НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Освітня програма «Хореографія»
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Програмні
компетентності

Сучасний український народно-сценічний танець
Перший (бакалаврський)
024 Хореографія
«Хореографія»
Вибіркова
Українська
4 кредити
Практичні – 56 год.
Самостійна робота – 56 год.
Модуль – 8 год.

Залік
3 курс, 6 семестр
ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
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).
СК05. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних зв’язків для забезпечення освітнього процесу
в початкових, профільних, фахових закладах освіти.
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.
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.
ПР10. Розуміти хореографію як засіб ствердження
національної самосвідомості та ідентичності.
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 «Сучасний український народносценічний танець» - є складовою частиною підготовки фахівців
за першим (бакалаврським) рівнем, відповідно до державних
стандартів. В процесі вивчення дисципліни увага акцентується
на засвоєння українського народно-сценічного танцю від
фольклорних витоків до сучасних інтерпретацій, опануванні
лексикою танцю, композиційною побудовою, характером та
виконавською майстерністю. Предметом вивчення є творчість
фольклористів, етнографів, провідних балетмейстерів і майстрів
хореографії сьогодення, зі збереженням надбань хореографічної
культури українських танців. Використовуючи прийоми
трансформації лексики, особливості стилізацій, - здобувачі
вищої освіти набувають формування вмінь і навичок,
розвивають
творчі
здібності
в
процесі
оволодіння
хореографічним
мистецтвом,
оволодівають
лексичним
матеріалом,
структурно-композиційними
особливостями,
національним колоритом. Освітній процес здійснюється у
формі практичних занять і самостійної роботи. Важливим
компонентом є музичний супровід.
2. Зміст за модулями, темами.

Змістовий модуль 1. Особливості танців центрального
регіону і подільського краю.
1.1. Вправи біля станка.
1.2. Комбінації і етюди на середині зали.
Модульний контроль т.1.2.
Змістовий модуль 2. Особливості танців західних областей
України.
2.1. Вправи біля станка і комбінації на середині зали.
2.2. Основні рухи танців західного регіону.
Модульний контроль т.2.2.
Змістовий модуль 3. Танцювальна культура Полісся і
Волині.
3.1. Вправи біля станка.
3.2. Танцювальні елементи, комбінації, етюди.
Модульний контроль т.3.2.
Змістовий модуль 4. Сучасна інтерпретація традиційної
народної хореографії.
4.1. Традиційна танцювальна лексика різних регіонів України.
4.2. Побудова уроку і методика виконання традиційної
народної хореографії.
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 змістовий 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/NTU1NDY2MTg2MDYw?cjc=p57zt7p
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