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Силабус з навчальної дисципліни 

ХОРЕОГРАФІЧНИЙ ТЕАТР ХХ – ХХІ СТОЛІТЬ 

2020 – 2021 навчального року 

 

Назва дисципліни  Хореографічний театр ХХ – ХХІ століть 

 

Адреса викладання 

дисципліни 

м.Львів, вул.Валова, 18 / вул.Стефаника, 10 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв 

Кафедра режисури та хореографії 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Назва спеціальності: 024 Хореографія 

Викладачі 

дисципліни 

Кузик Олег Євгенович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

Контактна 

інформація 

викладачів 

E-mail: kuzyk2569lnu@gmail.com 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kuzyk-oleh-evhenovych 

Консультації з 

дисципліни 

відбуваються 

Щочетверга, 14:00-15:00год. (за адресою вул.Стефаника,10, ауд.№1), а 

також у визначений день консультації або день проведення 

лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю).  

Також можливі онлайн консультації через Viber або ZOOM. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача або телефонувати +38(0676792271). 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/horeohrafichnyj-teatr-hh-hhi-stolit 

 

Інформація про 

дисципліну 

Програма курсу «Хореографічний театр ХХ – ХХІ століть» укладена 

відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня та напрямку підготовки 

кафедри. Лекційний матеріал висвітлює історію хореографічного театру 

від початку ХХ століття до його сучасних проявів у ХХІ столітті.  

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Хореографічний 

театр ХХ – ХХІ ст.» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки: 

- 0202 Мистецтво, спеціальністю 7.02020201 Хореографія, 

спеціаліст. Термін навчання – 1 рік, кваліфікація: спеціаліст хореографії 

(Хореограф. Викладач хореографічних дисциплін. Балетмейстер-

постановник).  

- 0202 Мистецтво, спеціальністю 8.02020201 Хореографія, магістр. 

Термін навчання – 1 рік, кваліфікація: Магістр-мистецтвознавець 

(хореографія). Викладач фахових дисциплін. Балетмейстер. 

 

Коротка анотація 

дисципліни 

Предмет «Хореографічний театр ХХ – ХХІ століть » є дисципліною 

вільного вибору студента відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістра з галузі знань 02 «Культура і мистецтво», 

спеціальність 024 «Хореографія», кваліфікація: Магістр хореографії. 

Викладач хореографічних дисциплін. Балетмейстер. 

https://kultart.lnu.edu.ua/course/horeohrafichnyj-teatr-hh-hhi-stolit
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Дисципліна є завершальною нормативною дисципліною (лекції та 

семінари), з урахуванням методично-навчальних вимог Болонського 

процесу, для освітньої програми «Історія театру» та «Історія 

хореографічного мистецтва), яка викладається в 8, 9 семестрах в обсязі 1 

кредит (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) - 4 

змістові модулі, 11 лекційних тем (з них: 32 академічні години, 4 

консультуція та екзамен). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни ґенеза світового 

хореографічного театру у ХХ – ХХІ ст., теоретичні та методичні питання 

вивчення розвитку новочасних проявів хореографічного театрального 

мистецтва сьогодення, а саме:  

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Хореографічний театр ХХ 

– ХХІ ст.» є вивчення теоретичних і практичних основ історичних етапів 

формування, ключових мистецьких напрямків розвитку світового  

хореографічного театру. 

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Хореографічний театр 

ХХ – ХХІ ст.» є: 

– дослідження концептуальних напрямків розгортання світової генези    

   хореографічного театру у ХХ – ХХІ ст.  

– набуття студентами естетичного досвіду як практики сприймання творів 

танцювального мистецтва на основі інтенсивного розвитку емоційно-

почуттєвої сфери;  

– розвиток творчого поліхудожнього мислення, розкриття здатності 

цілісного бачення життєвих та мистецьких явищ та їх творчого 

осмислення засобами хореографії як синтезу мистецтв з вільним 

орієнтуванням у загальній мистецькій палітрі; 

–  виховання  активного особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва,     

розвиток комплексу художніх здібностей як основи творчого розвою 

особистості. 

Програма передбачає вивчення найбільш важливих тем, які допоможуть 

студентам оволодіти сучасною методикою проведення занять з 

хореографічного мистецтва. 

Досконале вивчення дисципліни сприяє розвитку у студентів знань, вмінь 

і навичок які допоможуть виконувати фахову діяльність в галузі 

хореографії, розв'язати завдання проблем адаптації у середовищі 

пов'язаних з роботою у колективі як вчитель хореографічних дисциплін та 

керівник колективу. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література:  

1. Антіпова І. Аніко Рехвіашвілі: Я вибудовую емоції. // Майдан 

зірок. – 1998.   № 19. 

2. Балет / Пер. с англ. – М.: Астрель АСТ, 2003. – 64 с.: ил. 

3. Балет. Уроки. Иллюстрированное руководство по официальной 

балетной программе / Пер. с англ. – М.: Астрель, 2003. – 144 с.: ил. 

4. Базанов В.В. Техника и технология сцены. / Базанов В.В. – М.: 

Искусство, 1976. – 97 с.  

5. Баланчин Дж., Мейсон Фр. 101 рассказ о большом балете / 

Баланчин Дж.: [пер. с англ.] – М.: КРОН-ПРЕСС, 2000. – 494 с. 

6. Бернадська Д.П. Феномен синтезу мистецтв в сучасній українській 

сценічній хореографії: автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.001 / 
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КНМА ім. П.І. Чайковского. – К., 2005. – 20 с. 

7. Білаш П.Н. Балетмейстерське мистецтво і становлення української 

хореографії у контексті розвитку європейської художньої культури 10–30 

років ХХ ст.: автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / ДА 

КККіМ. – К., 2000. – 18 с. 

8. Бойко Є.В. Деякі проблеми українського балетного мистецтва 

(оглядова довідка за матеріалами преси) // К.: Міністерство культури і 

мистецтв України. Національна парламентська бібліотека України. 

Інформаційний центр з питань культури та мистецтва. 1996. – Вип 5/5. 

9. Ваганова А.Я. Основы классического танца / Ваганова А.Я. – СПб: 

Лань, 2000. – 192 с. – изд. № 6. 

10.  Кохан Т.Г. Експресіонізм в контексті видової специфіки 

мистецтва: автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.01. – К.: 

ДАКККіМ, 2002. – 19 с. 

11. 23.  Левчук Л.Т. та ін. Естетика / Левчук Л.Т.. – К.: Вища шк., 2000. 

– 399 с. 

12. Левчук Л.Т.Західноєвропейська естетика ХХ ст. / Левчук Л.Т.– К.: 

Либідь, 1997. – 224 с. 

13. Лиепа М.Э. Я хочу танцевать сто лет / Лиепа М.Э. – М.: 

Варгиус, 1996. – 239 с.: ил. 

14. Лозовий В.О. Естетика / Лозовий В.О. – К.: 2003. – 208 с. 

15. Пастух В.В. Модерні хореографічні напрями в Галичині (20-30-ті 

роки ХХ століття). – К.: Знання, 1999. – 41 с. 

Додаткова література: 

1. Пастух В.В. Модерні хореографічні напрями в Галиччині (20-30ті 

роки ХХ ст..): автореф. дис. канд. мистецтвознавства: 17.00.01. – К.: 

КНУКіМ, 1999. – 21 с. 

2. Пасютинская В.М. Волшебный мир танца: книга для учащихся / 

Пасютинская В.М. – М.: Просвещение, 1985. – 223 с.: ил. 

3. Погребняк М.М. Біля витоків вітчизняної школи модерну в 

хореографії. К.: Вісник КНУКіМ, 2003. с. 93 –104. – вип. № 9 

4. Сарджент У. Джаз. Генезис. Музыкальный язык. Эстетика / 

Сарджент У. – М.: Музыка, 1987. – 296 с.: ноты. 

5. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: [уч. пособ.] / Смирнов 

И.В. – М.: Просвещение, 1986. – 192 с.: ил. 

6. Театр балета Бориса Эйфмана. – СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, 2002.– 24с 

7. Уральская В. Девять мнений о творчестве трёх хореографов // 

Балет. – 1998. – № 94.  

8. Фокин М.М. Против течения / Фокин М.М. – Л.: Искусство, 1981. – 

510 с., 36 л. ил., портр.: изд.  № 2-е, доп. и испр. 

9. Чепалов О.І. Хореологія як наукова дисципліна                           

(Пролегомени) / Олександр Чепалов // Культура і сучастність: Альманах. 

– К.: Держ. акад. керівних кадрів культури, 2004. – С. 80–87. 

10. Шариков Д.І. Класифікація сучасноі хореографії: наук.-попул. ви-

ня / Шариков Д.І.   К.: Видавець Карпенко В.М., 2008. – 168 с. 

11.  Шариков Д. І. Теорія, історія та практика сучасної 

хореографії.[Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, стилі, 

види.]: Монографія / Шариков Д. І. –  К.: КиМУ, 2010. – 208 с. 
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Електронні ресурси: 

1.  Сучасний танець в Україні. – Режим доступу: 

www.ukrdance.com.ua. – Загол. з екрана. 

2. Танцевальные термины. –  Режим доступу: 

3. www.abt.org/dictionary/index.html. – Загол. з екрана. 

4. Леонід Мясін. –  Режим доступу: 

www.abt.org/no_javascript/archives/choreographes / massine_l. html.  – Загол. 

з екрана. 

5. Энтони Тюдор. –  Режим доступу: 

www.abt.org/no_javascript/archives/choreographes / tudor_a. html. – Загол. з 

екрана. 

6. Балет Кеннета Макмиллана. Кеннет Макмиллан, „Манон”, „Иудино 

дерево”. – Режим доступу: 

www.balletalert.com/magazines/danceview/MacMillan.htm. – Загол. з екрана. 

7. Недерландский балет Иржи Килиана. Нидерланд балет-I. Балет 

„Маленькая смерть”. – Режим доступу: www.euronet.nl/users/cadi/J.K.htm. 

8. Джордж Баланчин. Неоклассицизм Игоря Ставинского и Джоджа 

Баланчина. Нью-Йорк Сити Бале. Балеты „Аполлон Мусагет”, 

„Драгоценности”, „Классическое Pas de deux”, „Хрустальный дворец”. – 

Режим доступу: www.sab.org/bio/biobalanchine.htm . – Загол. з екрана. 

9. Штутгартский балет. Джон Кранко. Балеты. – Режим доступу: 

www. saatstheatr.stutgart.de/ballet/ballet_pages/cranko_e.htm. – Загол. з 

екранм. 

Тривалість курсу Один семестр (навантаження на один семестр 120 год. – години лекційні, 

практичні, самостійного опрацювання, консультації, екзамен.) 

Обсяг дисципліни Денна форма навчання: 32 годин аудиторних занять  на семестр (з них 

16 годин лекцій, 16 годин практичних занять), 88 годин – для 

самостійного навчання. 

Заочна форма навчання: 14 годин аудиторних занять на семестр (з них 8 

годин лекцій, 6 годин практичних занять), 106 годин - для самостійного 

навчання. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу навчання студент буде знати:  
– предмет, мету і завдання курсу «Хореографічний театр ХХ – ХХІ ст.»; 

– історію формування і розвитку світового хореографічного театру у 

минулому та сьогочасному століттях;      

– ключові етапи трансформацій танцювального театру; 

– мистецькі напрямки розвитку світової хореографії; 

– особливості становлення та розвитку українського танцювального 

театру; 

– магістральні вектори європейської сценічної хореографії; 

– мистецькі ознаки американської хореографії; 

– особливості російського танцювального мистецтва; 

– визначних виконавців та хореографів світового та вітчизняного 

танцювального театру; 

– перспективні напрямки розвитку хореографічного театру у ХХІ ст.; 

– зоровий образ, композиційне вирішення, методи візуального та 

емоційного підсилення сприйняття дійства; 

– наукову та професійну термінологію предмету. 

http://www.ukrdance.com.ua/
http://www.abt.org/dictionary/index.html
http://www.abt.org/no_javascript/archives/choreographes%20/%20massine_l.%20html
http://www.abt.org/no_javascript/archives/choreographes%20/%20tudor_a.%20html
http://www.balletalert.com/magazines/danceview/MacMillan.htm
http://www.euronet.nl/users/cadi/J.K.htm
http://www.sab.org/bio/biobalanchine.htm
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Студент має уміти: 

 – описувати та інтерпретувати напрямки розвитку танцювального 

мистецтва ХХ – ХХІ століть; 

 – залучати пам’ятки танцювальної культури як джерела для власних 

творчих пошуків. 

Здобуті знання збагатять інтелектуальне підґрунтя студентів, розширять їх 

світогляд і творчий потенціал. У взаємодії зі знаннями з суміжних 

дисциплін вивчення історії хореографічного театру сприятиме 

формуванню цілісного уявлення про танцювальну культуру, глибшому 

розумінню характеру взаємодії різних видів хореографічного мистецтва, 

закономірностей його розвитку. 

 

Ключові слова Хореографічний театр, мистецтво, театри світу, особливості театрального 

мистецтва, народно-сценічне хореографічне мистецтво, сучасна 

хореографія, сценографія, хорологія, театральні проекти, професійні 

театри танцю, театральна традиція, історії хореографічного театру, 

танець, сценічне і візуальне мистецтво. 

Формат 

дисципліни 

Очний /заочний, дистанційний/змішаний 

 Проведення лекцій занять, практичних робіт та консультації, самостійне 

опрацювання літератури та іншого додаткового аудіо-відео матеріалу для 

кращого розуміння тем. 

Теми Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Змістовий модуль 1. Хореографія як мистецтво постановки танцю. 

Тема 1. Хореографічний театр як вид сценічного мистецтва. - 2 години. 

Тема 2. Чинники становлення хореографії ХХ ст. - 2 години. 

Тема 3. Особливості сучасної хореографії. - 2 години. 

Тема 4. Хореологія як наука про історію танцю. - 2 години. 

Змістовий модуль 2. Західноєвропейський та американський 

хореографічний театр ХХ – ХХІ століть. 

Тема 1. Хореографія та хореологія ХХ – ХХІ століть. – 2 години. 

Тема 2. Західноєвропейський хореографічний театр ХХ – ХХІ століть. – 2 

години.  

Тема 3. Театральна хореографія США ХХ – ХХІ століть. – 4 години. 

Змістовий модуль 3. Українська та радянська хореографія ХХ – ХХІ 

століть. 

Тема 4. Радянський хореографічний театр ХХ століття. – 4 години. 

Тема 5. Хореографічний театр України ХХ – ХХІ століть. – 4 години. 

Змістовий модуль 4. Особливості театрального мистецтва світу – Італія, 

Іспанія, Польща, Англія. Професійні театри Європи. 

Тема 4. Театри кінця ХІХ - першої пол. ХХ століття – 4 години. 

Тема 5. Театри кінця другої  пол. ХХ ст.– поч.ХХІ ст. – 4 години. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Під час навчальних занять застосовується індивідуальна та фронтальна 

перевірка знань, умінь і навичок студентів, а також підсумкові форми 

контролю:  

 індивідуальна перевірка  (передбачає розгорнуту відповідь 

студента на оцінку), 

  фронтальна перевірка (усна співбесіда за матеріалами розглянутої 
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теми на початку нової лекції з оцінюванням відповідей студентів, а також 

на початку семінарських занять),  

 підсумкова форма контролю – екзамен (відповідь на екзаменаційні 

питання у письмовій формі). 

 Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять, має на меті перевірку фактографічного рівня засвоєння лекційного 

матеріалу, уміння робити висновки у контексті підготовленості студента 

до виконання фахових завдань. Форма проведення поточного контролю 

під час навчальних занять визначається як аналіз засвоєння вивченого 

матеріалу через його практичне застосування.    

 Модульний контроль – визначає підхід до організації оволодіння 

студентом змістовими модулями та проявляється через специфічну для 

модульного навчання організацію методів і прийомів навчально-виховних 

заходів, основним змістом яких є активна самостійно-творча пізнавальна 

діяльність студента. 

 Методичне консультування – полягає в науковому та 

інформаційно-методичному забезпеченні діяльності учасників освітнього 

процесу. 

 Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання 

результатів навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на 

окремих його завершальних етапах. Підсумковий контроль включає 

семестровий контроль та державну атестацію студента.  

 Семестровий контроль проводиться за однією із таких форм: се-

местровий іспит, диференційований залік, підсумкове заняття, 

визначеного відповідно до навчальної програми і в терміни встановлені 

навчальним планом.  

 Семестровий іспит, залік чи підсумкове заняття проводиться у 

форму відкритих уроків. 

 Під час семестрового контролю враховуються результати здачі усіх 

видів навчальної роботи згідно із структурою залікових кредитів. 

 Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

Методи контролю: 

 усний контроль (опитування); 

 письмовий контроль: тестовий і модульний; 

 практичні завдання (постановки та заняття); 

 екзаменаційні питання (відповідь у письмовій формі). 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  дисциплін: 

Історія театру, Історія мистецтв, Методика викладання хореографічних 

дисциплін в спеціалізованих навчальних закладах. Мистецтво 

балетмейстера. Теорія та методика викладання класичного танцю. Теорія 

та методика викладання народно-сценічного танцю. Теорія та методика 

викладання українського танцю. Теорія та методика викладання сучасного 

танцю. Теорія та методика викладання сучасного-бального танцю.  

достатніх для сприйняття фахового і спеціалізованого матеріалу, 

розуміння літературних джерел і специфіки майбутньої професійної 

діяльності. 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з гуманітарних 

(зокрема,   економічних)   дисциплін,   достатніх   для   сприйняття 
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категоріального апарату науки управління та менеджменту, розуміння 

інституційно-економічних джерел розвитку соціокультурної сфери. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

дисципліни 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки, творчої комунікації та співпраці*, навчальні спільноти і 

т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 

*Під час викладання курсу «Менеджментшоу-бізнесу» будуть 

використовуватися такі навчальні методи: 

- пояснювально-ілюстративний та метод проблемного викладання 

(лекції, презентації); 

- метод  колаборативного  та  проектно-орієнтованого  навчанн; 

(групові проекти та спільні розробки, участь студентів у навчальних 

спільнотах,  формування  простору  прояву  пізнавальних  ініціатив  та  

інтересів студентів і створення індивідуальної освітньої траєкторії); 

- репродуктивний  метод  (практичні  заняття,  навчальна  діяльність 

студентів в аналогічних до представленого зразка ситуаціях); 

- частково-пошуковий, або евристичний метод (практичні завдання, 

розв'язання  пізнавальних  завдань  на  основі  евристичних  програм  і 

вказівок); 

- дослідницький  метод  (студенти  самостійно  вивчають  літературу, 

джерела, ведуть спостереження та виконують інші пошукові дії). 

Таким  чином,  використовуються  навчальні  техніки  для  активізації 

процесу  навчання  з  одного  боку  у  вигляді  проблемних  лекцій, 

спрямованих на розвиток логічного мислення студентів, з іншого боку 

використовуються практичні заняття, що передбачають обмін думками і 

поглядами учасників з приводу теми заняття, а також - проведення 

дискусій, які розвивають мислення і формують переконання, що дає 

можливість  застосувати  теоретичні  знання  під  час  практичного 

розв’язування проблемних ситуацій Інформаційно-комунікаційних 

технологій для розвитку в студентів комунікативних умінь, дієвих 

стратегії для їх творчого розвитку. Участь у практичних показах творчих 

робіт колективів, театрів, студій та ін. 

Необхідне 

обладнання 

Лекційні і практичні заняття відбуватимуться також з використанням 

відеопоказу, онлайн трансляцій та візуалізації проектів. 

Вивчення курсу базується на використанні загально вживаних програм 

і операційних систем 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням: 

• практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30; 

• модулі: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

• залік, екзамен: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість - 50; 

Підсумкова максимальна кількість балів - 100 

Умови зарахування курсу. Активна участь у семінарських заняттях; 

письмовий модульний контроль, одне індивідуальне домашнє завдання та 

його презентація; наявність конспекту лекційних занять; складання заліку.  

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (реферат, есе, вирішення кейсу).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 
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використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 

буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 

третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Практичні відео-роботи – запис коротких фрагментів з постановок, 

творчих проектів, занять іи презентацій, композиційних і візуальних 

проекцій. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 

тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку 

чи екзамену 

Перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки знань 

формуються напередодні контрольного заміру за результатами пройдених 

тем, з подальшим виставленням у відкритий доступ.  

Орієнтовний перелік описових питань для проведення екзамену: 
1. Хореографія як мистецтво постановки танцю. 

2. Перфоманс-група «TanzLaboratorium». 

3. Хореографічний театр як вид сценічного мистецтва.  

4. «Київ модерн-балет». 

5. Чинники становлення хореографії ХХ ст. 

6. Ансамбль народного танцю України. 

7. Особливості сучасної хореографії. 

8. Одеський театр опери і балету. 

9. Хореологія як наука про історію танцю. 

10. Донецький театр опери та балету імені Анатолія Солов'яненка. 

11. Віденський оперний театр. 

12. Дніпропетровський театр опери і балету. 

13. Театр «Седлєрс-Веллс». 

14. Львівський театр опери та балету імені Соломії Крушельницької. 

15. Харківський театр опери і балету імені Миколи Лисенка. 

16. Королівський балет Великобританії. 

17. Національний театр опери і балету імені Тараса Шевченка. 

18. Національний балет Іспанії. 

19. Київський міський театр. 
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20. Оперний театр «Ла Скала». 

21. Балет Сан-Франциско. 

22. Баварський державний балет. 

23. Оперний театр «Гранд опера». 

24. Метрополітен-опера. 

25. Жіночий танцювальний колектив «Рокетс». 

26. Театр «Де ля Вілль». 

27. Большой театр.  

28. Театр танцю Елвіна Ейлі.  

29. Балет Джоффрі. 

30. Маріїнський театр. 

31. Балет Нью-Йорка.  

32. Ансамбль народного танцю СРСР. 

33. Бродвейський театр. 

34. Хореографічний ансамбль «Берізка». 

35. Хореографічна школа «Денішоун». 

36. Ансамбль пісні і танцю Радянської армії.  

37. Танцювальне мистецтво Західної Європи. 

38. Німецький та австрійський хореографічний театр. 

39. Хореографічна сценографія Франції. 

40. Хореографічна школа Англії, Нідерландів та Швеції. 

41. Хореографічні новаторства Рут Сен-Дені і Теда Шоуна. 

42. Танцювальні новації Айседори Дункан. 

43. Хореографічний спадок Марти Грехем і Лої Фуллер. 

44. «Велика четвірка». 

45. Джазовий танець. 

46. Новаторства Олександра Горського. 

47. Хореографія Агрипини Ваганової. 

48. Танцювальна творчість Ростислава Захарова. 

49. Сценографія Юрія Григоровича. 

50. Артисти радянського балету. 

51. Танцювальні ансамблі республік СРСР. 

52. Витоки хореографічного мистецтва України. 

53. Творча постать Броніслави Ніжинської. 

54. Хореографічні пошуки Василя Верховинця. 

55. Творчий індивідуалізм Павла Вірського. 

56. Академічні театри опери і балету СРСР. 

57. Новаторства Касьяна Голейзовского. 

58. Вплив реформаторських пошуків Михайла Фокіна. 

59. Творчий шлях Сержа Лифаря. 

60. Сучасні артисти українського балету. 

Опитування Методи контролю: 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практичних, семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форми 

проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються 

кафедрою і відображаються у робочому плані дисципліни. Тестовий 

контроль можна проводити як на практичних, так і на лекційних заняттях.  

Модульний контроль – визначає підхід до організації оволодіння 
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студентом змістовими модулями та проявляється через специфічну для 

модульного навчання організацію методів і прийомів навчально-виховних 

заходів, основним змістом яких є активна самостійно-творча пізнавальна 

діяльність студента. 

Семестровий контроль проводиться за однією із таких форм: 

семестровий іспит, диференційований залік або залік з конкретної 

навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного 

навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.  

Форма проведення заліку – усна, вона затверджується кафедрою і 

відображається у робочій навчальній програмі дисципліни. 

Під час семестрового контролю враховуються результати здачі усіх 

видів навчальної роботи згідно із структурою залікових кредитів. 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Засоби діагностики успішності навчання 

Діагностичні засоби забезпечується можливістю оцінювання рівня 

досягнення та ефективності сформульованих і реалізованих у системі 

цілей освіти та професійної підготовки. 

Критерії оцінювання результатів з курсу «Методика викладання фахових 

дисциплін у спеціалізованих навчальних закладах» 

Залік проводиться при оцінюванні за 5-ти бальною системою. Основа для 

визначення оцінки – рівень засвоєння студентами матеріалу, 

передбаченого освітньо-професійною програмою. 

“Відмінно” (А) заслуговує студент, який вірно виконав творчі завдання в 

межах 90 - 100% поставлених питань та завдань: 

 - показав всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмного 

матеріалу; 

 - показав вміння відмінно виконувати завдання, що передбачені 

практичним показом; 

 - вміє застосовувати знання з методики викладання хореографії; 

 - досконало володіє методичними і хореографічними поняттями; 

 - проявив творчі здібності в розумінні, викладенні і використанні учбово-

програмного матеріалу. 

“Добре” (ВС) заслуговує студент, який вірно виконав творчі завдання в 

межах 75 – 89 % поставлених питань та завдань: 

 - показав добрі знання навчально-програмного матеріалу курсу; 

 - добре володіє методичними і хореографічними поняттями; 

 - достатньо повно володіє хореографічними поняттями. 

“Задовільно” (ДЕ) заслуговує студент, який вірно виконав творчі завдання 

в межах 60 – 74 % поставлених питань та завдань теоретичного заліку: 

 - показав достатні знання навчально-програмного матеріалу дисципліни у 

задовільному обсязі; 

 - в певному об’ємі знає авторів згаданих на лекціях хореографічних 

теорій.   

 - володіє першочерговими поняттями методики хореографічного 

мистецтва. 

“Незадовільно”(ХF) з можливістю повторного складання заслуговує 

студент, який виконав творчі завдання  в обсязі 35-59 % завдань, 

передбачених теоретичним заліком: 

 - показав досить низький рівень знань навчально-програмного матеріалу; 
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 - допускає значні помилки у визначенні основних мистецтвознавчих 

підходів; 

 - не орієнтується в значній більшості понять та категорій. 

“Незадовільно”(ХF) з обов’язково повторним курсом заслуговує студент, 

який виконав завдання в обсязі 1 - 34 % завдань, передбачених програмою 

заліку: 

 - не володіє об’ємом знань обсязі, що не задовольняє мінімально – 

необхідному навчально-програмного матеріалу з курсу; 

 - неприпустимо помиляється в основних поняттях та категоріях курсу; 

 - допустив грубі помилки при відповіді на питання заліку, що 

демонструють нерозуміння сутності обраної спеціальності. 

 

 


