НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Освітня програма «Хореографія»
Назва дисципліни
Рівень вищої
освіти
Спеціальність
Тип і назва
освітньої програми
Статус дисципліни
Мова викладання
Кількість ЄКТС
кредитів
Структура
дисципліни
(розподіл
за видами
та годинами
навчання)
Форма
підсумкового
контролю
Графік (терміни)
вивчення
дисципліни

Програмні
компетентності

Стилізація українського танцю.
Перший (бакалаврський)
024 «Хореографія»
«Хореографія»
Вибіркова
Українська
4 кредити

Практичні – 56 год.
Самостійна робота – 56 год.
Модуль – 8 год.

Залік
4 курс, 8 семестр
ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
СК01. Усвідомлення ролі культури і мистецтва в розвитку
суспільних взаємовідносин.
СК03. Здатність застосовувати теорію та сучасні практики
хореографічного
мистецтва,
усвідомлення
його
як
специфічного творчого відображення дійсності, проектування
художньої реальності в хореографічних образах.
СК04. Здатність оперувати професійною термінологією в сфері
фахової
хореографічної
діяльності
(виконавської,
викладацької, балетмейстерської та організаційної).
СК07. Здатність використовувати інтелектуальний потенціал,
професійні знання, креативний підхід до розв’язання завдань
та вирішення проблем в сфері професійної діяльності.
СК08. Здатність сприймати новітні концепції, усвідомлювати
багатоманітність
сучасних
танцювальних
практик,

необхідність їх осмислення та інтегрування в актуальний
контекст з врахуванням вітчизняної та світової культурної
спадщини.
СК09. Здатність збирати, обробляти, аналізувати, синтезувати
та інтерпретувати художню інформацію з метою створення
хореографічної композиції.
СК14. Здатність забезпечувати високий рівень володіння
танцювальними техніками, виконавськими прийомами,
застосовувати їх як виражальний засіб.

Програмні
результати
навчання

Анотація (зміст)
дисципліни

ПР03. Вільно спілкуватись державною мовою усно і письмово
з професійних та ділових питань.
ПР06. Розуміти роль культури і мистецтва в розвитку
суспільних взаємовідносин
ПР08. Розуміти хореографію як мистецький феномен,
розрізняти основні тенденції її розвитку, класифікувати види,
напрями, стилі хореографії.
ПР09. Володіти термінологією хореографічного мистецтва,
його понятійно- категоріальним апаратом.
ПР12. Відшуковувати необхідну інформацію, критично
аналізувати і творчо переосмислювати її та застосовувати в
процесі виробничої діяльності.
ПР13. Розуміти і вміти застосовувати на практиці сучасні
стратегії збереження та примноження культурної спадщини у
сфері хореографічного мистецтва.
ПР14. Володіти принципами створення хореографічного
твору, реалізуючи практичне втілення творчого задуму
відповідно до особистісних якостей автора.
ПР19. Знаходити оптимальні виконавські прийоми для
втілення хореографічного образу.
Навчальна дисципліна «Стилізація українського танцю» - є
складовою частиною підготовки фахівців за першим
(бакалаврським) рівнем, відповідно до державних стандартів.
Дисципліна передбачає такі види занять: практичні,
індивідуальні, самостійну роботу. В процесі вивчення
дисципліни увага акцентується на лексиці українського танцю,
сформованої на основі фольклорних джерел шляхом
трансформації, збагаченні та еволюції завдяки здобуткам
вітчизняних хореографів. Аналізується лексичний матеріал,
малюнки, особливості техніки хореографічної стилізації та
стилістичної інтерпретації, поєднаної локальної танцювальної
лексики з сучасними ритмами і рухами. Вдаючись до стилізації
народного танцю маємо змогу проявити власне бачення
хореографічного твору, здійснивши пошук нових форм
поєднання народного й сучасного мистецтва. Ґрунтовно
опрацювати фольклорний матеріал, логіку обробки, пробудити

процес творчого пошуку, підібрати образи, хореографічну
лексику, сценічний костюм.
2. Зміст за модулями, темами.
Змістовий модуль 1. Стилізація в хореографічному
мистецтві.
1.1. Самобутність фольклорного танцю і збереження
першооснови.
1.2. Особливості стилізації українських танців.
Модульний контроль т.1.2.
Змістовний модуль 2. Поєднання елементів і стилів.
2.1. Музична основа твору і стилізація.
2.2. Оригінальність народної хореографії.
Модульний контроль т.2.2.
Змістовний модуль 3. Сучасна інтерпретація традиційної
народної хореографії.
3.1. Поєднання сучасних стилів, акробатичних рухів з
народною хореографією.
3.2. Особливості стилізації костюму і рухів в танцях.
Модульний контроль т.3.2.
Змістовний модуль 4. Стилізація українських танців.
4.1. Створення на основі традиційного танцю комплексу
стилізованих вправ.
4.2. Стилізація в танці.
Модульний контроль т.4.2.

Система
оцінювання

Якість
освітнього процесу

Форми контролю:
1. Оцінювання роботи під час практичних занять – 48 балів
(кожен змістовний модуль – 12 балів).
2. Самостійна робота – 28 балів.(кожний змістовний модуль 7
балів)
3.Модульний контроль -8 балів(від 0 до 2 за кожний модуль)
4. Залік– 16 балів.
Шкала оцінювання:
За національною диференційованою шкалою – «відмінно»,
«добре», «задовільно», «незадовільно».
За шкалою ECTS: A 90-100, B 82-89, C 74-81, D 64-73, E 60-63,
FХ 35-59, F 1-34.
Всі учасники освітнього процесу дотримуються політики
доброчесності і сприяють функціонуванню ефективної системи
запобігання та виявлення академічного плагіату.

Сторінка курсу
на платформі
Google-classroom

https://classroom.google.com/c/NTU1NDY4NDAzNDc5?cjc=4b5ntlm
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