
Факултет: Архитектурен
Катедра: „Изкуства”
Професионално направление: „Музикално и танцово изкуство”
Специалност: Хореография – Български народни танци

Хореография – Съвременен танцов театър
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: DAN 1156
2. Наименование на учебната дисциплина: Хореографска композиция I част
3. Вид: задължителна
4. Цикъл първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: първи / втори
7. Брой кредити: 12
8. Име на лектора: доц. Катя Кайрякова, ас. Ивайло Иванов, Нина Козина
9. Резултати от обучението: Дисциплината се явява фундаментална  за обучението
по „Хореография”. Основните задачи на дисциплината са: Да формира в студентите
правилен художествено-естетически и творчески подход при създаването на
сценични танцови произведения; Да даде на студентите широки познания по теория
на хореографското изкуство и методологията на творческия процес; Да създаде
практически сръчности и професионално-творчески похвати при съчиняването на
хореографския текст и композиция; Да развива непрекъснато образното мислени на
студентите, умението им да изразят своите мисли, чувства, идеи, в хореографски
образи и форми; Да развива индивидуалните качества на всеки студент, за
формирането на самостоятелност и личен творчески почерк.
10. Начин на осъществяване: Директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Необходимо е студентите
предварително да са танцово подготвени, да имат добра танцова култура.
12. Съдържание на курса: Курсът съдържа широк обхват въпроси от теорията и
практиката на хореографското творчество, на хореографската драматургия,
закономерностите при съчиняването и изграждането на хореографския текст и
композиция, методологията на творческия процес и въпросите на режисьорската
работа.
13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Абрашев, Г., Въпроси на хореографската теория. Наука и изкуство, София, 1989
• Абрашев, Г., Композиция и форми на танца. Вулкан – 4, София, 2001
• Илиева, А., Теория и анализ на фолклорния танца. Академично издателство

„Проф. Марин Дринов”, София, 2007
• Кърджиева, М., Творческият процес хореографското изкуство на фолклорна

основа. Университетско издателство ВСУ „Ч. Храбър”, 2015.
• Луканов, П., Хореографска композиция и режисура. Изд. Дефекто, София, 2012
• Никифорова, Д., Танцов театър и танцови техники. Никифоров студио, София,

2011
• Попов, Т., Аспекти на балетното образование. РИК–I–С, 2001
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Лекции,
практически упражнения, курсови задачи, курсови проекти.
15. Методи за оценка и критерии: I-ви семестър / Курсова задача-заверка /
Създаване на солова структура и танцова комбинация / Теоретичен изпит; II-ри
семестър / Защита на курсов проект / Създаване на сценичен танц – дивертисмент.
Изпитът се приема от комисия.

16. Език на преподаване: Български.


