
Опис окремої одиниці освітньої програми 
Композиція та постановка танцю у роботі балетмейстера 
Тип дисципліни:  
вибіркова. 
Семестр:  
перший. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторні години: лекції – 0, практичні заняття – 32; 
самостійна робота – 88. 
Лектор: кандидат мистецтвознавства, доцент Фриз Петро Іванович. 

Результати навчання:  
студент повинен знати:  види, форми, жанри та класифікацію танців; основні закони драматургії та їх застосування в 
хореографії; характеристику стилю та манери виконання рухів, лексичних угрупувань, основні положення рук, голови, 
постави; принципи роботи балетмейстера по створенню хореографічного образу. 
студент повинен уміти:  

а) загальна компетенція: компетентно орієнтуватися у хореографічному тексті як складовій частині композиції танцю; 

застосовувати здобуті знання у своїй професійній діяльності хореографа;   

б) компетеція, що відповідає предмету: здійснювати постановки етюдів з використанням елементарних рухів та простих 

композиційних структур;  правильно поєднувати танцювальні елементи в комбінацію, враховуючи функціональні 

особливості тренувальних вправ; грамотно працювати з акомпаніатором та музичними технічними засобами; володіти 

методикою запису танцювальних комбінацій та етюдів, використовуючи знання термінології; чітко, технічно, легко 

виконувати танцювальні рухи, враховуючи темп, динамічні відтінки, метроритмічні особливості музичного твору. 

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

 Методика навчання класичного танцю 
 Методика навчання українського народного танцю 
 Методика виконання народно-сценічного танцю 
 Методика виконання сучасного спортивного танцю 

Зміст навчальної дисципліни:  
Предмет і завдання курсу «Композиція та постановка танцю у роботі балетмейстера». Види, форми, 

жанри та класифікація танців. Балетмейстер як творець хореографічного твору. Види балетмейстерської діяльності. 
Методика фіксації та постановки танцю за записом. Розбір та постановка танцю за записом. Тема, ідея, сюжет в 
танці. Етюд як першооснова становлення балетмейстерського мистецтва. Постановка сольних і групових етюдів.. 
Постановка музично-ритмічних етюдів. Постановка пантомімних сольних та парних етюдів. Робота над постановкою 
танцювальних номерів на актуальну тему (малі форми). Постановка народних та сучасних хореографічних номерів (масові 
форми). Робота над постановкою номерів на основі художнього твору (малі форми). 
Рекомендована література:  
основна  

1. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю / О. Голдрич. – Львів : Край, 

2003. – 160 с. 

2. Зайцев Є.В., Колесниченко Ю.В.Основи народно-сценічного танцю / Є. Зайцев, Ю.Колесниченко. –К.:Вінниця: Нлва 

книга,2007. – 416 с. 

3. Кривохита А.М. Гармонія танцю: Метод. посібник / А.Кривохита. – Кіровоград, 2003. – 99 с. 

4. Фриз П.І. Мистецтво балетмейстера: навчально-методичний посібник [для студентів спеціальності «Хореографія»]   / 

Петро Фриз //  Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2008. – 106 с. 

допоміжна  

5. Андрощук Л. М. Формування індивідуального стилю діяльності майбутнього вчителя хореографії: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. М. Андрощук. – Київ, 

2009. – 22 с. 

6. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навчаль- ний посібник / С. Г. Забредовський. – К. : 

НАКККіМ, 2010. – 135 с. 

7. Зубатов С. Л. Методика викладання хореографічних дисциплін: Навч.посібн / С. Л. Зубатов – К. : КНУКіМ, 2008. – 88 с. 

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

 поточний контроль: оцінювання усних відповідей  на практичних заняттях, виконання завдання 
творчого характеру, виконання самостійної роботи; 

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

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