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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Вступ
Проблеми культурного життя України викликають нагальну потребу у вихованні нової
генерації творчої молоді, яка активно сприятиме розвитку вітчизняної культури.
Підготовка спеціаліста в галузі хореографічного мистецтва вимагає особливої уваги як до
його фахової підготовки так і до виховання його особистнісних характеристик як митцяхореознавця. У зв'язку з цим у науковій організації навчального процесу особливого
значення набуває комплекс дисциплін, що впливають на формування особистості в
професійно-мистецькому і культурологічному аспектах.
Курс '' Українське хореографічне мистецтво'' передбачає вивчення основних етапів
зародження, становлення, розвитку народної хореографії в Україні, тенденції розвитку
видів і жанрів українського народного танцю. Саме тому рівень знань та вмінь студентів,
здобутих в процесі вивчення ''Українського хореографічного мистецтва" як навчальної
дисципліни є вагомою складовою професіоналізму майбутніх балетмейстерів та
керівників хореографічних колективів.
Матеріал, запропонований програмою, вивчається у тісному зв'язку з предметами:
"Композиція та постановка танцю", "Методика викладання ритміки і хореографії",
"Історія хореографічного мистецтва".
Курс складається з 2-х розділів.
Перший розділ "Народний танець в українській традиційній культурі" включає теми,
присвячені генезі та розвитку українського народного хореографічного мистецтва,
танцювальним традиціям , а також проблемам розвитку і ролі танцю в українській
традиційній культурі.
Другий розділ ''Танцювальне мистецтво України'' містить теми, присвячені історикокультурологічним засадам розвитку українського танцювального мистецтва, формуванню
і утвердженню в Україні народно-сценічного танцю, тенденціям розвитку
хореографічного мистецтва сьогодення. Розглядаються основні напрямки і періоди в
історії української національної хореографічної культури, мистецтва, наукові праці,
розробки, присвячені історії українського народного танцю.
Матеріал розділу містить дані про видатних хореографів та їх постановки, а також про
відомих представників виконавського мистецтва.
Викдадання дисципліни ''Українське хореографічне мистецтво'' базується на цілому ряді
принципів: науковість, наступність, проблемність навчання, наочність, свідома
навчально-пізнавальна активність студентів. Курс вивчається протягом одного року ( 6-й 7-й семестри), включаючи в себе лекційні, практичні заняття, самостійну та індивідуальну
роботу.
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
- знайомство з основними теоретичними засадами дисципліни та
диференціонування й уніфікування знань з програмного матеріалу дисципліни, їх
комплексне застосування при вирішенні практичних завдань;
- накопичення та засвоєння грунтовних теоретичних знань з історії розвитку
вітчизняної хореографії;
- здобуття і поглиблення інформації про характерні особливості процесу
становлення українського хореографічного мистецтва та національної школи
класичного танцю;
- збагачення досвіду сприйняття та аналізу хореографічного мистецтва
сучасності, його художньо-ідейної концепції.
Після опанування даного курсу студенти повинні знати:
- роль і місце предмету ''Українське хореографічне мистецтво'' в системі
професійної підготовки та майбутньої праці студентів у якості керівників
хореографічних колективів;
- специфічні особливості та виразні засоби хореографічного мистецтва;
- основні етапи розвитку вітчизняної хореографії,
- характерні особливості становлення і розвитку народного хореографічного
мистецтва України;
- стислі біографічні дані провідних діячів українського народного
хореографічного мистецтва.
Студент повинен вміти:
інтегровано
застосовувати
знання
програмного
матеріалу
дисципліни, вільно володіти спеціальною термінологією;
визначити стильову приналежність хореографічних творів;

проаналізувати творчість видатних діячів українського народного
хореографічного мистецтва.
3. Програма навчальної дисципліни

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
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ІХ семестр. Змістовий модуль 1. Народний танець в українській традиційній культурі.
Тема 1.Зміст і завдання курсу ''Українське
хореографічне мистецтво''.

2

1

6

6

Тема 2. Педагогічний потенціал української
хореографії.

2

1

6

8

Тема 3. Історичні витоки українського
народного хореографічного мистецтва.

4

1

8

6

Тема 4. Український хореографічний фольклор у циклі4
календарно-річної та сімейно-побутової обрядовості .
Тема 5. Хореографія українських народних танців.
4
Тема 6. Музика українських народних танців.
2

1

6

8

1
1

6
6

8
6

Х семестр. Змістовий модуль 2. Становлення та розвиток українського народного
хореографічного мистецтва.
Тема 1. Основні етапи дослідження українського
народного хореографічного мистецтва.

2

2

10

8

Тема 2. Поява сценічних форм українського
народного танцю.
Тема 3. Збереження та розвиток українського
танцювального фольклору у творчій спадщині
В.М.Верховинця та В.К.Авраменка.
Тема 4. Розвиток українського народно –
сценічного танцювального мистецтва на сучасному
етапі.

4
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2

1

10

10

2

1

10

8

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ
VI семестр
Змістовий модуль 1.
Народний танець в українській традиційній культурі.
ТЕМА 1.1. Зміст і завдання курсу ''Українське хореографічне мистецтво''. 2 год.
Мета, завдання, структура курсу '' Українське хореографічне мистецтво''. Значення
предмету як складової частини загального процесу підготовки фахівця – хореографа
вцілому і основної дисципліни
для майбутнього балетмейстера, керівника
хореографічного колективу.
Визначення хореографії в класифікації мистецтв. Специфічні особливості та виразні
засоби української народної хореографіЇ. Визначення ключових понять – ''танець'',
''народний танець'', ''хоровод'', ''пляска'', ''танок''.
ТЕМА 1. 2. Педагогічний потенціал української хореографії.
2 год.
Зміст і форма українського народного хореографічного мистецтва. Інваріантність змісту
твору у поєднанні з сюжетом як можливість для сприймання мистецького твору.
Багатофункціональність хореографічного мистецтва. Зв’язок функціонального розмаїття
з розвивальним потенціалом мистецтва народного танцю. Мистецтвознавчо –
педагогічний потенціал впливу українських музично – хореографічних традицій на
загальний та музично – руховий розвиток особистості.
ТЕМА 1.3. Історичні витоки українського народного хореографічного
мистецтва. 4 год.
Історико-культурні засади розвитку українського народного танцю, специфіка
його автохтонних пластичних форм.
Синкретична єдність народного танцю з іншими видами мистецтва у первісних
езотеричних культах і магічних обрядах. Специфічні особливості архаїчної культури
слов’ян.
Український народний танець як компонент синкретичного обрядового дійства та
життєво – важлива форма суспільної активності. Основні аспекти ритуального танцю у
традиціях і обрядах українського народу.
ТЕМА 1.4. Український хореографічний фольклор у циклі календарно-річної та сімейнопобутової обрядовості . 4 год.
Хореографічний фольклор у циклі календарно-річної та сімейно-побутової обрядовості,
його зв'язок з язичницькими віруваннями і міфологію.
Роль фольклору як основи для розвитку лексики народного танцю.Значення в цьому
процесі взаємовпливу національних культур.
Значення танцю в житті українського народу. Середовище, в якому побутували і
розвивались українські народні танці. Танці інших народів у хореографічному мистецтві
України. Метелиці, польки, кадрилі – національний різновид європейських танців в
українському народному хореографічному мистецтві.
Стилістичні особливості українських народних танців та їх районування.
ТЕМА 1.5. Хореографія українських народних танців. 4год.
Багатозначність семантики хороводів та ігрових пантомім, характерних для традиційної
календарної, ініціально-посвячуваної, весільної, поховальної обрядовості українців.
Становлення етнонаціональних рухових архетипів. Символічні структури в орнаментиці
українських хороводів.

Композиційні елементи та окремі хореографічні малюнки у хороводах. Танцювальні рухи,
які сформувались у хороводах. Класифікація хороводів за стилістичними особливостями
та співвідношенням їх складових елементів.
Побутові танці - найчисленніша група україського народного хореографічного мистецтва.
Класифікація побутових танців за стилістикою. Танець гопак як зовнішньо –
етнографічний атрибут українського народу . Хореознавчі концепції походження танцю
''Гопак''.
Сюжетні танці як етап у розвитку народного хореографічного мистецтва України.
Характерні особливості української народної хореографії.
ТЕМА 1.6. Музика українських народних танців. 2 год.
Характеристика пісенних танцювальних мелодій. Значення інструментального супроводу
в танцювальних пісенних мелодіях. Характеристика інструментальної народної
танцювальної музики.
Мистецтвознавчо – педагогічний потенціал впливу
українських музично –
хореографічних традицій на загальний та музично – руховий розвиток особистості.
Лад, метроритміка, форма танцювальних мелодій. Характерні особливості мелодій
сюжетних та побутових танців, хороводів.
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Народний танець в українській традиційній культурі. 1 год.
1. Історичні витоки українського народного танцю.
2. Семантика стильово-композиційних побудов та образно-символічної мови
українського народного танцю.
3. Український народний танець як природна основа і невичерпний арсенал
зображально-виражальних засобів професійного мистецтва.
Тема 2. Хоровод – найдавніший вид народного танцювального мистецтва. 1 год.
1. Класифікація хороводів.
2. Стилістичні особливості хороводів.
3. Основні рухи і фігури традиційних українських хороводів.
Тема 3. Тексти хороводів і танцювальних пісень як складові частини українського
народного танцю. 1год.
1. Найдавніші форми релігійних уявлень та вірувань, їх відображення у текстах
хороводів.
2. Характерні особливості текстів метелиці та коломийки.
3. Трудова і побутова тематика у текстах хороводів.
4. Поетичні особливості текстів хороводів і танцювальних пісень.
Тема 4. Побутові українські народні танці. 1 год.
1. Класифікація побутових танців, характеристика жанру.
2. Метелиці, польки , кадрилі – національний різновид європейських
українському народному хореографічному мистецтві.
3. Характеристика танців козачкового жанру.
4. Коломийковий жанр: коломийки, гуцулки, верховини.
5. Гопак як зовнішньо – етнографічний атрибут українського народу.

танців в

Тема 5. Сюжетний танець як жанр української народної хореографії. 1 год.
1. Класифікація сюжетних танців; загальна характеристика жанру.
2. Сюжетні танці: архітектоніка, композиційне вирішення та їх зв’зок з пісенним
текстом.

3. Характерні особливості мелодій сюжетних танців.
Тема 6. . Хореографічний фольклор у циклі календарно-річної та сімейно-побутової
обрядовості. 1 год.
1. Танець як компонент обрядового дійства .
2. Функціонування українського народного танцю в побуті.
3. Релігійно – магічне значення української народної танцювальної культури.
4. Роль танців у суспільному житті українців.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Завдання 1. Огляд та опрацювання літератури з дисципліни.
Завдання 2.Проаналізувати твори хореографічного фольклору в циклі календарно – річної
та сімейно – побутової обрядовості (за роботами: Килимник С.Український рік у народних
звичаях в історичному висвітленні: У 3 кн., 6 т. – К.:АТК"Оберіг", 1994. – Кн.ІІ.,
Т.3(Весняний цикл), Лозко Г. Українське народознавство. – К.: Зодіак – ЕКО, 1995.
Завдання 3. Самостійне опрацювання тем: '' Танець як частина обрядово-ритуальної
системи слов’ян '', ''Танець у звичаєво-обрядовій сфері давніх українців '', ''Синкретична
природа українських хороводів''.
Завдання 4. Опрацювання окремих питань по темі '' Сучасні хореознавчі концепції
походження танцю ''Гопак''.
Завдання 5. Перегляд відеозаписів виступів ансамблів українського народного танцю:
''Юність'', ''Ятрань'', ''Волинянка'', ''Галичина'', ''Дніпро'', ''Полісянка''.
Завдання 6. Підготовка до виступів на семінарах.
Завдання 7. Систематизування вивченого матеріалу перед заліком.
Творче індивідуальне завдання (проект) - у процесі вивчення дисципліни ''Українське
хореографічне мистецтво'' студент повинен виконати творчу роботу (проект) –
підготувати реферат.
Реферат – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з
окремих розділів курсу, і містить короткий виклад змісту з певної теми. Мета - закріпленя,
поглиблення і узагальнення знань, одержаних студенами за час навчання та їх
застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання з предмету.
Виклад матеріалу в рефераті має бути коротким і стислим, містити основні фактичні та
теоретичні відомості.
Виявив здатність самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити; вміння
збирати, аналізувати і систематизувати літературні джерела; правильно організувати свою
дослідницьку роботу та оформити її результати.
Тематика рефератів.
1. Український народний танець як компонент первісного синкретичного мистецтва.
2. Хоровод як видовищно-ігрова форма народної творчості.
3. Хореографічний фольклор у циклі календарно-річної обрядовості українців.
4. Функціонування українського народного танцю в побуті.
5. Роль фольклору як основи для розвитку лексики народного танцю.
6. Значення танцю в житті українського народу.
7. Середовище, в якому побутували і розвивались українські народні танці.
8. Танці інших народів у хореографічному мистецтві України. Метелиці, польки,
кадрилі – національний різновид європейських танців в українському народному
хореографічному мистецтві.
9. Стилістичні особливості українських народних танців та їх районування.
10. Композиційні елементи та окремі хореографічні малюнки у хороводах.
11. Танцювальні рухи українських хороводів.

12. Класифікація хороводів за стилістичними особливостями та співвідношенням їх
складових елементів.
13. Побутові танці - найчисленніша група україського народного хореографічного
мистецтва.
14. Класифікація побутових танців за стилістикою.
15. Танець гопак як зовнішньо – етнографічний атрибут українського народу .
16. Сюжетні танці як етап у розвитку народного хореографічного мистецтва України.
17. Характерні особливості української народної хореографії.
18. Характерні особливості народної танцювальної музики.
19. Народний танець в українській традиційній культурі.
20. Історичні витоки українського народного танцю.
21. Танець у звичаєво-обрядовій сфері давніх українців.
22. Семантика стильово-композиційних побудов та образно-символічної мови
українського народного танцю.
23. Сучасні хореознавчі концепції походження танцю ''Гопак''.
24. Український народний танець як природна основа і невичерпний арсенал
зображально-виражальних засобів професійного мистецтва.
25. Становлення українського народно-сценічного танцювального мистецтва.
26. Поява сценічних форм народного танцю та еволюція його художньої образності.
27. Український народний танець у виставах музично-драматичних та оперних театрів.
28. Професіоналізація народного танцювального мистецтва. Балетмейстерська,
педагогічна та наукова діяльність хореографа-фольклориста В.Верховинця.
29. Розвиток професійного народно-сценічного хореографічного мистецтва в ансамблі
танцю П.Вірського.
30. Становлення системи хореографічної освіти і виховання.
31. Танець як частина обрядово-ритуальної системи слов’ян.
32. Синкретична природа українських хороводів.
33. Скомороство як явище театрально-видовищної культури Київської Русі.
34. Танець у вертепній драмі та народних виставах „Меланка” і „Коза”.
35. Тенденції розвитку українського балетного мистецтва 20-30-х рр.. ХХст.
36. Особливості формування українського народно-сценічного танцювального
мистецтва як окремого виду національної культури.
37. Український хореографічний фольклор на українській професійній сцені 20-30-х
рр.. ХХст.
38. Функціонування українського народного танцю в побуті.
39. Збереження і розвиток українського танцювального фольклору у творчій спадщині
В.Авраменка.
40. Розвиток народно сценічної хореографії в Україні (кін. ХХ-поч.ХХст.).
41. Тематична і жанрова різноманітність творчої спадщини П.Вірського.
42. Збереження і розвиток національних виконавських традицій у сучасному
хореографічному мистецтві.
43. Становлення та розвиток системи хореографічної освіти та виховання в Україні.
44. Самобутність хореографічного мистецтва аматорських танцювальних колективів
Волині.
45. Тенденції розвитку хореографічного мистецтва Волині на сучасному етапі.
46. М.Верховинець – теоретик і практик української хореографії.
47. Джерелознавчий та історіографічний аспекти проблеми дослідження української
народної хореографії.
48. Хореографічне мистецтво як фактор виховання та збагачення духовної культури
молоді.

VII семестр
Змістовий модуль 2
Становлення та розвиток українського народного хореографічного
мистецтва.
ТЕМА 2.1. Основні етапи дослідження українського
народного хореографічного мистецтва. 2 год.
Український народний танець у перши збірках етнографів кінця ХІХ-го століття.
Характеристика праця дослідників П.Чубинського, В.Милорадовича, М.Маркевича,
Х.Ящуржинського, Ф.Колесси, Р.Герасимчука, М.Грінченка та ін.
Значення праць В.М.Верховинця – основоположника теоретичних засад національного
танцювального мистецтва, як першої спроби всебічного розкриття особливостей
української народної хореографії.
ТЕМА 2.2 Поява сценічних форм українського народного танцю. 4 год.
Скомороство як явище театрально – видовищної культури Київської Русі. Танці у
творчості скоморохів. Роль мистецтва скоморохів у становленні і розвитку вертепної
драми.
Танець як засіб характеристики персонажів у вертепній драмі, народних виставах
''Меланка'' і ''Коза''. Народний танець у шкільній драмі.
Професіоналізація та еволюція
художньої образності народного танцювального
мистецтва у творчій діяльності Г.Деркача, Х.Ніжинського, М.Соболя.
Поява сценічних форм народного танцю у музичній комедії І.П.Котляревського ''Наталка
- Полтавка'' та у виставах С.Ленчевського.
Театралізація українського народно-сценічного танцю. Сценічний танець у виставах
музично-драматичного театру як складова драматичної дії.
Український народний танець у виставах корифеїв українського театру М.П.Старицького,
М.Л.Кропивницького,
П.К.Саксаганського,
М.О.Садовського.
Балетмейстерська
діяльність В.Верховинця і В.Авраменка у театрі М.Садовського.
ТЕМА 2.3. Збереження та розвиток українського танцювального фольклору у
творчій спадщині В.М.Верховинця та В.К.Авраменка. 2 год.
Дослідженння В.Верховинцем (1880 - 1938) народної танцювальної творчості. Праці
В.Верховинця ''Теорія українського народного танцю'', "Весняночка".
Синтез класичної лексики з мотивами танцювального фольклору у першому
національному героїко-романтичному балеті ''Пан Каньовський''.
Введення в оперні, музично – драматичні вистави фольклорних зразків. Синтез класичної
лексики з мотивами танцювального фольклору у першому національному героїкоромантичному балеті ''Пан Каньовський''. Національний колорит, емоційність
національних танців у кращих постановках хореографа.
Вивчення і пропаганда В.Авраменком (1895 – 1981) народного танцювального мистецтва.
Заснування хореографом шкіл українського танцю, виступи з їх вихованцями у містах і
селах Волині і Галичини. Хореогафічно – просвітницька робота В.Авраменка у Канаді і
США. Розробка та реалізація концепції «українського народного балету» в умовах
еміграції.
ТЕМА 2.4. Розвиток українського народно – сценічного танцювального мистецтва
на сучасному етапі. 2 год.
Тенденції ровитку українського хореографічного мистецтва у 20-30-ті роки ХІХ столітя.
Виступ українських танцюристів на Міжнародному фестивалі народного танцю у Лондоні
(1935 р.). Глибокий інтерес хореографів до українського танцю.

Створення Державного ансамбль народного танцю УРСР під керівництвом П.Вірського та
М.Болотова (квітень 1937 р.). Співвідношення національних традицій і новаторства у
балетмейстерській діяльності П.Вірського. Своєрідність творчості П.Вірського,
збереження традицій української танцювальної культури.
Українська народна танцювальна культура як природна основа і невичерпний арсенал
зображально-виражальних засобів професійного мистецтва.
Взаємозбагачення різних жанрів, роширення виражальної палітри, збереження і розвиток
національних виконавських традицій у сучасному хореографічному мистецтві України.
Збереження і розвиток національних виконавських традицій у сучасному
хореографічному мистецтві. Художні тенденції і напрямки розвитку української народної
хореографії середини ХХ – початку ХХІ століття.
ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Народний танець в українській традиційній культурі. 2 год.
1. Історичні витоки українського народного танцю.
2. Семантика стильово-композиційних побудов та образно-символічної мови
українського народного танцю.
3. Український народний танець як природна основа і невичерпний арсенал
зображально-виражальних засобів професійного мистецтва.
Тема 2. Пошуки художньо-узагальнюючих засобів сценічного втілення української
народної танцювальної традиції у твочій діяльності В.М.Верховинця та
В.К.Авраменка. 2 год.
1. В.Верховинець - теоретик і практик української хореографії.
2.
Балетмейстерська, педагогічна та наукова діяльність хореографа-фольклориста.
3. Праці В.Верховинця ''Теорія українського народного танцю'', "Весняночка".
4. Формування творчого методу В. Авраменка в процесі артистичної та педагогічної
діяльності митця на Батьківщині.
5. Художня концепція національно-культурного відродження у творчих пошуках В.
Авраменка.
6.
Мистецька парадигма В. Авраменка у діяльності учнів та послідовників.
Тема 3. П.П. Вірський – реформатор української народносценічної хореографії. 1
год.
1. Українська народна хореографія як основа балетмейстерської творчості
П.П.Вірського.
2. Новаторський підхід балетмейстера до створення хореографічних композицій.
3. Тематична і жанрова різноманітність творчої спадщини хореографа.
4. Значення творчості П.П.Вірського для розвитку хореографічного мистецтва.
Тема 4. Розвиток народно – сценічної хореогорафії в Україні на сучасному етапі. 1
год.
1. Тематична і жанрова різноманітність репертуару регіональних художніх
колективів.
2. Своєрідність творчого обличчя танцювальної групи Заслуженого академічного
українського народного хору ім. Г.Верьовки.
3. Самобутність хореографічного мистецтва аматорських танцювальних колективів.
4. Взаємовплив і взаємозбагачення професійного і аматорського танцювального
мистецтва.
5. Роль танцювального фольклору як основи для розвитку народно – сценічного
танцю.

6.

Пошуки сучасних форм репрезентації національних хореографічних надбань
України.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Завдання 1. Огляд та опрацювання літератури з дисципліни.
Завдання 2. Самостійне опрацювання тем: '' Народний танець у шкільній драмі '', '' Танець
у народних виставах ''Меланка'' і ''Коза'', ''Життєвий та творчий шлях балетмейстера
В.К.Авраменка'', ''Розвиток професійного і аматорського мистецтва України''.
Завдання 3. Опрацювання окремих питань по темі '' Сучасні хореознавчі концепції
походження танцю ''Гопак''.
Завдання 4. Опрацювання окремих питань по темі ''Пошукова і дослідницька діяльність
В.Герасимчука'':
- Збирання, описування, класифікація танцювальних зразків.
- Підготовка книги "Гуцульські танці".
Завдання 5. Перегляд відеозаписів виступів ансамблів українського народного танцю:
''Юність'', ''Ятрань'', ''Волинянка'', ''Галичина'', ''Дніпро'', ''Полісянка''.
Завдання 6. Підготовка до виступів на семінарах.
Завдання 7. Систематизування вивченого матеріалу перед іспитом.
Питання до модульної контрольної роботи
1. Охарактеризувати український народний танець як компонент первісного
синкретичного мистецтва.
2. Хоровод як видовищно-ігрова форма народної творчості.
3. Охарактеризувати хореографічний фольклор у циклі календарно-річної обрядовості
українців.
4. Функціонування українського народного танцю в побуті.
5. Визначити роль фольклору як основи для розвитку лексики народного танцю.
6. Розкрити значення танцю в житті українського народу.
7. Охарактеризувати середовище, в якому побутували і розвивались українські
народні танці.
8. Танці інших народів у хореографічному мистецтві України. Метелиці, польки,
кадрилі – національний різновид європейських танців в українському народному
хореографічному мистецтві.
9. Визначити стилістичні особливості українських народних танців та їх районування.
10. Охарактеризувати композиційні елементи та окремі хореографічні малюнки у
хороводах.
11. Танцювальні рухи українських хороводів.
12. Класифікація хороводів за стилістичними особливостями та співвідношенням їх
складових елементів.
13. Побутові танці - найчисленніша група україського народного хореографічного
мистецтва.
14. Класифікація побутових танців за стилістикою.
15. Охарактеризувати танець гопак як зовнішньо – етнографічний атрибут
українського народу .
16. Сюжетні танці як етап у розвитку народного хореографічного мистецтва України.
17. Назвати характерні особливості української народної хореографії.
18. Характерні особливості народної танцювальної музики.
19. Народний танець в українській традиційній культурі.
20. Історичні витоки українського народного танцю.
21. Охарактеризувати танець у звичаєво-обрядовій сфері давніх українців.
22. Семантика стильово-композиційних побудов та образно-символічної мови
українського народного танцю.

23. Сучасні хореознавчі концепції походження танцю ''Гопак''.
24. Український народний танець як природна основа і невичерпний арсенал
зображально-виражальних засобів професійного мистецтва.
25. Становлення українського народно-сценічного танцювального мистецтва.
26. Поява сценічних форм народного танцю та еволюція його художньої образності.
27. Український народний танець у виставах музично-драматичних та оперних театрів.
28. Професіоналізація народного танцювального мистецтва. Балетмейстерська,
педагогічна та наукова діяльність хореографа-фольклориста В.Верховинця.
29. Розвиток професійного народно-сценічного хореографічного мистецтва в ансамблі
танцю П.Вірського.
30. Становлення системи хореографічної освіти і виховання.
31. Дати характеристику народного танцю в українській традиційній культурі.
32. Пошуки художньо-узагальнюючих засобів сценічного втілення української
народної танцювальної традиції у твочій діяльності В.М.Верховинця та
В.К.Авраменка.
33. П.П. Вірський – реформатор української народносценічної хореографії.
34. Розвиток народно – сценічної хореогорафії в Україні на сучасному етапі.
ОЦІНЮВАННЯ
Модуль 1
(поточний контроль)
ЗМ - 1
ЗМ - 2
ІНДЗ
10
10
20

Модуль 2
(модульний контроль)
ЗМ 1 – 30
ЗМ 2 – 30

Сума
100

Критерії оцінювання
Модульний контроль
27-30 балів (відмінно) - виставляються, якщо студент засвоїв матеріал згідно навчальної
програми, володіє теоретичними знаннями у повному обсязі та передбаченими
практичними навичками. Вміє застосовувати набуті знання на практиці, розв'язувати
творчі завдання.
22-26 балів (добре) - виставляються, якщо студент засвоїв матеріал згідно програми,
володіє теоретичними знаннями та практичними навичками, вміє застосовувати набуті
знання на практиці.
18-21 балів (задовільно) - виставляються, якщо студент засвоїв матеріал згідно програми,
застосування набутих знань на практиці недостатнє.
11-17 балів (незадовільно) виставляються, якщо студент засвоїв матеріал у
недостатньому обсязі, спеціальною термінологією володіє слабо, знання поверхові.
1-10 балів (незадовільно) - виставляється, якщо студент не володіє понятійним апаратом,
знання поверхові, основні практичні навичкі відсутні.
Поточний контроль
9-10 балів (відмінно) – виставляються, якщо студент засвоїв матеріал згідно навчальної
програми, володіє теоретичними знаннями у повному обсязі та передбаченими
практичними навичками. Вміє застосовувати набуті знання на практиці, розв'язувати
творчі завдання.
8 балів (добре) – виставляються, якщо студент засвоїв матеріал згідно програми, володіє
теоретичними знаннями та практичними навичками, вміє застосовувати набуті знання на
практиці.
6-7 балів (задовільно) – виставляються, якщо студент засвоїв матеріал згідно програми,
застосування набутих знань на практиці недостатнє.

4-5 балів (незадовільно) - виставляються, якщо студент засвоїв матеріал у недостатньому
обсязі, спеціальною термінологією володіє слабо, знання поверхові.
1-3 бали (незадовільно) – виставляється, якщо студент не володіє понятійним апаратом,
знання поверхові, основні практичні навички відсутні.
Індивідуальний проект:
18 - 20 балів (відмінно) - творче завдання виконане самостійно, повна та якісна розробка
теми, оригінальність в осмисленні матеріалу, логічність, послідовність, аргументованість,
літературна грамотність викладу матеріалу, вільне володіння спеціальною термінологією,
робота виконана охайно, без виправлень.
15 – 17 балів (добре) - комплексно вирішені поставлені завдання, правильно розкритий
основний зміст матеріалу, правильно використано термінологію, роботу виконано без
грубих помилок, можливі 1-2 неточності у використанні спеціальної термінології,
несуттєві помилки, які не впливають на конкретний зміст.
12 – 14 балів (задовільно) - зміст завдання викладено частково, не завжди послідовно, але
суть питання в цілому розкрита, обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, у
змісті роботи є помилки.
7 – 11 балів (незадовільно) - зміст роботи не
розкриває тему, спеціальною
термінологією студент володіє слабо, автор не виявив самостійності, робота являє собою
компіляцію або плагіат, робота виконана неохайно, з помилками.
1-6 бали (незадовільно) - завдання не виконано.

Шкала оцінювання

90-100
82-89
75-81
67-74

Відмінно
Добре
Добре
Задовільно

А
B
C
D

60-66

Задовільно

E

35-59

Незадовільно

Fх

1 - 34

Незадовільно

Fх

відмінне виконання
вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання відповідає мінімальним
критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне вивчення курсу

35.

Модульна контрольна робота
Вимоги до відповіді.
Теоретична частина ставить за мету перевірити грунтовність, систематичність та
цілісність знань студентів.
Студент повинен дати чітку, повну, аргументовану відповідь на поставлені запитання,
продемонструвати знання з теорії та історії хореографічного мистецтва, знати основні
етапи розвитку зарубіжної та вітчизняної хореографії, характерні особливості становлення
хореографічного мистецтва та національної школи класичного танцю. Студент повинен
вміти проаналізувати творчість провідних балетмейстерів, їх визначні постановки, знати
зміст (лібретто) балетів, стислі біографічні дані, вказати основні балетні партії видатних
виконавців, висвітити їх техніку, акторську майстерність та стиль виконання.

55-60 балів (відмінно) - виставляються, якщо студент глибоко розкриває зміст
поставленного завдання, вільно володіє спеціальною термінологією, грамотно ілюструє
відповідь прикладами, застосовує одержані знання з різних дисциплін при вирішенні
поставлених завдань.
48-54 балів (добре) - виставляються, якщо студент комплексно вирішує поставленні
завдання, правильно розкриває основний зміст завдання, правильно використовує
термінологію, вміє аналізувати і оцінювати факти і події.
40-47 балів (задовільно) - виставляються, якщо студент викладає зміст завдання
частково, не завжди послідовно, відповідь неповна, але суть питання в цілому розкрита.
17-39 балів (незадовільно) - виставляються, якщо студент не розкрив основний зміст
завдання, допустився значних помилок, спеціальною термінологією володіє слабо, знання
поверхові.
1-16 балів (незадовільно) - виставляється, якщо студент не володіє понятійним апаратом,
знання поверхові, основні практичні навички відсутні.
ЕКЗАМЕН.
Вимоги до відповіді.
Теоретична частина ставить за мету перевірити грунтовність, систематичність та
цілісність знань студентів.
Студент повинен дати чітку, повну, аргументовану відповідь на поставлені запитання,
продемонструвати знання з теорії та історії хореографічного мистецтва, знати основні
етапи розвитку зарубіжної та вітчизняної хореографії, характерні особливості становлення
хореографічного мистецтва та національної школи класичного танцю. Студент повинен
вміти проаналізувати творчість провідних балетмейстерів, їх визначні постановки, знати
зміст (лібретто) балетів, стислі біографічні дані, вказати основні балетні партії видатних
виконавців, висвітити їх техніку, акторську майстерність та стиль виконання.
27-30 балів (відмінно) – виставляються, якщо студент глибоко розкриває зміст
поставленого завдання, вільно володіє спеціальною термінологією, грамотно ілюструє
віповідь прикладами, комплексно застосовує одержані знання з різних дисциплін при
випішенні поставлених завдань.
22-26 балів (добре) – висавляються, якщо студент комплексно вирішує поставлені
завдання, правильно розкриває основний зміст завдання, правильно використовує
термінологію, вміє аналізувати і оцінюваи факти і події.
18-21 балів (задовільно) – виставляються, якщо студент викладає зміст завдання
частково, не завжди послідовно, відповідь неповна, але суть питання в цілому розкрита
11-17 балів (незадовільно) – виставляються, якщо студент не розкрив основний зміст
завдання, допустився значних помилок, спеціальною термінологією володіє слабо, знання
поверхові.
1-10 балів (незадовільно) – виставляюься, якщо студент не розкрив основний зміст
завдання, допустився грубих помилок, не володіє спеціальною термінологією, низький
рівень повноти та системи знань.
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