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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

02 Культура і мистецтво 

(шифр і назва) Нормативна 

(за вибором) 

 
Загальна кількість 

годин – 90 

Спеціальність 

 024 Хореографія 

 (шифр і назва) 

Модулів – 1 

Освітньо-професійна 

програма «Хореографія» 

(оновлена 2021 р) 

Перший рівень вищої 

освіти (бакалавр) 

Кваліфікація: бакалавр 

хореографії. 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Змістових модулів – 3 Рік підготовки: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

аудиторних – 32 

години 

 

самостійної  роботи 

студента – 58 годин 

  

ІV-й -й 

Семестр 

7-й -й 

Лекції 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

58 год.  год. 

Індивідуальні завдання: 

10 год. 

Вид контролю:  

Залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни – навчити студентів розглядати та комплексно розуміти 

специфіку літературних текстів як основи хореографічних творів. 

Завдання дисципліни: 

 ознайомити студентів із основними підходами дослідження синтезу літератури 

та хореографічного мистецтва; 

 розглянути історичні етапи дослідження літератури як першооснови 

хореографічних творів; 

 навчити студентів оперувати термінологічним словником та основними 

інтерпретаційними категоріями різновекторного аналізу літературного тексту як 

основи хореографічного твору; 

 продемонструвати можливості «різночитання» художніх текстів у залежності 

від суспільних обставин; 

 виробити навички інтертекстуального аналізу літературного тексту та 

мистецьких творів; 

 виробити навички наукового літературознавчого аналізу художнього твору; 

 сприяти розвитку навичок критичного витлумачення художнього твору, 

розуміння й розпізнавання його характерних ознак у сфері жанру, стилю тощо; 

 навчити студентів застосовувати міждисциплінарні зв’язки при аналізі 

літературного тексту та хореографічних творів; 

 навчити студентів самостійно мислити; 

 розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 ключові поняття і терміни, пов’язані з підходом вивчення синтезу літератури та 

хореографічного мистецтва; 

 специфіку літератури як художнього мистецтва слова; 

 родову та жанрову особливість літературної першооснови хореографічних 

творів; 

 теорію літературного процесу як культурного продукту; 

 генезу взаємодії літератури та хореографічного мистецтва в європейському 

контексті,  

 характерні ознаки художнього тексту в царині жанру, стилю, авторської 

стилістики тощо; 

 хореографічні постановки створені на основі творів  української літератури; 

 основні поняття і проблеми теорії інтерпретації художнього тексту та його 

втілення у хореографічному мистецтві; 

 вміти: 

 володіти термінологічним апаратом та категоріями літератури та 

хореографічного митецтва; 

 усвідомлювати особливості взаємодії  літературного тексту та 

хореографічного митецтва;  

 здійснювати інтертекстуальний аналіз та  культурологічну інтерпретацію 

літературних та хореографічних творів; 
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 створювати лібрето хореографічного твору на основі літературного 

першоджерела; 

 готувати та презентувати наукові доповіді та проекти; 

 брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку. 

Згідно з освітньою програмою навчальний компонент «Літературна основа 

хореографічних творів» передбачає такі програмні компетентності: 

ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

СК09. Здатність збирати, обробляти, аналізувати, синтезувати та інтерпетувати 

художню інформацію з метою створення хореографічної композиції. 

Згідно з освітньою програмою навчальний компонент «Літературна основа 

хореографічних творів» передбачає забезпечення таких програмних результатів 

навчання (ПРН): 
ПР02. Розуміти моральні норми і принципи та вміти примножувати культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства в процесі діяльності. 

ПР03. Вільно спілкуватись державною мовою усно і письмово з професійних та ділових 

питань. 

ПР14.Володіти принципами створення хореографічного твору, реалізуючи практичне 

втілення творчого задуму відповідно до особистісних якостей автора. 

Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу: Для 

вивчення курсу студенти потребують базових знань з шкільних курсів української 

та зарубіжної літератури. Бажаними є здобуті компетентності з таких освітніх 

компонентів, як «Українська мова за професійним спрямуванням», «Історія 

української культури», «Історія образотворчого мистецтва», «Історія 

хореографічного мистецтва» достатніх для сприйняття категоріального апарату 

хореографічного мистецтва. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Якби ти міг пояснити що-небудь словами –  

не було б сенсу в тому, щоб станцювати це»  

– Айседора Дункан. 

 

Змістовий модуль І  

ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ЗВ’ЯЗКУ ЛІТЕРАТУРИ ТА 

ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

ТЕМА 1:  

Вступ до курсу «Літературна основа хореографічних творів».  

Література як мистецтво: її художня специфіка та синтез мистецтв. 

 

Питання:  

1. Мета, завдання, вимоги та оцінювання курсу «Літературна основа 

хореографічних творів». 

2. Література як мистецтво слова, її художня специфіка. 

3. Сприймання художнього твору. 

4. Синтез літератури та живопису, музики, театру, кіно та хореографії 

 

Практичне (семінарське) заняття 

ТЕМА 1: Вступ до курсу «Літературна основа хореографічних творів». 

Література як мистецтво: її художня специфіка та синтез мистецтв. 

Питання для дискусії:  

1. Мета, завдання, вимоги та оцінювання курсу «Літературна основа 

хореографічних творів». 

2. Література як мистецтво слова, її художня специфіка. 

3. Сприймання художнього твору. 

4. Синтез літератури та живопису, музики, театру, кіно та хореографії 

 

ТЕМА 2:  

Мистецький процес: епоха, напрям, течія, стиль 

Питання:  

1. Визначення понять: епоха, напрям, течія, стиль. 

2. Літературні типи творчості. 

3. Літературний стиль і стильові різновиди. 

 

Практичне (семінарське) заняття 

ТЕМА 2: Мистецький процес: епоха, напрям, течія, стиль 

Питання для дискусії:  

1. Визначення понять: епоха, напрям, течія, стиль. 

2. Літературні типи творчості. 

3. Літературний стиль і стильові різновиди. 
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ТЕМА 3:  

Родова та жанрова особливість літературної першооснови хореографічних 

творів 

Питання: 

1. Сутність та ґенеза літературних родів. 

2. Міжродові форми. 

3. Літературні жанри. 

4. Творчість як спосіб самовираження, пізнання (самопізнання), змагання 

(суперництво), воля до влади, витіснення психічних комплексів, насолода 

(гедонізм), втеча від дійсності. 

5. Співтворчість читача/глядача. 

 

Практичне (семінарське) заняття 

ТЕМА 3: Родова та жанрова особливість літературної першооснови 

хореографічних творів 

Питання для дискусії: 

1. Сутність та ґенеза літературних родів. 

2. Міжродові форми. 

3. Літературні жанри. 

4. Творчість як спосіб самовираження, пізнання (самопізнання), змагання 

(суперництво), воля до влади, витіснення психічних комплексів, насолода 

(гедонізм), втеча від дійсності. 

5. Співтворчість читача/глядача. 

6. Художні стилі та напрями: інтерпретація в літературі та хореографічному 

мистецтві (на вибір студента). 

 

Змістовий модуль ІІ 

ХОРЕОГРАФІЧНІ ПОСТАНОВКИ НА ЛІТЕРАТУРНІЙ ОСНОВІ: 

ДІАХРОННИЙ ЗРІЗ 

 

ТЕМА 4:  

Хореографічні  постатовки  на літературній основі  від античності до ХХІ 

століття: європейський контекст 

Питання: 

1. Драматичні твори як основа балетних постановок. 

2. Інтерпретація фольклорної та авторської казки в хореографічному мистецтві. 

3. Легенда – як літературна складова хореографічних творів. 

4. Інтерпретація літературного роману на балетній сцені. 

5. Поема – як основа хореографічного твору. 

6. Сучасна хореографічна форма вираження літературного твору. 

 

Практичне (семінарське) заняття 

ТЕМА 4: Хореографічні  постатовки  на літературній основі  від античності 

до ХХІ століття: європейський контекст 

Питання для дискусії: 
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1. Драматичні твори як основа балетних постановок. 

2. Інтерпретація фольклорної та авторської казки в хореографічному мистецтві. 

3. Легенда – як літературна складова хореографічних творів. 

4. Інтерпретація літературного роману на балетній сцені. 

5. Поема – як основа хореографічного твору. 

6. Сучасна хореографічна форма вираження літературного твору. 

 

ТЕМА 5:  

Інтерпретація літературних творів у хореографічному мистецтві України  

ХХ – початку ХХІ століття 

Питання: 

1. Інтерпретація творів Т. Шевченка на балетній сцені. 

2. Інтерпретація творів Л. Українки на балетній сцені. 

3. Інтерпретація творів І. Франка на балетній сцені. 

4. Балетмейстер А. Шекера як інтерпретатор літературних текстів. 

5. Сучасна українська література як основа хореографічних творів.  

 

Практичне (семінарське) заняття 

ТЕМА 5:  Інтерпретація літературних творів у хореографічному мистецтві 

України ХХ – початку ХХІ століття 

Питання для дискусії: 

1. Інтерпретація творів Т. Шевченка на балетній сцені. 

2. Інтерпретація творів Л. Українки на балетній сцені. 

3. Інтерпретація творів І. Франка на балетній сцені. 

4. Балетмейстер А. Шекера як інтерпретатор літературних текстів. 

5. Сучасна українська література як основа хореографічних творів.  

 

Змістовий модуль ІІІ 

МЕТАМОРФОЗИ ОБРАЗІВ У ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ 

 

ТЕМА 6: Зміст і форма художнього твору 

Питання: 

1. Тема літературного твору. 

2. Мотив літературного твору. 

3. Фабула літературного твору. 

4. Сюжет і способи його побудови. 

5. Композиція літературного твору. 

6. Народження творчого задуму. 

 

Практичне (семінарське) заняття 

ТЕМА 6: Зміст і форма художнього твору 

Питання для дискусії: 

1. Тема літературного твору. 

2. Мотив літературного твору. 

3. Фабула літературного твору. 
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4. Сюжет і способи його побудови. 

5. Композиція літературного твору. 

6. Народження творчого задуму. 

 

ТЕМА 7:  

Художній образ літератури як джерело  пластичного образу хореографічного 

мистецтва 

Питання:  

1. Образ як художнє узагальнення. 

2. Образи-персонажі. 

3. Домисел та вимисел у структурі образу. 

4. Традиційні образи та стереотипи. 

5. Система художніх образів. 

 

Практичне (семінарське) заняття 

ТЕМА 7: Художній образ літератури як джерело  пластичного образу 

хореографічного мистецтва 

Питання для дискусії: 

1. Образ як художнє узагальнення. 

2. Образи-персонажі. 

3. Домисел та вимисел у структурі образу. 

4. Традиційні образи та стереотипи. 

5. Система художніх образів. 

 

ТЕМА 8:  

Літературній текст та лібрето хореографічного твору: процес перенесення та 

створення образів 

Питання:  

1. Проблема сприймання художнього твору. 

2. Художня комунікація. 

3. Поняття лібрето, сценарій  хореографічного твору, методика та принципи 

укладання. 

 

Практичне (семінарське) заняття 

ТЕМА 8:  Літературній текст та лібрето хореографічного твору: процес 

перенесення та створення образів 

Питання для дискусії: 

1. Проблема сприймання художнього твору. 

2. Художня комунікація. 

3. Поняття лібрето, сценарій  хореографічного твору, методика та принципи 

укладання.
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л П лаб ін

д 

с.р

. 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль І  

ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ЗВ’ЯЗКУ ЛІТЕРАТУРИ ТА 

ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 

ТЕМА 1: Вступ до курсу 

«Літературна основа 

хореографічних творів». 

Література як мистецтво: 

її художня специфіка та 

синтез мистецтв. 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

ТЕМА 2: Мистецький 

процес: епоха, напрям, 

течія, стиль. 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

ТЕМА 3: Родова та 

жанрова особливість 

літературної 

першооснови 

хореографічних творів. 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 1 

30 6 6 - - 18 - - - - - - 

Змістовий модуль ІІ 

ХОРЕОГРАФІЧНІ ПОСТАНОВКИ НА ЛІТЕРАТУРНІЙ ОСНОВІ: 

ДІАХРОННИЙ ЗРІЗ 

ТЕМА 4: Хореографічні  

постатовки  на 

літературній основі  від 

античності до ХХІ 

століття: європейський 

контекст. 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

ТЕМА 5: Інтерпретація 

літературних творів у 

хореографічному 

мистецтві України ХХ – 

початку ХХІ століття. 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 2 

20 4 4 - - 12 - - - - - - 
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Змістовий модуль ІІІ 

МЕТАМОРФОЗИ ОБРАЗІВ У ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ 

ТЕМА 6: Зміст і форма 

художнього твору. 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

ТЕМА 7: Художній 

образ літератури як 

джерело  пластичного 

образу хореографічного 

мистецтва. 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

ТЕМА 8: Літературній 

текст та лібрето 

хореографічного твору: 

процес перенесення та 

створення образів 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 3 

30 6 6   18       

Модуль 2 

ІНДЗ 10 - - - 1 10 - - - - - - 

Усього годин 90 1

6 

1

6 

- 1 58 - - - - - - 

 

 

5. Теми лекційних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  ТЕМА 1: Вступ до курсу «Літературна основа хореографічних 

творів». Література як мистецтво: її художня специфіка та синтез 

мистецтв. 

2 

2.  ТЕМА 2: Мистецький процес: епоха, напрям, течія, стиль. 2 

3.  ТЕМА 3: Родова та жанрова особливість літературної 

першооснови хореографічних творів. 

2 

4.  ТЕМА 4: Хореографічні  постатовки  на літературній основі  від 

античності до ХХІ століття: європейський контекст. 

2 

5.  ТЕМА 5: Інтерпретація літературних творів у хореографічному 

мистецтві України ХХ – початку ХХІ століття. 

2 

6.  ТЕМА 6: Зміст і форма художнього твору. 2 

7.  ТЕМА 7: Художній образ літератури як джерело  пластичного 

образу хореографічного мистецтва. 

2 

8.  ТЕМА 8: Літературній текст та лібрето хореографічного твору: 

процес перенесення та створення образів. 

2 

 Разом 16 
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6. Теми практичних (семінарських) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  ТЕМА 1: Вступ до курсу «Літературна основа хореографічних 

творів». Література як мистецтво: її художня специфіка та синтез 

мистецтв. 

2 

2.  ТЕМА 2: Мистецький процес: епоха, напрям, течія, стиль. 2 

3.  ТЕМА 3: Родова та жанрова особливість літературної 

першооснови хореографічних творів. 

2 

4.  ТЕМА 4: Хореографічні  постатовки  на літературній основі  від 

античності до ХХІ століття: європейський контекст. 

2 

5.  ТЕМА 5: Інтерпретація літературних творів у хореографічному 

мистецтві України ХХ – початку ХХІ століття. 

2 

6.  ТЕМА 6: Зміст і форма художнього твору. 2 

7.  ТЕМА 7: Художній образ літератури як джерело  пластичного 

образу хореографічного мистецтва. 

2 

8.  ТЕМА 8: Літературній текст та лібрето хореографічного твору: 

процес перенесення та створення образів. 

2 

 Разом 16 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  ТЕМА 1: Вступ до курсу «Літературна основа хореографічних 

творів». Література як мистецтво: її художня специфіка та синтез 

мистецтв. 

6 

2.  ТЕМА 2: Мистецький процес: епоха, напрям, течія, стиль. 6  

3.  ТЕМА 3: Родова та жанрова особливість літературної 

першооснови хореографічних творів. 

6 

4.  ТЕМА 4: Хореографічні  постатовки  на літературній основі  від 

античності до ХХІ століття: європейський контекст. 

6 

5.  ТЕМА 5: Інтерпретація літературних творів у хореографічному 

мистецтві України ХХ – початку ХХІ століття. 

6 

6.  ТЕМА 6: Зміст і форма художнього твору. 6 

7.  ТЕМА 7: Художній образ літератури як джерело  пластичного 

образу хореографічного мистецтва. 

6  

8.  ТЕМА 8: Літературній текст та лібрето хореографічного твору: 

процес перенесення та створення образів. 

6 

9.  Виконання індивідуально-дослідного завдання 10 

 Разом  58 

 

               



13 

 

  

   8. Індивідуальні-дослідне завдання дослідження хореографічного мистецтва  

 

– Балетмейстер як творець хореографічного твору.  

– Брейк-данс як складова хіп-хоп культури.  

– Висвітлення біблійних сюжетів через призму хореографічного мистецтва.  

– Відображення казкового світу в сучасній балетній виставі.  

– Впровадження модерністських виражальних засобів у сучасному українському 

хореографічному мистецтві.  

– Втілення літературного образу засобами хореографічного мистецтва.  

– Втілення людських переживань у переломні моменти життя, в одноактному 

балеті.  

– Втілення образів творів Тараса Шевченка засобами хореографічного мистецтва.  

– Втілення почуттів людини прийомами балетної дії.  

– Втілення сатири засобами хореографічного мистецтва.  

– Драматичні твори як основа хореографічної вистави.  

– Жанрові та стильові особливості хореографічного твору.  

– Жанрово-стильові особливості хореографічних творів в репертуарі професійних 

хореографічних колективів України  

– Засади формування сценічного образу в одному балеті.  

– Інтерпретація класичної театральної спадщини засобами сучасного 

хореографічного мистецтва.  

– Література постмодернізму та її вплив на європейську класичну танцювальну 

школу.  

– Літературний гротеск у хореографічній виставі.  

– Літературний текст як елемент композиційної постановки танцю.  

– Мала хореографічна форма як драматургічне вирішення літературного твору.  

– Метафоричне висвітлення містичних символів літератури в танцювальних 

обрядових звичаях.  

– Новітні форми хореографічного тексту у балетній виставі.  

– Проблема висвітлення міжособистісних відносин в одноактному балеті на 

літературну першооснову.  

– Розкриття цінностей людського життя у літературі через призму танцювальної 

культури.  

– Синтез мистецтв в історичному розвитку: стиль і стилістика.  

– Синтез мистецтва в українській і світовій культурі.  

– Синтез мистецтва в українській хореографії.  

– Сучасна хореографія України: на перехресті танцювальних жанрів.  

– Сценографія і хореографічний образ.  

– Сценографія та поєднання хореографії – вираження синтезу мистецтв.  

– Сценографія українських балетів: історія та національна ідентичність 

– Сценографія хореографічного номеру: синтез мистецтв.  

– Сценографія як невід’ємна складова у створенні хореографічного номеру.  

–  Твір на національну тематику як сегмент української народної хореографії.  

– Творення хореографічного номеру (образу): синтез мистецтв.  

– Українська балетна  сценографія: становлення та розвиток.  
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– Українська балетна сценографія в контексті європейської культури.  

– Українська хореографія в контексті європейської культури.  

– Українське народне танцювальне мистецтво на зламі століть.  

– Фольклорні сюжети у балеті.  

– Хореографічне мистецтво як форма суспільної свідомості.  

– Хореографічне трактування казкових образів.  

– Хореографічний номер: стилістика образу.  

– Хореографічний фольклор у балетній виставі.  

– Хореографія біблійних мотивів у постановці Іржі Кілліана «Симфонія псалмів».  

– Хореографія і синтез мистецтв.  

– Хореографія серед інших видів мистецтв.  

– Хореографія у фокусі мистецтв.  

– Художній напрям і течія в хореографічному мистецтві.  

– Художній стиль і вид в хореографічному мистецтві.  

 

9. Методи навчання 

- за джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні, наочні, 

практичні; 

- за характером пізнавальної діяльності студентів – пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, частково-пошуковий, 

дослідницький; 

- залежно від основної дидактичної мети і завдань – методи оволодіння новими 

знаннями, формування вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і 

навичок;  

- методи усного викладу знань, закріплення навчального матеріалу, самостійної 

роботи студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із 

застосування знань на практиці та вироблення вмінь і навичок, перевірки та 

оцінювання знань, умінь і навичок; 

- з погляду цілісного підходу до діяльності у процесі навчання – методи 

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й 

мотивація студента, контролю, самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, 

самокорекції, взаємокорекції в навчанні.  

 

10. Методи контролю 

Формою контролю є залік в 3 семестрі.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних (семінарських) 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 

конкретної роботи. Форми проведення поточного контролю під час навчальних 

занять визначаються кафедрою і відображаються у робочому плані дисципліни. 

Тестовий контроль можна проводити як на практичних, так і на лекційних 

заняттях.  

Модульний контроль – визначає підхід до організації оволодіння студентом 

змістовими модулями та проявляється через специфічну для модульного навчання 

організацію методів і прийомів навчально-виховних заходів, основним змістом 

яких є активна самостійно-творча пізнавальна діяльність студента.  
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Методичного консультування – полягає в науковому та інформаційно-

методичному забезпеченні діяльності учасників освітнього процесу.  

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання на 

певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних 

етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну 

атестацію студента.  

Семестровий контроль проводиться за однією із таких форм: семестровий іспит, 

диференційований залік або залік з конкретної навчальної дисципліни в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, 

встановлені навчальним планом.  

Форма проведення заліку – письмова – проведення тестування та виконання 

індивідуального завдання дослідження хореографічного мистецтва, вона 

затверджується кафедрою і відображається у робочій навчальній програмі 

дисципліни.  

Під час семестрового контролю враховуються результати здачі усіх видів 

навчальної роботи згідно із структурою залікових кредитів.  

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою 

                                                       

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподілу балів, які отримують студенти (для заліку) 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

ЗМ №1 ЗМ № 2 ЗМ № 3 ЗМ № 4  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 ІНДЗ 100 

5 5 5 10 10 20 10 15 20 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів. 

Здобувач/ка навчального процесу  має можливість отримати додаткові бали за 

виконання таких завдань: 

1. Написання та оформлення наукової публікації (тези доповіді чи стаття) з теми 

власного наукового дослідження хореографічного мистецтва (15 балів). 

2. Виступ з доповіддю або повідомленнямз теми власного наукового дослідження 

на науковій/науково-практичній конференції (10 балів). 

3. Участь як слухача на науковій/науково-практичній конференції з умовою 

написання та оформлення есе чи рецензії. (5 балів). 

 

12. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре 

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно 

Е  51-60 Достатньо 
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FХ 26-50 
2 Незадовільно 

Незараховано 

F 0-26 

 

13. Засоби діагностики успішності навчання 

  

Діагностика забезпечується можливістю оцінювання рівня досягнення та 

ефективності сформульованих і реалізованих у системі цілей освіти та 

професійної підготовки.  

Критерії оцінювання результатів з курсу «Академічна доброчесність та основи 

наукових досліджень хореографічного мистецтва».  

Діагностика успішності навчання з навчальної дисципліни здійснюється на 

основі таких засобів, як питання до заліку, тести, тестові завдання, пакети 

контрольних завдань для комплексної перевірки знань з дисципліни, написання 

наукової роботи тощо.  

Залік проводиться при оцінюванні за 5-ти бальною системою. Основа для 

визначення оцінки – рівень засвоєння студентами матеріалу, передбаченого 

освітньо-професійною програмою.  

“Відмінно” (А) заслуговує студент, який вірно виконав творчі завдання в межах 

90 – 100% поставлених питань та завдань: 

- показав всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмного 

матеріалу;  

- показав вміння відмінно виконувати завдання, що передбачені практичним 

показом;  

- вміє застосовувати знання з методики викладання хореографії;  

- досконало володіє методичними і хореографічними поняттями;  

- проявив творчі здібності в розумінні, викладенні і використанні навчально-

програмного матеріалу.  

 “Добре” (ВС) заслуговує студент, який успішто виконав творчі завдання в 

межах 75 – 89 % поставлених питань та завдань: 

- показав добрі знання навчально-програмного матеріалу курсу;  

- добре володіє методичними і хореографічними поняттями;  

- достатньо повно володіє хореографічними поняттями.  

“Задовільно” (ДЕ) заслуговує студент, який вірно виконав творчі завдання в 

межах 60 – 74 % поставлених питань та завдань теоретичного заліку: 

- показав достатні знання навчально-програмного матеріалу дисципліни у 

задовільному обсязі;  

- в певному об’ємі знає авторів згаданих на лекціях хореографічних теорій.   - 

володіє першочерговими поняттями методики хореографічного мистецтва.  

“Незадовільно”(ХF) з можливістю повторного складання заслуговує студент, 

який виконав творчі завдання  в обсязі 35-59 % завдань, передбачених 

теоретичним заліком: 

- показав досить низький рівень знань навчально-програмного матеріалу;  

- допускає значні помилки у визначенні основних мистецтвознавчих підходів;  

- не орієнтується в значній більшості понять та категорій.  
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“Незадовільно”(ХF) з обов’язково повторним курсом заслуговує студент, який 

виконав завдання в обсязі 1 –  34 % завдань, передбачених програмою заліку: 

- не володіє об’ємом знань обсязі, що не задовольняє мінімально – необхідному 

навчально-програмного матеріалу з курсу;  

- неприпустимо помиляється в основних поняттях та категоріях курсу;  

- допустив грубі помилки при відповіді на питання заліку, що демонструють 

нерозуміння сутності обраної спеціальності.  

 

14. Методичне забезпечення 

 

У методичних рекомендаціях практичних занять і самостійної роботи студентів з 

предмету «Академічна доброчесність та основи наукових досліджень 

хореографічного мистецтва» формулюються на навчальних заняттях, їх навчальні 

цілі – заздалегідь передбачені результати навчальної діяльності студента з певним 

рівнем засвоєння, що адекватний параметрам умінь, сформульованих в освітньо-

кваліфікаційній характеристиці фахівця. 

Методичне забезпечення: 

1. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

2. Нормативні документи. 

3. Матеріали для демонстрування за допомогою технічних засобів навчання 

(світлини, відео). 

4. Відеозаписи, ілюстративні матеріали до тем.  

 

15. Питання на залік 

1. Література як мистецтво слова, її художня специфіка. 

2. Література та інші види мистецтва. 

3. Сприймання художнього твору. 

4. Синтез літератури та живопису, музики, театру, кіно та хореографії. 

5. Художні стилі та напрями: інтерпретація в літературі та хореографічному 

мистецтві Визначення понять: епоха, напрям, течія, стиль. 

6. Літературні типи творчості. 

7. Літературний стиль і стильові різновиди. 

8. Сутність та ґенеза літературних родів. 

9. Міжродові форми. 

10. Літературні жанри. 

11. Творчість як спосіб самовираження, пізнання (самопізнання), змагання 

(суперництво), воля до влади, витіснення психічних комплексів, насолода 

(гедонізм), втеча від дійсності. 

12. Співтворчість читача/глядача. 

13. Хореографічні  постатовки  на літературній основі  від античності до ХХІ 

століття: європейський контекст. 

14. Інтерпретація літературних творів у хореографічному мистецтві України ХХ – 

початку ХХІ століття. 

15. Інтерпретація творів Т. Шевченка на балетній сцені. 

16. Інтерпретація творів Л. Українки на балетній сцені. 
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17. Інтерпретація творів І. Франка на балетній сцені. 

18. Балетмейстер А. Шекера як інтерпретатор літературних текстів. 

19. Сучасна українська література як основа хореографічних творів.  

20. Драматичні твори як основа балетних постановок. 

21. Інтерпретація фольклорної та авторської казки в хореографічному мистецтві. 

22. Легенда – як літературна складова хореографічних творів. 

23. Інтерпретація літературного роману на балетній сцені. 

24. Поема – як основа хореографічного твору. 

25. Сучасна хореографічна форма вираження літературного твору. 

26. Зміст і форма художнього твору. 

27. Тема літературного твору. 

28. Мотив літературного твору. 

29. Фабула літературного твору. 

30. Сюжет і способи його побудови. 

31. Композиція літературного твору. 

32. Народження творчого задуму. 

33. Художній образ літератури як джерело  пластичного образу хореографічного 

мистецтва. 

34. Образ як художнє узагальнення. 

35. Образи-персонажі. 

36. Домисел та вимисел у структурі образу. 

37. Традиційні образи та стереотипи. 

38. Система художніх образів . 

39. Метаморфози образів у хореографічному мистецтві 

40. Літературній текст та лібрето хореографічного твору: процес перенесення та 

створення образів. 

41. Проблема сприймання художнього твору. 

42. Художня комунікація. 

43. Поняття лібрето, сценарій  хореографічного твору, методика та принципи 

укладання. 

44. Методологія аналізу літературного та хореографічного творів. 

 

16. Рекомендована література 

Базова 

1. Маркевич С., Шутяк Н. Формування літературно-сценічних образів персонажів 

у малій формі танцю. / С. Маркевич, Шутяк Н. // Сучасне хореографічне 

мистецтво: тенденції та перспективи розвитку: навчально-методичний посібник 

[упоряд. О. А. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури 

та хореографії, 2020. – Ч. ІІІ. – С. 80-96.  

2. Маркевич С. Легенда як літературна складова хореографічних та мистець 

творів. \ С. Маркевич // Мистецька освіта та естетичне виховання молоді: Збірник 

праць магістрантів та молодих науковців : матеріали Регіональної науково-

практичної конференції (13-14 травня 2021 р.). – Полтава: Навчально-науковий 

інститут культури і мистецтв. видавничий відділ ПУЕТ. 2021. – С. 104-106. 
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3. Луньо П. Візуалізація художньо-пластичного образу в контексті кольору 

енергетики чакр людини / Є. Демченко, О. Лань, П. Луньо // Молодий вчений. – 

2020. – №10. – С. 90-93.  

4. Луньо П. Особливості феномену «роздвоєня оcобиcтоcтi»: мистецька 

інтерпретація / Є. Демченко, П. Луньо // Молодий вчений. – 2020. – №10. С. 94-97.  

5. Луньо П. Марина Абрамович: зв’язок митця та глядача [Текст] / Ю. Скиба, П. 

Луньо // Молодий вчений. – 2019. – №10 (74). – С. 96–99.  

6. Луньо П. Українські ознаки у танцювальній виставі «Енеїда» та в однойменній 

поемі І. Котляревського / І. Яковлєв, П. Луньо // Молодий вчений. – 2019. – №11 

(75). – С. 890–893.  

7. Луньо П. Концептуальні підходи до проблем добра і зла в хореографічному 

мистецтві античності / М. Федорів, П. Луньо // Молодий вчений. – 2019. – 

№11 (75). – С. 285–289.  

8. Луньо П. Мистецтво перформансу як спосіб життя / Ю. Скиба, П. Луньо // 

Молодий вчений. – 2019. – №11 (75). – С.  281-284.  

9. Луньо П. Інтерпретація античних міфологічних образів в поемі Івана 

Котляревського «Енеїда» та в однойменній танцювальній виставі / Ю.  

Кульчицький, П. Луньо, Я. Бас // Молодий вчений. – 2019. – №11 (75). – С. 844-

849.  

10. Луньо П. Патріотичний ліризм творчості Квітки Цісик як джерело образності 

хореографічних номерів / П. Луньо, С. Домазар // Молодий вчений. –  2018. – № 

11 (63). – С. 189-192.  

11. Лань О. Мистецтво балетмейстера: Хореографія великої форми: навчально-

методичний посібник. / О. Лань. – Львів: Львівський національний університет 

імені Івана Франка, 2019. – 198 с. 

12. Лань О. Художнє кредо балетмейстера як наслідок його світогляду в контексті 

створення хореографічного образу. / О. Лань // Вісник ЛНУ ім. Івана Франка: зб. 

наук. праць. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 137–144. 

13. Плахотнюк О. Творчість Тараса Шевченка на балетній сцені. / О. Плахотнюк // 

Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. 2014. – №. 15. – С. 

171–176.  

14. Русанова М. Казка як літературна основа хореографічних творів. / М. Русанова 

// Молодий вчений. 2020. – №11. – С. 359–361. 

15. Галета А. Взаємовплив художньої літератури та хореографічного мистецтва в 

роботі балетмейстера. / А. Галета // Хореографічна культура – мистецькі виміри: 

наук. зб.; за ред. О. А. Плахотнюк – Львів : Кафедра режисури та хореографії, 

Факультет культури і мистецтв, ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип. 8. – С. 187–

198.  

16. Лукашов В. Втілення літературних образів на танцювальній сцені. / В. 
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термінів, сисТЕМАтика / Л. Біловус / Терн. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – 
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