних 

публікаціях: огляд світової періодики. 

27. Самоаналіз власної критичної статті. 

28. Аналіз критичної статті колеги. 

29. Репертуарний аналіз афіші одного з українських театрів опери та 

балету (за вибором студента). 

30. Репертуарний аналіз афіші одного із зарубіжних театрів балету (за 

вибором студента). 

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

завершенню курсу. 

  
 

 
 
 


