
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 

Ансамбль танцю 
Тип дисципліни:  
вибіркова. 
Семестр:  
другий. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС – 7), аудиторні години: лекції – 0, практичні заняття – 64; 
самостійна робота – 146. 
Лектори: нардний артист УРСР, професор Ваньовський Михайло Васильович, 

     викладач Мартинів Ольга Олексіївна 

Результати навчання:  
Знати: 

 особливості роботи артиста – виконавця в хореографічному колективі; 

 особливості створення художнього образу в хореографічному мистецтві; 

 методику опанування танцювальним репертуаром. 

Уміти: 

 володіти методами репетиційної роботи з виконавцями (артистами); 

 визначати стильову приналежність хореографічних творів; 

 володіти методами постановки хореографічних номерів; 

 володіти виконавськими навичками в різних за тематикою, лексикою, характером хореографічних творах. 

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

 Стильові різновиди сучасного хореографічного мистецтва 
 Сценографія хореографічного твору 
 Європейська танцювальна програма 
 Латиноамериканська танцювальна програма 

Зміст навчальної дисципліни:  
Артист балету та його функціональні обов’язки в професійному хореографічному колективі. 

Лексичні та композиційні особливості закарпатського народного танцю «Тропотянка». Лексичні та 
композиційні особливості українського народного танцю «Козачок». Лексичні та композиційні 
особливості українського народного танцю «Гопак». 
Рекомендована література:  
 основна  

1. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю. – К.: Мистецтво, 1996. – 496 с. 

2. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Львів: Край, 2003. 160с. 

+ 26 іл. 

3. Лопухов А. В., Ширяев А. В., Бочаров А. И. Основы характерного танца. 3-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; 

Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2007. – 344 с.: ил. 

4. Пастух В. В. Модерні хореографічні напрямки в Галичині (20-30-і роки ХХ століття). – К.: Знання, 1999. – 41 с. – 

Бібліогр.: с. 38-41 

5. Плахотнюк O. A. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва / O. A. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2009. 

– 80 с. 

 додаткова  

6. Боримська Г. Самоцвіти українського танцю / Г. Боримська. –К. : Мистецтво, 1974. 

7. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного 

гуманітарного університету. Вип.14. – Рівне: РДГУ, 2008. – 193 c. (С. 154-159, С. 159-164). 

8. Шариков Д. І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури XX століття. / Автореферат дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. – K. : Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2008. 

– 20 с. 

Форми та методи навчання:  
практичні заняття, самостійна робота, усне опитування, завдання творчого характеру. 
Методи і критерії оцінювання:  

 поточний контроль: усні відповіді на практичних заняттях, колоквіум; 
 підсумковий контроль: екзамен у другому семестрі; 
100-бальна шкала оцінювання. 

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