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Анотація до навчальної дисципліни «Хореографія»

Курс «Хореографія» передбачає:

- 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.



Метою викладання навчальної дисципліни «Хореографія» є ознайомлення студентів з основами

знань з хореології, які допоможуть сформувати цілісність та системність теоретичних знань студентів-

хореографів з фахових дисциплін, підвищити рівень практичної мистецької підготовки; сформувати

комплекс ключових, естетичних і мистецьких компетентностей у процесі опанування художніх цінностей

і способів художньої діяльності шляхом набуття власного естетичного досвіду; виявити здібності

творчого, педагогічного та наукового мислення, сучасного підходу до реалізації культурно-освітнього

напрямку підготовки молоді у руслі особистісно-орієнтованого підходу до реформування хореографічної

освіти в Україні; надання студентам магістратури цілісної і логічно-послідовної системи знань про

дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкриття концепції, основи теорії, методики і

методології викладання хореографічних дисциплін у системі вищої школи.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Хореографія» є сприяння успішному засвоєнню

студентами фактичного матеріалу та спрямування майбутнього викладача хореографічних дисциплін в

русло загальнотеоретичних понять і вимог, які вважаються необхідним підґрунтям при підготовці

фахівця, формування теоретичних уявлень про методику викладання у вищій школі як навчальну

дисципліну, її мету, завдання; ознайомлення з поняттями, категоріями, методами та технологіями;

ознайомлення зі структурою і змістом навчального процесу у ВНЗ; оволодіння педагогічними формами

освітньої взаємодії зі студентами; спрямування майбутнього фахівця на творче застосовування знань і

способів діяльності, засвоєнних під час вивчення навчальних дисциплін.



Очікувані результати навчання: Студенти повинні знати значення поняття ―хореографія; які

існують види хореографічного мистецтва; танцювальні форми та жанри; класифікацію танців; як

здійснюється розбір танців по запису; закони драматургії у постановці танцювального номеру; що таке

хореографічні та музичні образи; різницю роботи балетмейстера в професійному та аматорському

хореографічному колективі; пять взаємоповязаних етапів роботи хореографа-педагога у процесі

створення хореографічної постановки; правильно підібрати музику до хореографічного твору.



Інформаційний обсяг дисципліни:

1. Народний танець – першоджерело хореографічного мистецтва.

2. Основні виразні засоби танцю.

3. Музичний образ як рушійна сила у створенні хореографічного образу.

4. Талант балетмейстера – необхідна умова створення цільного художнього образу в

хореографії.

5. Драматургійний розвиток художнього образу і композиційний план.

6. Психологічної і хореографічної логіки у створенні художнього образу.

7. Хореографічний текст (образно-виразна пантоміма, виразна пластика тіла, міміка і лексика).

8. Злиття музичного і хореографічного образів – цільність художнього образу в хореографії.

9. Внутрішня і зовнішня техніка артиста – як основний засіб виразності.


