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Методика виконання віртуозних рухів  
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 та етапи вивчення віртуозних рухів;  
 особливості використання віртуозних технік при створенні художнього образу в хореографічному мистецтві;  
 методи розбору та аналізу танцювальної лексики хореографічних творів;  
 основний понятійний термінологічний апарат з дисципліни. 

Уміти: 
 володіти методами репетиційної роботи з виконавцями (артистами) при вивченні віртуозних рухів;  
 визначати стильову приналежність віртуозних технік в різних стилях хореографічного мистецтва;  
 володіти методами роботи над віртуозними техніками;  
 здійснювати самоконтроль і оцінювати результати своєї праці. 

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

 Методика виконання народно-сценічного танцю 
 Методика виконання сучасного спортивного танцю 
 Ансамбль танцю 
 Композиція та постановка танцю у роботі балетмейстера 

Зміст навчальної дисципліни:  
Предмет і завдання курсу «Методика виконання віртуозних рухів». Вивчення ускладнених рухів віртуозної 

техніки. Методика виконання віртуозних рухів в українському  народному танці. Етюдна робота з використанням рухів 
віртуозної техніки у характері Центральної України. Вивчення віртуозної техніки у поєднанні з елементами танців 
Полісся, Волині, Гуцульщини, Прикарпаття, Закарпаття. Вивчення віртуозної техніки у поєднанні з елементами танців 
Слобожанщини, Степової України та іноетнічних груп населення України. Вивчення віртуозної техніки у поєднанні з 
елементами танців Слобожанщини, Степової України та іноетнічних груп населення України. Вивчення  віртуозної 
техніки у поєднанні з елементами класичного танцю. 
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Форми та методи навчання:  
практичні заняття, усне опитування, самостійна та індивідуальна робота, завдання творчого характеру.  
 Методи і критерії оцінювання:  

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

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

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