
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 

Композиція сучасних танцювальних форм 
Тип дисципліни:  
вибіркова. 
Семестр:  
другий. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 0, практичні заняття – 48; 
самостійна робота – 102. 
Лектор:  

Кандидат мистецтвознавства, доцент Фриз Петро Іванович 

Результати навчання:  
Знати: 

 закономірності побудови хореографічного твору сучасних танцювальних напрямів; 
 особливості створення художнього образу в хореографічному мистецтві; 
 фізіологічні особливості людини, їх врахування при опануванні танцювальними технічними прийомами; 
 методику опанування танцювальним репертуаром. 

Уміти: 
 володіти виконавськими навичками сучасних напрямів; 
 володіти методами репетиційної роботи з виконавцями (артистами); 
 визначати стильову приналежність хореографічних творів; 
 володіти методами постановки хореографічних номерів танцювальних композицій сучасних напрямів 

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

 Композиція та постановка танцю у роботі балетмейстера 
 Стильові різновиди сучасного хореографічного мистецтва 

Зміст навчальноїдисципліни:  
Композиційна побудова танців напрямку „Стріт” (Streetdansepop). Композиційна побудова танців 

напрямку “Хіп-хоп”. Композиційна побудова танців напрямку “Джаз-модерн”. Композиційна робота в стилі 
„Contemporary”. 
Рекомендована література:  
основна 
1. Безклубенко С.Д. Теорія культури. Навч. посібник. / С.Д. Безклубенко. – К.:КНУКіМ, 2002, – 324 с. 
2. Бернадська Д.П. Феномен синтезу мистецтв в сучасній українській сценічній хореографії. Автореф. / 

Бернадська Д.П. – К.:дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.001/КНМА ім. П.І. Чайковського., 2005. – 20 с. 
3. Бровко М.М. Актуальні філософські та культурні проблеми сучасності: Зб. наук. праць / Під ред. М.М. Бровко, 

О.Г. Шутова. – К.: Вид. центр КДЛУ, 2000. – 339 с. 
4. Закович М.М. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М. Закович. – К.: Знання, 2004. 

– 567 с. 
5. Левчук Л. Т. Естетика. / Л. Т. Левчук. – К.:Вища школа, 2000. – 399 с. 
допоміжна: 
6. Конен В. Рождение танца модерн. М. – 1999. 
7. Краснова. О.Б. Энциклопедия искусства ХХ века. / Сост. О.Б. Краснова. – М.: Олма-Пресс, 2003. – 352 с. 
8. Никитин В. Модерн-джаз танец. Начало обучения. М. – 1998. 
9. Никитин В. Модерн-джаз танец. Начало обучения. М. – 2000. 
10. Никитин В. Модерн-джаз танец. Начало обучения. М. – 2002. 
Форми та методи навчання:  
практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  

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

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

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