
 1 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

 

 

 

Факультет культури і мистецтв 

Кафедра режисури та хореографії 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Затверджено 

На засіданні кафедра режисури та хореографії  

Протокол № 1 від 28 серпня 2020 р. 

 

 

Зав. кафедрою,  

проф. Ф. М. Стригун 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПП 01.2.03  «Історія хореографічного мистецтва» 

ІІ курс 3 семестр  

для студентів денної форми навчання 

галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

спеціальності 024 «Хореографія» 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2020 

 

 

 



 2 

Силабус курсу «Історія хореографічного мистецтва» 

 ІІ курс 3 семестр  

2020/2021 навчального року 

 
 

Назва курсу  Історія хореографічного мистецтва 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Стефаника 16а. (Кафедри режисури та хореографії) 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра режисури та хореографії  

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

02 Культура і мистецтво, 024 Хореографія 

Викладачі курсу доцент Плахотнюк Олександр Анатолійович, кандидат 

мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії. 

Контактна інформація 

викладачів 

oleksandr.plakhotnyuk@lnu.edu.ua,  

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/plahotnyuk-oleksandr-anatolijevych 

Консультації по курсу 

відбуваються 

(адреса кафедри вул. Стефаника,16а. Теоретична аудиторія, 1)  

Консультації що четверга з 10:00 – 11:10 кафедра режисури та 

хореографії, або в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю).  

Проводиться он-лайн консультація. Для цього відбувається комунікація 

через електронну пошту викладача або через окрему групу в 

соціальних мережах www.facebook.com 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/istoriya-horeohrafichnoho-mystetstva  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання 

з історії хореографічного мистецтва ХХ століття в Європі та Америці 

(період формування неокласичного, абстрактного, модерн танцю 

театрів танцю, сучасного танцю). 

Вивчення предмету важливе з огляду на підготовку бакалавра 

хореографії так як історія хореографії є профелюючим предметом ОП 

Хореографія  

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Історія образотворчого мистецва», «Аналіх 

балетних вистав та хореографічних форм» «Народний костюм та 

сценічне оформлення танцю», «Історія та синтез мистецтв», «Зразки 

української хореографії», «Зразки народно-сценічної хореографії», 

«Магістерський науковий семінар» тощо. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна ««Історія хореографічного мистецтва»» є нормативною 

дисципліною з спеціальності 024 Хореографія для освітньої програми 

024 Хореографія бакалавр , яка викладається в 2,3,4 семестрах денної 

форми навчання та 5,6 семестрах заочної форми навчання 

семестрі в обсязі 9 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою курсу є високоякісна підготовка студентів до праці у по 

спеціальності хореографія з врахуванням специфічних задач та умов 

хореографічного мистецтва сьогодення. 

Головним завданням курсу вивчення ґенези хореографічного 

mailto:oleksandr.plakhotnyuk@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/plahotnyuk-oleksandr-anatolijevych
https://www.facebook.com/oleksandr.plakhotnyuk
https://kultart.lnu.edu.ua/course/istoriya-horeohrafichnoho-mystetstva
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мистецтва, що слугує для подальшого засвоєння теоретичного 

матеріалу з таких дисциплін: класичний, характерний і народно-

сценічний танець, дуетно-сценічний, історико-побутовий танець, 

сучасний танець, бальний танець, методика викладання хореографічних 

дисциплін, мистецтво балетмейстера. У результаті вивчення курсу 

студенти повинні знати: 

− теоретичний матеріал з історії хореографії різних епох;  

− понятійно-категоріальний апарат хореографії; 

− види, типи, стилі, напрями, жанри хореографічного мистецтва від 

первісності до сьогодення; 

− історичний етап розвитку професійної танцювальної школи 

академізму й сучасності; 

− теоретичні концепції з танцю і балету;  

− естетику академічного та сучасного балету; 

уміти: 

− правильно побудувати порівняльну характеристику викладення 

історії хореографії; 

− чітко розрізняти видову, формально-технічну й жанрово-стильову 

характеристику хореографічного твору; 

− вільно орієнтуватись в хореографічних напрямах, стилях 

хореографії. 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Абызова Л. И. История хореогрического искусства : 

Отечественный балет ХХ – начала ХХІ века. – СПб. : Композитор-

Санкт-Петербург, 2012. – 304 с. 

2. Баттерворт Д. Танец. Теория и практика. – Харьков : 

Гуманитарный Центр, 2016. – 244 с. 

3. Вашкевич Н. История хореографи всех векав и народов. – М. : 

ЛЕНАНД, 2018. – 88 с. 

4. Гаевский В.М. Хореографические портреты. – М. : Артист. 

Режиссер. Театр, 2008. – 608 с., ил.  

5. Дубкова С. И. Блистательный мир балета. – М. : Белый город, 

2007. – 480 с. : ил. 

6. Історія естради. Програма для вищих навчальних закладів 

культури і мистецтв І–ІІ рівня акредитації. – Вінниця: Нова книга, 

2005. – 44 с. 

7. Історія української іміграції в Америці. Збереження культурної 

спадщини / текст М. Куропась. – Ньо-Йорк : Український музей, 1984. 

– 99 с. 

8. Колногузенко Б. М. Види мистецтв та хореографії  : методичний 

посібник для підготовки бакалаврів і спеціалістів за фахом 

«Хореографія» / Б. М. Колногузенко. – Харків : ХДАК, 2014. – 140 с. 

9. Колногузенко Б. М. Види мистецтв та хореографії / Б. М. 

Колногузенко. – Харків : ХНАК, 2014. – 319 с. 

10. Колногузенко Б. М. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж) / 

Б. М. Колногузенко. – Харьков : Харбковский обласной центр 
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народного творчества, 2007. – 100 с. 

11. Королева Э. А. Театр. Классика. Стиль / Э. А. Королева. – 

Кишинев : б. и., 2011. – 228 с. 

12. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки 

истории. Романтизм. 2-е изд. испр. – СПб. : Издательство «Лань»; 

«Издательство Планета музыки», 2008. – 512 с.  

13. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки 

истории: от истоков до середины ХVІІІ века. – М.: Искусство, 1979. – 

295 с. 

14. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки 

истории: Эпоха Новерра. – Ленинград: Искусство, 1981. – 286 с. 

15. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: 

Преромантизм. – Ленинград: Искусство, 1983. – 431 с. 

16. Лифарь С. Танец: Основные течения академического танца / С. 

Лифарь. – М. : Российский университет театрального искусства – 

ГИТТИС, 2014. – 323 с. 

17. Макарова З. Методика виконання сучасних напрямків 

хореографічного мистецтва / З. Макарова. – Київ, КНУКіМ, 2017. – 

116 с. 

18. Маркевич Л.А. «Трансформація системи художньої мови 

української національної балетної вистави» : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 26.00.01. – теорія і історія 

культури (мистецтвознавство) / Маркевич Лариса Анатолівна – Івано-

франківськ, 2019. – 21 с. 

19. Миклашевський К. La Commedia dell’arte или театр итальянских 

комедиантов ХVI, XVII и ХVІІІ столетий / К. Миклашевський. – М. : 

Навона, 2017. – 336 с.  

20. Пастернакова М. Українська жінка в хореографії. – Вінніпег, 

Едмонтон: Накладом Союзу України Канади з фундації ім. Наталії 

Кобринської, 1963. – 216 с. 

21. Пасютинськая В. М. Путешествие в мир танца / В. М. 

Пасютинская – Санкт-Петербург: Алетейя, 2011. – 368 с. 

22. Плахотнюк О. А. Джаз-танець як феномен художньої культури 

: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 

26.00.01 – Теорія й історія культури / Олександр Анатолійович 

Плахотнюк – Івано-Франківськ, 2016. – 22 с.  

23. Плахотнюк О. А. Джаз-танець як феномен художньої культури 

: дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія культури 

/ Олександр Анатолійович Плахотнюк – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 

2016. – 295 с.  

24. Плахотнюк О. А. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн 

танець, популярні масові танці) / Програма для вищих навчальних 

закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація 

"Народна хореографія". – Київ: Державний методичний центр 

навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с. 

25. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного 

мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80 с.  

26. Погребняк М. М. Танець «модерн» ХХ ст. : витоки, стильова 

типологія, панорама історичної ходи, еволюція : монографія / М. М. 
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Погребняк. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2015. – 312 с. 

27. Станішевський Ю.О. Національна опера України 2001-2011. – 

Київ : Муз. Україна. 2012. – 304 с. 

28. Суриц Е. Я. Хореогрфическое искустство двадцатых годов. – М.: 

Искусство, 1979. – 360 с. 

29. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, 

перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упор. О. 

Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 240 с.  

30. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, 

перспективи розвитку. ІІ частина : навчально-методичний посібник / 

упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 222 с.  

31. Трускиновская Д. М. 100 великих мастеров балета / Д. М. 

Трускиновская. – М. : Вече, 2010. – 432 с.   

32. Чепалов О. І. Жанрово-стильова модифікація вистав 

Західноєвропейського хореографічного театру ХХ ст. : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства : 26.00.01 – 

Теорія й історія культури / Чапалов Олександр Іванович. – Харків, 

2008. – 32 с.  

33. Чепалов О. І. Хореографічний театр. Західної Європи ХХ ст.: 

монографія / О.І. Чепелов; Харк. держ. акад. культури. – Харків : 

ХДАК, 2077 – 344 с.   

34. Шабаліна О.М. Модерний танець жінок-балетмейстерів заходу 

ХХ століття: культурологічний аспект. Автореферат дисертації на 

здобуття ступеня кандидата мистецтвознавства. – Харків, 2010. – 20 с.  

35. Шабаліна О.М. Пластичність. Мова. Тіло : монографія / О. М. 

Шабаліна. – Київ : ФО-П Поліщук О. В., 2017. – 194 с. 

36. Шалапа С. В. Теорія і методика викладання спортивного танцю / 

С. В. Шалапа. – К. : НАКККіМ, 2015. – 396 с. 

37. Шалапа С. В. Теорія і методика викладання спортивного танцю / 

С. В. Шалаба, В. В, Демещенко. – Київ : СІК Груп, 2017. – 332 с. 

38. Шариков Д. І. “Contemporary dance” у балетмейстерському 

мистецтві: Навчальний посібник. – Київ: КиМУ, 2010. – 173 с.  

39. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. –  К. : 

Видавець Карпенко В. М., 2008. – 168 с. 

40. Шариков Д. І. Неокласицизм у хореографічній культурі: ґенеза і 

концепція балетного театру / Д. І. Шариков. – Вінниця : ТОВ «Нілан-

ЛТД», 2017. – 304 с. 

41. Шариков Д. І. Сучасна хореографія як феномен художньої 

культури ХХ століття. / Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата мистецтвознавства. – К.: Державна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв, 2008. – 20 с. 

42. Шариков Д. І. Хореографія: навчальний посібник для студентів 

ВНЗ «Театральне мистецтво» / Шариков Д. І. – Київ : КиМУ, 2011. – 

184 с.  

43. Шариков Д.І, Мистецтвознавча наука хореологія як феномен 

художньої культури. Історія та художня практика хореографічної 

культури. – К. : КиМУ, 2013. – Частина ІІ. – 204 с. : іл. 

44. Шариков Д.І. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен 

художньої культури. Філософія балету та онтологія танцю.– К. : 
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КиМУ, 2013. – Частина І. – 204 с. : іл. 

45. Шариков Д.І. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен 

художньої культури. Типологія хореографії. – К. : КиМУ, 2013. – 

Частина ІІІ. – 90 с. : іл. 

46. Шереметьевская Н. Е. Длинные тени (О времени, о танце, о 

себе). Записки историка балета и балетного критика. – М.: Редакция 

журнала "Балет", 2007. – 448 с. 

47. Яковлева Ю. Создатели и зрители: Русские балеты епохи 

шедевров. – М.: Новоэ литературное обозрение, 2017. – 200 с.  

48. Яців Р. Оленка Гердан-Заклинська. Життя і творчість : 

біографічний нарис / Роман Яців – Львів : Інститут народознавства 

НАН України ; Львівська національна академія мистецтв, 2013. – 60 с.  

 

*  *  * 

49. Arnold L. Haskell. Balet. – Krakow: Polske Wydawnictwo 

Myzyczne, 1969. – 246 s. 

50. Ballet the Definitive Illustrate Story / Consultant Viviana Durante. – 

London : DK, 2018. – 359 p. 

51. Guest I. Balet romantyczny w Paryżu / Przełożyłf Agnieszka 

Kreczmar. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978 – 286 s. 

52. Mamontowicz-Łojer B. Tancerze Króla Stanisława Augusta 1774–

1789. Pozątki Polskieģo Baletu. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza 

RYTM, 2005. – 168 s. 

53. Stachniak E. Bogini tańca / E. Stachniak. – Kraków : Znak, 2017. – 

528 s. 

54. Tokarczyk J. Balen. Kryształowy Łabędź Carskiego Petersburga. – 

Łódź : Ksieźy Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013 – 132 s. 

55. Wysocka T. Dzieje baletu / Tacjanna Wysocka – Warszawa : 

Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970 – 604 s. 

 

 

Тривалість курсу 270   год. 

Обсяг курсу 96 годин аудиторних занять. З них 48 годин лекцій, 48 годин 

лабораторних робіт/практичних занять та 174 годин самостійної роботи 

 3 семестр ІІ курсу  

3 кредити 6о годин  32 годин лабораторних робіт/практичних занять та 

28 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати: 

− теоретичний матеріал з історії хореографії різних епох;  

− понятійно-категоріальний апарат хореографії; 

− види, типи, стилі, напрями, жанри хореографічного мистецтва від 

первісності до сьогодення; 

− історичний етап розвитку професійної танцювальної школи 

академізму й сучасності; 

− теоретичні концепції з танцю і балету;  

− естетику академічного та сучасного балету; 

уміти: 

− правильно побудувати порівняльну характеристику викладення 
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історії хореографії; 

− чітко розрізняти видову, формально-технічну й жанрово-стильову 

характеристику хореографічного твору; 

− вільно орієнтуватись в хореографічних напрямах, стилях 

хореографії. 

Ключові слова Історія хореографічного мистецтва, класичний балет, романтичний 

балет, неокласика в хореографії, абстрактний балет, безсюжетний 

балет, модерн-танець. сучасний танець, популярні форми танцю. 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема. Танець у обрядах та іграх. Зарубіжний бальний і сценічний танець в 

публічному театрі. 
Тема. Самовизначення балетного театру. 
Тема. Романтичний балет 30-40х рр. ХІХ ст. Виникнення реалістичних 

тенденцій в балеті. 
Тема. Криза балетного романтизму. 
Тема. Реформа балетної музики. Симфонізація балетної дії. 
Тема. Хореографічні студії початку ХХ ст. 
Тема. Епоха хореодрами в балетному театрі.  
Тема. Естетична програма хореографів-симфоністів. 
Тема. Модерн танець. 
Тема. Театри танцю – новий жанр хореографії. 
Тема. Розмаїття пошуків нових постановочних прийомів балетмейстерами 

1970-80х рр. 
Тема. Роль виконавських шкіл на формування і розвиток європейського та 

американського балету. 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит в кінці 4 семестру ІІ курс  

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з історія 

хореографічного мистецтва дисциплін, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату історії хореографічного мистецтва, розуміння 

джерел з історії хореографічного мистистецтва 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

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

спільні розробки, тьюторство,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-

орієнтоване навчання, дискусія 

 

Завдання тьютора – побудова освітнього простору як простору прояву 

пізнавальних ініціатив та інтересів студентів і створення 

індивідуальної освітньої траєкторії. Тьютор встановлює зі студентами 

партнерські стосунки, забезпечуючи психологічну підтримку під час 

навчання, організовує їх освітню діяльність, представляє академічні 

інтереси студентів на факультеті. Тьюторський супровід, націлений на 

реалізацію принципу індивідуалізації в освіті, сприяє найбільш 

повному розкриттю особистісного потенціалу студента за умови 

встановлення суб’єктних відносин, в яких кожна сторона бере на себе 

відповідальність за свій вибір. 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 

може не потребувати використання програмного забезпечення, крім 

загально вживаних програм і операційних систем. 
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Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 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. 

 

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. 

Наводиться перелік питань та завдань для проведення підсумкової 

оцінки знань. Також можна надати посилання на веб-сторінку де 

розміщені вказані матеріали. 

https://kultart.lnu.edu.ua/course/istoriya-horeohrafichnoho-mystetstva 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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Тиж. / дата / 

год.- 

Тема, план, 

короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття)* *лекція, 

самостійна, дискусія, 

групова робота)  

Література.*** 

Ресурси в інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін виконання 

01/03.09/8:30-
9:50 

Тема. Танець у 

обрядах та іграх. 

Зарубіжний 

бальний і 

сценічний 

танець в 

публічному 

театрі. 

лекція, 1. Абызова Л. И. 

История хореогрического 

искусства : Отечественный 
балет ХХ – начала ХХІ 

века : учебное пособие / Л. 

И. Абизова. – СПб. : 
Композитор-Санкт-

Петербург, 2012. – 304 с. 
2. Баттерворт Д. 

Танец. Теория и практика. 

– Харьков. : 
Гуманитарный Центр, 

2016. – 244 с. 

3. Бахрушин Ю. А. 
История руского балета.– 

М.: Просвещение, 1977. – 

287 с. 
4. Блок Л. Д. 

Классический танец: 

История и современность. 
– М.: Искусство, 1987. – 

556 с. 

5. Ванслов В. Балеты 
Григоровича и проблемы 

хореографии. Узд. второе 

дополненное. – М.: 
Искусство, 1971. – 304 с. 

6. Гаевский В. М. 

Дивертисмент. – М.: 
Искусство, 1981. – 383 с. 

7. Гаевский В.М. 

Хореографические 
портреты / Гаевский В. – 

М. : Артист. Режиссер. 

Театр, 2008. – 608 с., ил.  
8. Дубкова С. И. 

Блистательный мир балета 

/ Светлана Ивановна 
Дубкова. – М. : Белый 

город, 2007. – 480 с. : ил. 

9. Захаров Р. В. Слово 
о танце. – М.: Молодая 

гвардия, 1979. – 159 с. 

10. Калинин Н. И. 
Когда происходит чудо. – 

М. : Искусство, 1964. – 144 

с. 
11. Красовская В. 

История русского балета: 

Учебное пособие. – 
Ленинград.: Искусство, 

1978. – 231 с. 

12. Красовская В. М. 
Статьи о балете. – 

Ленинград: Искусство, 

1967. – 340 с. 
13. Красовская В.М. 

Западноевропейский 

балетный театр. Очерки 
истории. Романтизм. 2-е 

изд. испр. – СПб. : 
Издательство «Лань»; 

«Издательство Планета 

музыки», 2008. – 512 с. 
:ил. (+ вклейка, 8 с.). 

14. Красовская В.М. 

Западноевропейский 
балетный театр: 

Преромантизм. – 

  

02/10.09/8:30-
9:50 

Тема. 

Самовизначення 

балетного 

театру. 

Семінарське заняття 
дискусія  

  

03/17.09/8:30-
9:50 

Тема. 

Романтичний 

балет 30-40х рр. 

ХІХ ст. 

Виникнення 

реалістичних 

тенденцій в 

балеті. 
 

лекція,   

04/24.09/8:30-
9:50 

Тема. Сезони 

Сергія Дягелева. 

лекція,   

05/01.10/8:30-
9:50 

Тема. Балети та 

балетмейстери 

балетної трупи 

Сергія Дягелева. 

Семінарське заняття 
дискусія 

  

06/08.10/8:30-
9:50 

Тема. Криза 

балетного 

романтизму. 

лекція,   

07/15.10/8:30-
9:50 

Тема. Реформа 

балетної музики. 

Симфонізація 

балетної дії. 

Семінарське заняття 
дискусія 

  

08/22.10/8:30-
9:50 

Тема. 

Хореографічні 

студії початку 

ХХ ст. 

лекція,   

09/29.10/8:30-
9:50 

Тема. Епоха 

хореодрами в 

балетному 

театрі.  

Семінарське заняття 
дискусія 

  

10/05.11/8:30-
9:50 

Тема. Естетична 

програма 

хореографів-

симфоністів 

І.Бєльського, 

Ю.Григоровича, 

Л.Якобсона. 

лекція,   

11/12.11/8:30- Тема. Ансамблі лекція,   
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9:50 народного танцю 

– новий жанр 

хореографії. 

Ленинград: Искусство, 
1983. – 431 с. 

15. Львов-Анохин Б. А. 

Балетные спектакли 

последних лет / Знание. 

Серия «Искусство», 3. 

Новое в жизни, науке, 
технике. – М.: Знание, 

1972. – 72 с.   

16. Максимова А. 
Русский балетный театр 

Екатерининских времен. 

Россия – Запад. / А. 
Максимова . М. : ООО 

Издательство 

«Композитор», 2010. – 420 
с. 

17. Меркель 

М.Вариации в зекале / М. 
Меркель. – Москава : 

Искуство, 1980. – 108 с. 

18. Миклашевський К. 
La Commedia dell’arte или 

театр итальянских 

комедиантов ХVI, XVII и 
ХVІІІ столетий / К. 

Миклашевський. – Москва 

: Навона, 2017. – 336 с.  
19. Пасютинськая В. М. 

Волшебный мир танца: 

Книга для учащихся. – М.: 
Просвещение, 1985. – 223 

с.  

20. Пасютинськая В. М. 
Путешествие в мир танца / 

В. М. Пасютинская – 

Санкт-Петербург: 
Алетейя, 2011. – 368 с. 

21. Рославлева Н. 
Английский балет. – М.: 

Государственное 

музикальное издательство, 
1959. – 170 с. 

22. Рост Владар. Наш 

Большой. Один день из 
жизни театра. – М.: 

Молодая гвардия, 1977. – 

64 с.  
23. Слонимский Ю. В 

честь танца. – М.: 

Искусство, 1968. – 380 с. 
24. Слонимский Ю. 

Жижель. – Ленинград: 

Музыка, 1969. – 160 с. 
25. Слонимский Ю. 

Петербургские мастера 

балете ХІХ столетия. К. 
Дидло, Ж. Перро, А. Сен-

Леон, Л. Иванов, М. 

Петипа. – Ленинград : 

Искусство, 1937. – 288 с., 

ил.  

26. Слонимский Ю. 
Семь балетных историй. – 

Ленинград.: Искусство, 

1967. – 258 с. 
27. Слонимский Ю. 

Советский балет. 

Материалы к историии 
советского балетного 

театра. – М.: Искусство, 

1950. – 368 с. 
28. Слонимский Ю. 

Чудесное было рядом з 

12/19.11/8:30-
9:50 

Тема. Розмаїття 

пошуків нових 

постановочних 

прийомів 

балетмейстерами 

1970-80х рр. 

Семінарське заняття 
дискусія 

  

13/28.11/8:30-
9:50 

Тема. 

Характерний 

танець. 

лекція,   

14/03.12/8:30-
9:50 

Семінарське заняття 
дискусія 

  

15/10.12/8:30-
9:50 

Тема. Роль 

виконавських 

шкіл на 

формування і 

розвиток 

європейського та 

американського 

балету. 

лекція,   

16/17.12/8:30-
9:50 

Семінарське заняття 
дискусія 
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нами: Заметки о 
петрогралском балете 20-х 

годов. – Л. : Советский 

композитор, 1984. – 264 с.  

29. Соколов-Каминский 

А. А. Советский балет 

сегодня. – М.: Знание, 
1984. – 112 с. 

30. Соллертинский И. 

Статьи о балете. – 
Ленинград: Музыка, 1973. 

– 208 с.   

31. Суриц Е. Я. 
Хореогрфическое 

искустство двадцатых 

годов. – М.: Искусство, 
1979. – 360 с. 

32. Тимофеева Н. В. 

Мир балета: история, 
творчество, воспоминания. 

– М.: ТЕРРА, 1993. – 368 

с. 
33. Трускиновская Д. 

М. 100 великих мастеров 

балета / Д. М. 
Трускиновская. – М. : 

Вече, 2010. – 432 с.   

34. Файер Ю. О себе, о 
музыке, о балете. – М.: 

Всесоюзное издательство 

советский композитор, 
1974. – 576 с. 

35. Чистякова В. В мире 

танца. Беседы о балете. – 
М.: Искусство, 1964. – 132 

с. 

36. Шариков Д.І, 
Мистецтвознавча наука 

хореологія як феномен 
художньої культури. 

Історія та художня 

практика хореографічної 
культури : монографія / 

Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 

2013. – Частина ІІ. – 204 с. 
: іл. 

37. Шариков Д.І. 

Мистецтвознавча наука 
хореологія як феномен 

художньої культури. 

Філософія балету та 
онтологія танцю : 

монографія / Шариков Д.І. 

– К. : КиМУ, 2013. – 
Частина І. – 204 с. : іл. 

38. Шариков Д.І. 

Мистецтвознавча наука 
хореологія як феномен 

художньої культури. 

Типологія хореографії : 

монографія / Шариков Д.І. 

– К. : КиМУ, 2013. – 

Частина ІІІ. – 90 с. : іл. 
39. Шереметьевская Н. 

Е. Длинные тени (О 

времени, о танце, о себе). 
Записки историка балета и 

балетного критика. – М.: 

Редакция журнала "Балет", 
2007. – 448 с. 

40. Яковлева Ю. 

Создатели и зрители: 
Русские балеты епохи 

шедевров / Ю Яковлева. – 
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Москва : Новоэ 
литературное обозрение, 

2017. – 200 с.  

 
 

 

 


