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Котов Володимир Григорович – Заслужений працівник культури України, доцент , художній керівник

зразкового ансамблю народного танцю «Родничок», член національної хореографічної спілки України, має

звання балетмейстера.

Профайл викладача: http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/kafedra-muzyky-i-khoreohrafii/sklad-kafedri

e-mail викладача: kotovvladimirgrigorovich2209@gmail.com

Сторінка курсу в Moodle:

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1284

Розклад консультацій: понеділок, середа, четвер.
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Анотація до дисципліни « Мистецтво балетмейстера»

Мистецтво балетмейстера 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 є: підготовка студентів до самостійного керування та

створення репертуару в дитячих та дорослих хореографічних колективах з врахуванням специфічних

задач, умов і контингенту учасників колективу різних типів і видів танцювального мистецтва (студія або

ансамбль класичного танцю, народного танцю, естрадного та ін.), підготовка висококваліфікованих

викладачів хореографічних дисциплін в новітніх мистецьких закладах освіти, середній та вищій школі.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування знань з сфери творчої діяльності

балетмейстера, роботи балетмейстера з композитором, художником, костюмером.

Очікуванні результати навчання: Студенти повинні знати значення поняття ―професійний

балетмейстер; 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 балетмейстера у процесі створення

хореографічної постановки; правильно підібрати музику до хореографічного твору.



Інформаційний обсяг дисципліни:

Тема 1. МИСТЕЦТВО І ЙОГО РОЛЬ В СУСПІЛЬСТВІ.

Тема 2. ФОРМУВАННЯ ТАНЦЮВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ РІЗНИХ НАРОДІВ.

Тема 3. ОСНОВНІ ЗАКОНИ ДРАМАТУРГІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ХОРЕОГРАФІЇ.

Тема 4. ХОРЕОГРАФІЧНИЙ ТЕКСТ - СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОМПОЗИЦІЇ ТАНЦЮ.

Тема 5. МАЛЮНОК ТАНЦЮ - СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОМПОЗИЦІЇ ТАНЦЮ.

Тема 6. БАЛЕТМЕЙСТЕР І СФЕРА ЙОГО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Тема 7. МУЗИКА В ХОРЕОГРАФІЧНОМУ ТВОРІ.

Тема 8. РОБОТА БАЛЕТМЕЙСТЕРА В ДИТЯЧИХ ХОРЕОГРАФІЧНИХ КОЛЕКТИВАХ.


