
Опис окремої одиниці освітньої програми 
Стильові різновиди сучасного хореографічного мистецтва 
Тип дисципліни:  
вибіркова. 
Семестр:  
другий. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, практичні заняття – 
16; самостійна робота – 58. 
Лектори:  
кандидат мистецтвознавства, доцент Фриз Петро Іванович, 
викладач Марушка Магдалина Михайлівна 
Результати навчання:  

Студент повинен знати:  

 витоки та походження стильових різновидів танців; 
 термінологію рухів. 
 коротку характеристику стильових різновидів сучасного танцю; 
 особливості музичного супроводу в сучасній хореографії; 
 вплив костюма на лексику танцю. 

Студент повинен вміти:  

 реалізувати теорію на практиці;  
 виконувати самоконтроль і оцінювати результати своєї праці; 
 вміти відтворити елементи рухів різних стилів; 
 підбирати музичний матеріал для комбінацій сучасного танцю; 
 характеризувати сучасні стилі хореографії:  
 на основі теоретичних знань та методики викладання  курсу вміти поставити  танець у 

сучасному стилі. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– Мистецтво балетмейстера у народно-сценічній хореографії 

– Керівництво хореографічним колективом 

Зміст навчальної дисципліни:  

Джаз танець – вид сучасної хореографії. Злиття та взаємозв'язок різних стилів і напрямків в джаз. 

танці. Модерн  танець – танець ідеї та певної філософії. Основні принципи стилю «Contemporary». 

Історія виникнення та розвиток. Вуличні танці  – танцювальні напрямки сучасної хореографії: диско, 

хіп-хоп, брейк-данс та інші. 
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Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота, усне опитування, завдання творчого характеру. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль: усні відповіді, виконання практичних вправ та самостійних завдань. 
– підсумковий контроль: екзамен у другому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
культурології та мистецької освіти. 
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