
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 
Сценографія хореографічного твору 
Тип дисципліни:  
вибіркова. 
Семестр:  
другий. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 16, практичні заняття – 
32; самостійна робота – 102. 
Лектор: доцент Храмов Ігор Валерійович 

Результати навчання:  
Знати: 

 закономірності побудови сценографії хореографічного твору; 
 особливості створення сценографії в хореографічному мистецтві; 
 методи розбору та аналізу сценографії хореографічних номерів 

Уміти: 
 формулювати основну проблему, втілену в хореографічному творі; 
 виробляти композиційну концепцію та її основні складові; 
 збирати, досліджувати та аналізувати джерела творчого задуму; 
 визначати стильову приналежність хореографічних творів; 
 володіти методами методикою застосування сценографії в творах хореографічного мистецтва. 

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Композиція та постановка танцю у роботі балетмейстера  
 Ансамбль танцю 

Зміст навчальноїдисципліни:  
Сценографія в контексті історичного розвитку театрального та хореографічного мистецтва. Роль 

світлового оформлення хореографічної композиції. Взаємозв’язок сценічного костюму з декораційним 
оформленням хореографічної композиції. Танцювальний реквізит як засіб виразності танцю. 
Використання сучасних технічних засобів при постановці хореографічної композиції. 
Рекомендована література:  
основна 
1. Бернадська Д. П. Синтез мистецтв у сучасній хореографії як чинник формування творчої особистості. 

Автореферат дис. … канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Д. П. Бернадська. – К., 2005. – 20 с. 
2. Кохан Т. Г. Видова специфіка мистецтва: синтез як співтворчість / Т. Г. Кохан // Актуальні філософські та 

культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. праць. – К. :Видавничий центр КДЛУ, 1999.  
3. Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра: от истоков до середины XX века / В. И. Березкин. – 

М., 1997. – 544 с. 
4. Захаров М. Раскрепощенность / М. Захаров / / Художник, сцена : сб. ст. / сост. Е. Б. Ракитина. – М. : Сов. 

Художник, 1978. – 213 с. 
5. Широкова Н. До проблеми взаємодії та синтезу видів мистецтва / Н. Широкова. – http://www.etnolog.org.ua  
додаткова 
6. Базанов В. В. Основные проблемы использования техники в современном спектакле / В. В. Базанов / / 

Сценическая техника и технология. – 1973. – С. 15- 18. 
7. Листовский В. В. Пути развития сценографической науки / В. В. Листовский // Сценическая техника и 

технология. – 1977. - №3. – С. 46-58. 

Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  

 поточний контроль: виконання вправ на практичних заняттях, виконання самостійних та 
індивідуальних завдань; 

 підсумковий контроль: екзамен у другому семестрі; 
100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
культурології та мистецької освіти. 

http://www.etnolog.org.ua/



