
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 

Практика з композиції та постановки танцю 
Тип дисципліни:  
нормативна. 
Семестр:  
третій.  
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 270 (кредитів ЄКТС – 9), аудиторні години – 0, самостійна робота – 270.  
Лектор (Керівник практики): 
кандидат мистецтвознавства, доцент Фриз Петро Іванович, 
викладач Мартинів Ольга Олексіївна 
Результати навчання: 
Знати: 

 основні поняття про художньо-виразні засоби музики (мелодія, лад, інтервали, динаміка); 
 мету і завдання дисципліни; методику виконання та застосування  основ драматургії; 
 закономірності  розвитку  бального  танцю  на  сучасному  етапі; принципи  поєднання  окремих  рухів  у  

танцювальні  сполучення  та  фігури;  
 особливості  втілення  законів  драматургії  в  різних  за  видами  і  формами  хореографічних творах;  
 вплив народного танцю на манеру виконання сучасного бального  танцю;   
 характеристику  танцювальної  культури  відповідно  до історичних епох;  
 термінологію сучасного та бального танцю.  

Уміти: 
 володіти  навичками  постановки  тулуба,  ніг,  рук,  голови;   
 виконувати рухи  та  зразки  танців  у  відповідній  манері  і  техніці;   
 сприймати  і розрізняти  стилі  та  напрямки  танців;   
 оцінювати майстерність та індивідуальні якості танцюючих;   
 орієнтуватися на сценічному майданчику. 

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

 Методика навчання класичного танцю 
 Методика навчання українського народного танцю 

Зміст навчальної дисципліни:  
Ознайомлення з базою практики. Знайомство з роботою та особливостями викладання 

хореографічних дисциплін, організацією навчального процесу у закладах культури, професійних, 
аматорських хореографічних коллективах (структура та аналіз навчально-творчого процесу: розклад та види 
занять, участь у конкурсній та концертній діяльності). Складання календарно-тематичного плану занять (на 
основі КТП викладача бази практики). Відвідування занять, репетиції творчих колективів. Ознайомлення з 
репертуаром хореографічного колективу. Самостійне проведення фрагменту уроку (під спостереженням 
керівника). Відвідування звітних концертів хореографічного колективу з метою поширення практичного 
досвіду. Проведення відкритого уроку. Складання психолого-педагогічної характеристики на 
хореографічний колектив, враховуючи: склад учасників, вік, рік навчання, рівень підготовки, творчі 
здобутки. Участь у дозвіллєвих заходах бази практики. Практична участь в хореографічних постановках.  
Рекомендована література:  
основна 
1. Бондаренко Л. Ритміка і танець 1 – 4 класи загальноосвітньої школи. – К.: Музична Україна, 1989. – 232 с.  
2. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі. – К.: Музична Україна, 1974. – 240 с. 
3. Голдрич О. C. Методика викладання хореографії. – Львів: Сполом, 2006. – 84 с. 
4. Дереворіз О. Танцювальний гурток. – Тернопіль-Харків: Вид-во «Ранок», 2009. – 80 с. 
додаткова 
5. Костровицкая В. С. 100 уроков классического танца  / В.С. Костровицкая. – М.: Искусство, 1972. –  239 с. 
6. http://www.e-reading.club/chapter.php/125941/5/Shipilina_ _Horeografiya_v_sporte__uchebnik_dlya_studentov.html  
7. http://dance-tanz.narod.ru/  
8. https://www.youtube.com/user/balletomir/videos  

Форми та методи навчання:  
самостійна та індивідуальна робота, завдання творчого характеру. 
Методи і критерії оцінювання:  

 поточний контроль: оцінювання навчальної роботи, виконавської майстерності, постановочної 
роботи, відкритого уроку; 

 підсумковий контроль: звітна документація (захист практики); 
 100-бальна шкала оцінювання. 

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