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Анотація до дисципліни «Практикум народного танцю»

Даний курс передбачає:

- Практичне поглиблене вивчення народно-сценічного танцю, зокрема словацького, польського, циганського,

грузинського, молдавського, татарського та удосконалення танцювальної майстерності як танцювальних

рухів, так і віртуозних;

- Професійне володіння природою хореографічної культури у цілому;

- Поглиблене володіння певним різновидом хореографічного мистецтва, який має стати специфічною мовою

його творів;

- Знання законів мистецтва балетмейстера- музично-хореографічної драматургії та архітектоніки, композиції й

постановки хореографічних творів, суміжних мистецтв, які є невід’ємною частиною хореографічних творів,

відповідності усіх складових твору, законами сприйняття твору глядачами, практичне володіння навичками

побудови твору-від задуму до виходу на сцену.

- Організація творчого процесу та зацікавленого ставлення до нього співавторів та виконавців-музикантів,

хореографів, колективу, окрім загального володіння хореографічною культурою повинен досконально

володіти певним різновидом хореографічного мистецтва який має стати мовою його творів.



Мета курсу «Практикум народного танцю» – під час набуття теоретичних знань та практичної

художньо-хореографічної діяльності розглянути структуру навчальних комбінацій; вивчити послідовність

рухів; навчити, як необхідно наповнювати форму рухів змістом; продовжувати вивчати елементи для

ускладнення танцювальної комбінації; уміти добирати необхідний танцювальний матеріал; розрізняти

головний елемент руху; вміти використовувати музичний матеріал у поєднанні з рухом; аналізувати

музичний ритм, темп і характер руху з основним його стилем; оволодіти знаннями у поєднанні

навчальних елементів з танцювальними; формувати фізичний апарат учнів.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Практикум народного танцю» є:

надання теоретичних знань з народних танців;

формування знань про зміст народних танців як основи в системі спеціальних дисциплін, його принципи

й призначення;

опанування лексичного матеріалу народного танцю;

освоєння вмінь і навичок з методики викладання народного танцю;

засвоєння методів створювання танцювальних комбінацій, етюдів, композицій, хореографічних номерів

на матеріали народних танців.



За результатами вивчення дисципліни у здобувачів вищої освіти повинні бути сформовані такі

компетентності:

загальні :

здатність і готовність працювати з учнями початкових класів з урахуванням їхніх вікових психологічних

особливостей;

готовність до організації навчально-виховного процесу з дотриманням загально педагогічних і дидактичних

вимог;

ґрунтовне володіння знаннями і методами щодо специфіки побудови уроку народного танцю;

готовність до здійснення професійної комунікації зі школярами, батьками учнів, колегами і керівництвом,

творчого процесу роботи з концертмейстером;

прагнення до професійного самовдосконалення тощо.

спеціальні :

здатність використовувати систему знань народного танцю для викладання в школах мистецтв,

хореографічних ансамблях та інших установах культури і мистецтва;

здатність грамотно висловлювати теоретичні основи методики викладання народного танцю;

методику виконання вправ біля станка та на середині залу;

ґрунтовне володіння хореографічною лексикою народного танцю, її особливостями виконання, методикою її

навчання;

володіння технологію створення танцювальних рухів, етюдів, постановочних робіт на основі лексики

народного танцю;

готовність вирішувати проблеми оновлення хореографічної лексики народного танцю;

володіння технікою і виразністю виконання народного танцю.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

Тема 1. Методика виконання вправ біля станка у народному характері.

Тема 2. Методика виконання вправ на середині залу в грузинському характері.

Тема 3. Методика виконання вправ на середині залу в молдавському характері.

Тема 4. Методика виконання вправ на середині залу в іспанському характері.

Тема 5. Методика виконання вправ на середині залу в циганському характері.

Тема 6. Методика виконання вправ на середині залу в татарському характері.

Тема 7. Методика виконання вправ на середині залу в польському характері.

Тема 8: Загальні аспекти роботи балетмейстера в колективі художньої самодіяльності.

Тема 9. Робота з обдарованими дітьми в умовах самодіяльного колективу.

Тема 10. Концертна діяльність в дитячих колективах художньої самодіяльності.


