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Силабус курсу «Методика викладання хореографії» 

 ІІІ курс 5,6 семестри  

2020/2021 навчального року 

 
 

Назва курсу  Методика викладання хореографії  

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. 

Яцеленко Андрій Анатолійович, кандидат педагогічних наук, асистент 

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/metodyka-vykladannya-horeohrafiji  

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання з 

педагогіки хореографічного мистецтва, методики викладання хореографії. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є хореографічне мистецтво. 

Теоретичні та методичні питання вивчення, навчання та організації, процесів 

викладання хореографії.  

 

Вивчення предмету важливе з огляду на підготовку бакалавра хореографії так 

як історія хореографії є профілюючим предметом ОП Хореографія  

 

Міждисциплінарні зв’язки: Методика роботи з хореографічним 

колективом, Теорія та методика викладання класичного танцю, Теорія та 

методика викладання народно-сценічного танцю, Теорія та методика 

викладання академічного українського танцю, Теорія та методика викладання 

сучасного танцю, Теорія та методика викладання сучасного бального танцю. 

Педагогічна практика. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Методика викладання хореографії» є нормативною дисципліною 

з спеціальності 024 Хореографія для освітньої програми 024 Хореографія 

бакалавр , яка викладається в 5,6 семестрах денної форми навчання та 5,6 

семестрах заочної форми навчання 

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/metodyka-vykladannya-horeohrafiji
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семестрі в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета: більш поглиблене засвоєння студентами теоретичних основ з 

методики викладання хореографічних дисциплін (Теорія та методика 

викладання класичного танцю, Теорія та медика викладання народно-

сценічного танцю, Теорія та методика українського танцю, Теорія та методика 

викладання сучасного танцю), правил, характері виконання рухів, 

послідовність їх вивчення, загальні зауваження.  

 

Завдання: оволодіння практичними навичками планування, підготовки та 

проведення уроку в обсязі, необхідному для становлення спеціаліста 

викладача хореографічних дисциплін. 

 У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 

- теоретично-практичний матеріал з теорії та методики класичного танцю 

сучасного танцю; 

- теоретично-практичний матеріал з теорії та медика викладання 

народно-сценічного танцю;  

- теоретично-практичний матеріал з теорії та методика українського 

танцю; 

- теоретично-практичний матеріал з теорія та методика викладання 

сучасного танцю 

- понятійно-категоріальний апарат хореографічного мистецтва; 

- техніку та методику виконання певної танцювальної системи (школи); 

- володіти понятійно-категоріальним  словником хореографічного 

мистецтва. 

 

уміти: 

- самостійно аналізувати методику викладання хореографії; 

- на практиці застосовувати отримані теоретичні знання; 

- володіти навчально-програмною та методичною документацією та 

уміти використовувати їх для формування змісту навчання; 

- уміти робити відбір навчального матеріалу з рекомендованих 

програмою підручників та методичних посібників; 

- уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу; 

- застосовуючи теоретичні знання з методики побудови уроку та 

використовуючи методичну літературу, визначати співрозмірність тривалості 

частин уроку. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Акімова С. Тренаж і партерний тренаж : метод. реком. для студ. вищих 

навч. закл. (напрям підготовки «хореографія». – Львів : ЛДУФК, 2015. – 22 с.  

2. Антонова В. Музичні ігри, танці та вправи у дитячому садку. – Київ : 

Музична Україна, 1969. – 172 с. 

3. Березова Г. Хореографічна робота з дошкільнятами. – Київ : Музична 

Україна, 1982. – 88 с. 

4. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – 2. вид. – Київ: 

Музична Україна, 1989. – 208 с. 

5. Бондаренко Л. Методика хореографической работы в школе и 

внешкольных заведениях. – Киев : Музична Україна, 1985. – 221 с.   

6. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі і позашкільних 

закладах. Видання друге. – Київ : Музична Україна, 1968. – 196 с. 
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7. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі. – Київ : Музична 

Україна, 1974. – 240 с. 

8. Бондаренко Л. Ритміка і танець у 1 – 3 класах загальноосвітньої школи. – 

Київ : Музична Україна, 1972. – 160 с. 

9. Глушко М. Методика польового етнографічного дослідження : навч. 

посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с. 

10. Годовський В., Арабська В. Теорія і методика роботи з дитячим 

хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна 

програма. – Рівне : РДГУ, 2006. – 76 с. 

11. Голдрич О. Методика викладання хореографії. – Львів : Сполом, 2006. – 

84 с. 

12. Голдрич О. Методика роботи з хореографічним колективом. – Львів : 

Каменяр, 2002. – 64 с. 

13. Голдрич О. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник 

для студентів-хореографів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації 

(видання друге, виправлене та доповнене). – Львів: Сполом, 2007. – 72 с. 

14. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва 

та композиції танцю. – Львів : Край, 2003. – 160 с. 

15. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва 

та композиції танцю. – вид. друге, доповнене. – Львів : СПОЛОМ, 2006. – 172 

с. 

16. Дереворіз О. Танцювальний гурток. – Тернопіль-Харків : Вид-во 

«Ранок», 2009. – 80 с.  

17. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : 

навч. посіб.. – К. : НАКККіМ, 2011. – 188 с. 

18. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : 

навч. посіб. – К. : НАКККіМ, 2010. – 135 с. 

19. Зубатов С. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. 

– Київ: ІПК ПК, 1997. – 100 с. 

20. Кукликовська Н., Хаймович П. Музично-ритмічні рухи в дитячому 

садку. – Київ : Радянська України, 1963. – 368 с.  

21. Макшанцева Є. Ігри та розваги в дитячому садку / Є. Макшанцева. – 

Київ : Музична Україна, 1974. – 192 с. 

22. Мартиненко О. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним 

колективом (дошкільний вік). – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 301 с. 

23. Мартиненко О. Методика роботи з дітьми старшого дошкільного віку. – 

Бердянськ : Видавець Трачук О.В., 2010. – 156 с.  

24. Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним 

колективом : навчальний посібник. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 232 с. 

25. Методичний порадник з позашкільної освіти та виховання творчої 

молоді. – Львів: Край, 2009. – 304 с. 

26. Навчальні програми для позашкільних навчальних закладів / упоряд. О. 

А. Артеменко, О. О. Колонькова, А. П. Тараканова. – К. : Шкільний світ, 2012. 

– 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу). 

27. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних 

та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів: Край, 2009. – 

168 с. 

28. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі спортивно-

туристичної та фізкультурної роботи. Методичний посібник / В. Волков, О. 
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Артеменко, Т. Білошицький, А. Таранова, Л. Демченко, О. Дуднікова, О. 

Плахотнюк, О. Єсіпова, О. Колб, Р. Гоголь, Л. Осадців, Ю. Борейко. – Львів : 

ЦТДЮГ, 2014. – 320 с. 

29. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації педагогів та 

методистів відділу театрального мистецтва та хореографії ЦТДЮГ / 

методичний посібник. Автори: В. Собецький, Г. Капраль, М. Романів, Л. 

Бабенкова, В. Соломіна, Н. Парфенюк, М. Семьонова, Л. Бардачевська. Львів: 

Край, 2008. – 192 с. 

30. Позашкілля. Комплекс програмам мистецького спрямування / упоряд. 

О. А. Комаровська, О. О. Колонькова, О. В. Калюжна. – Київ : Шк. світ, 2013. – 

64 с.  

31. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів 

хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н.С. 

Кривунь, К. О. Ірдинєнко, О. В. Мартиненко, О. А. Плахотнюк, Л. М. Савчин, 

[та ін.] / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 

2016. – 256 с. 

32. Русул І.В. Русул М. І. За кулісами театру танцю «В гостях у казки». – 

Кіровоград : Центрально-Укр. видавництво, 2007. – 232 с.  

33. Савчин Л.М., Годовський В.М. Методика роботи з хореографічним 

колективом: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 

«Хореографія». – Рівне: Овід, 2012. – 352 с.   

34.  Сердюк Т.І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів 

хореографії – формування досвіду / Т. І. Сердюк. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 

2014. – 273 с.  

35. Слобожан В. П. Хореографія дошкільнят: методика організації 

навчально-тренувальних знань. – Львів : ЦТДЮГ, 2013 – 76 с. ; іл. 

36. Тараканова А. П. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник 

для вчителів хореографії (1 – 4 кл) і керівників хореографічних гуртків 

(початковий рівень0 загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. – 

Вінниця: Нова книга, 2010. – 160 с.  

37. Теорія і практика викладання фахових дисциплін : Збірник науково-

методичних праць кафедри народної хореографії КНУКіМ. – Київ : ТОВ 

«Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2014 . – 216 с. 

38. У вихорі танцю : методичний посібник / А. Коротков, В. Похиленко, 

В. Короткова, та ін. – Кіровоград, 2014. – 192 с. 

39. Удовіченко В. Хореографія в дошкільному навчальному закладі. 

Парціальна програма / В. Удовіченко, Т. Сиротенко, Н. Кугаєнко. – Харків : 

Ранок, 2014. – 80 с. 

40. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним 

колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 1. – К. : 

НАКККІМ, 2015. – 220 с. 

41. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним 

колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 2. – К. : 

НАКККІМ, 2015. – 252 с. 

42. Шевчук А. С. Дитяча хореографія : навч.-метод. посібник / А. С. 

Шевчук. – 3-те вид. зі змін. та доповн. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 288 с.  

43. Яхнина Е. Методика музыкально-ритмических занятий с детьми, 

имеющими нарушения слуха: Учебн. пособие для студентов высш. учеб. 

заведений. – М.: Гуменит. издат. Центр ВЛАДОС, 2003. – 272 с.  
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Тривалість курсу 180  год. 

Обсяг курсу 64 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин лабораторних 

робіт/практичних занять та 116 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- Основні принципи організації методика викладання хореографії. 

- Методика викладання класичного танцю. 

- Методика викладання народно-сценічного танцю. 

- Методика викладання українського танцю. 

- Методика викладання сучасного танцю. 

- Методика викладання сучасного бального танцю. 

- Понятійно-категоріальний апарат хореографічного мистецтва. 

−  

Ключові слова Методика викладання хореографії, педагогіка хореографічного мистецтва, 

викладач хореографії, учень хореографічного колективу  

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого розуміння 

тем 

Теми Вступ. Методика викладання хореографії - цілі та завдання курсу.  

Педагогічні прийоми подача навчального матеріалу на заняттях танцю. 

Методи контролю отриманих результатів на уроках з хореографічних 

дисциплін.  

Планування занять з танцю. Навчальний план для середніх спеціалізованих 

навчальних закладів та аматорських хореографічних колективів. 

Класичний танець – основа хореографічної освіти. Відомі викладачі – 

основоположники методики викладання класичного танцю 

Основні поняття,  вимоги класичного танцю.  

Побудова та структура уроку класичного танцю Методика вивчення та 

викладання рухів екзерсису класичного танцю біля станка і на середині залу 

Методика проведення уроку класичного танцю з урахуванням вікових 

особливостей дітей 

Програма класичного танцю в залежності для 1- 8 року вивчення. 

Методика викладання народно-сценічного танцю. Відомі викладачі – 

основоположники методики викладання народно-сценічного танцю. 

Побудова та структура уроку народно сценічного танцю.  

Методика вивчення та викладання рухів екзерсису народно-сценічного танцю 

біля станка і на середині залу 

Методика проведення уроку народно-сценічного танцю з урахуванням 

вікових особливостей дітей. 

Програма народно сценічного танцю для 1- 8 року вивчення. 

Відомі викладачі – основоположники методики викладання українського 

танцю. 

Методика побудови та структура курсу українського танцю. 

Програма курсу українського танцю для середніх спеціалізованих навчальних 

закладів та аматорських хореографічних колективів. 

Методика проведення уроку українського танцю з урахуванням вікових 

особливостей дітей. 

Відомі викладачі – основоположники методики викладання сучасного танцю. 

Основні поняття сучасного танцю. Стилі та напрямки сучасного 

хореографічного мистецтва. 
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Методика виконання рухів екзерсису сучасного танцю на середині залу 

Програма курсу сучасного танцю для середніх спеціалізованих навчальних 

закладів та аматорських хореографічних колективів. 

Методика проведення уроку сучасного танцю з урахуванням вікових 

особливостей дітей. 

Відомі викладачі – основоположники методики викладання сучасного 

бального танцю. 

Методика побудови та структура уроку з сучасного бального танцю. 

Програма курсу сучасного бального танцю для середніх спеціалізованих 

навчальних закладів та аматорських хореографічних колективів. 

Методика проведення уроку сучасного бального танцю з урахуванням 

вікових особливостей дітей. 

Програма сучасного бального танцю для 1- 8 року вивчення. 

Понятійно-категоріальний словник хореографічного мистецтва. 

Основи анатомії та фізіології людини. Опорно-руховий апарат людини. 

Фізіологічні особливості рухової діяльності. Методика формування 

правильного дихання на заняттях з хореографії.. 

Роль і значення нервової системи в трудовій діяльності танцівника. 

Методика організації індивідуальних занять з хореографії.  

Методика проведення занять з хореографії з дітьми з певними фізичними 

вадами. 

Методика проведення арт-терапії засобами хореографічного мистецтва. 

Хореографія як засіб удосконалення фізичного стану дітей різного віку.  
 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит в кінці 6 семестру ІІІ курс  

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових Теорія та методика 

викладання класичного танцю, Теорія та методика викладання танцю 

українського танцю, Теорія та методика викладання сучасного танцю, 

категоріального апарату історії хореографічного мистецтва, розуміння джерел 

з історії хореографічного мистецтва 

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. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

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

навчальної 

діяльності) 

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/metodyka-vykladannya-horeohrafiji 

 

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

курсу. 
 

 

ОПИС КУРСУ  

ІІІ курс 5 семестр  
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

https://kultart.lnu.edu.ua/course/metodyka-vykladannya-horeohrafiji
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групова 

робота)  

1 тиж. Модуль І. Основні принципи 

організації методика 

викладання хореографії 

Тема 1. Вступ. Методика 

викладання хореографії - цілі 

та завдання курсу 

Лекція  1. Бондаренко Л. Ритміка і 

танець у 1 – 3  класах 

загальноосвітньої школи. –  Київ: 

Музична Україна, 1972. – 160 с. 

2. Бондаренко Л. Методика 

хореографічної роботи в школі і 

позашкільних закладах. Видання 

друге.  – Київ: Музична Україна, 

1968. – 196 с. 

3. Голдрич О. C. Методика 

викладання хореографії. – Львів: 

Сполом, 2006. – 84 с. 

4. Основы подготовки 

специалистов-хореографов. 

Хореографическая педагогика: 

Учебное пособие. / Научный ред. В. 

А. Звездочкин. – Санкт-

Петербург: СПбГУП, 2006. – 632 

с. 

5. Методичний порадник з 

позашкільної освіти та виховання 

творчої молоді. – Львів: Край, 

2009. – 304 с. 

6. Тараканова А. П. Танцюйте з 

нами. Навчально-методичний 

посібник для вчителів хореографії 

(1 – 4 кл) і керівників 

хореографічних гуртків 

(початковий рівень0 

загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів. – Вінниця: 

Нова книга, 2010. – 160 с.  

7. Хореографическая работа со 

школьниками / Автор. В. П. Ивинг, 

В. В. Окунева, В. Н. Светниская. – 

М.: Государственное  учебно-

педагогическое издательство 

министерства просвещения 

РСФСР, 1956. – 344 с. 

8. Яхнина Е. З. Методика 

музыкально-ритмических занятий 

с детьми, имеющими нарушения 

слуха: Учебн. пособие для 

студентов высш. учеб. заведений. 

– М.: Гуменит. издат. Центр 

ВЛАДОС, 2003. – 272 с.  

2 год. 1 тиж. 

2 тиж. Тема 2. Педагогічні прийоми 

подача навчального 

матеріалу на заняттях танцю 

Практичні методи:  

1. Навчання рухових дій: 

загалом (в цілому); по 

частинах; початкових вправ 

(підготовчих, підвідних). 

2. Удосконалення та 

закріплення рухових дій: 

ігровий; змагальний; 

концертний; показовий. 

3. Тренування 

(репетиція, урок): 

безперервний; інтервальний 

(повторний); комбінований. 

 

Практичне 

заняття  

2 години 2 тиж. 

3 тиж. Тема 3. Методи контролю 

отриманих результатів на 

уроках з хореографічних 

дисциплін. 

Поточний контроль  

Формою проведення 

поточного контролю з 

Діагностика оцінювання 

рівня досягнення та 

ефективності результатів 

навчання  

Лекція  1. Бондаренко Л. Ритміка і 

танець у 1 – 3  класах 

загальноосвітньої школи. –  Київ: 

Музична Україна, 1972. – 160 с. 

2. Бондаренко Л. Методика 

хореографічної роботи в школі і 

позашкільних закладах. Видання 

друге.  – Київ: Музична Україна, 

1968. – 196 с. 

3. Голдрич О. C. Методика 

викладання хореографії. – Львів: 

2 години 3 тиж. 
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4тиж. Тема 4. Планування занять з 

танцю. Навчальний план для 

середніх спеціалізованих 

навчальних закладів та 

аматорських хореографічних 

колективів. Методика 

планування занять з 

класичного танцю: 

 

 

Практичне 

заняття  

Сполом, 2006. – 84 с. 

4. Основы подготовки 

специалистов-хореографов. 

Хореографическая педагогика: 

Учебное пособие. / Научный ред. В. 

А. Звездочкин. – Санкт-

Петербург: СПбГУП, 2006. – 632 

с. 

5. Методичний порадник з 

позашкільної освіти та виховання 

творчої молоді. – Львів: Край, 

2009. – 304 с. 

6. Тараканова А. П. Танцюйте з 

нами. Навчально-методичний 

посібник для вчителів хореографії 

(1–4 кл) і керівників 

хореографічних гуртків 

(початковий рівень0 

загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів. – Вінниця: 

Нова книга, 2010. – 160 с.  

7. Хореографическая работа со 

школьниками / Автор. В. П. Ивинг, 

В. В. Окунева, В. Н. Светниская. – 

М.: Государственное  учебно-

педагогическое издательство 

министерства просвещения 

РСФСР, 1956. – 344 с. 

2 години 4тиж. 

5 тиж. Модуль ІІ.  

Методика викладання 

класичного танцю 

Тема 5. Класичний танець – 

основа хореографічної 

освіти. Відомі викладачі – 

основоположники методики 

викладання класичного 

танцю 

Лекція  1. Базарова Н., Мей В. Азбука 

классического танца: Учебно-

методическое пособие, 2-е изд. – 

Ленинград: Искусство, 1983. – 207 

с. 

2. Березова Г. О. Класичний 

танець у дитячих хореографічних 

колективах. – 2-ге вид. – Київ: 

Музична Україна, 1990. – 256 с. 

3. Ваганова А. Я. Основы 

классического танца. – Москва - 

Ленинград: Искусство, 1948. – 207 

с.  

4. Мессерер А. Уроки 

классического танца. – Санк-

Петербург: Лань, 2004. –  400 с.  

5. Тарасов Н. И. Классический 

танец. Школа мужского 

исполнительства. – 2-е., испр. и 

доп. – М.: Искусство, 1981. – 479 

с. 

6. Цвєткова Л. Ю. Методика 

викладання класичного танцю. 

Підручник. – 2-е вид. – Київ: 

Альтерпрес, 2007. – 324 с.  

 

2 години 5 тиж. 

6 тиж. Тема 6. Основні поняття, 

вимоги класичного танцю. 

Основні поняття класичного 

танцю. Побудова та 

структура уроку класичного 

танцю. 

Практичне 

заняття 

2 години 6 тиж. 

7 тиж. Тема 7. Побудова та 

структура уроку класичного 

танцю Методика вивчення та 

викладання рухів екзерсису 

класичного танцю біля станка 

і на середині залу 

Лекція 2 години 7 тиж. 

8 тиж. Тема 8. Методика проведення 

уроку класичного танцю з 

урахуванням вікових 

особливостей дітей  

Цілі та задачі курсу. 

Методика побудови уроку класичного 

танцю. 

Послідовність виконання вправ 

екзерсису біля станку та на середині 

зали. 

Практичне 

заняття 

 

2 години 8 тиж. 
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Частини уроку, їх тривалості. 

9 тиж. Тема 9. Програма класичного 

танцю в залежності для 1- 8 

року вивчення. 

Програма вивчення 

класичного танцю в 

залежності терміну вивчення, 

для 1 - 8 року навчання . 

Лекція 2 години 9 тиж. 

10 тиж. Модуль ІІІ Методика 

викладання народно-

сценічного танцю 

Тема 10. Методика 

викладання народно-

сценічного танцю. Відомі 

викладачі – 

основоположники методики 

викладання народно-

сценічного танцю 

Практичне 

заняття  

1. Баглай В. Е. Этническая 

хореография народов мира: 

учебное пособие. – Ростов-на-

Дону, 2007. – 405 с. 

2. Голдрич О., Хитряк С. Музична 

хрестоматія. – Львів: Край, 2003. 

– 232 с. 

3. Гусев Г. П. Методика 

преподавания народного танца: 

Упражнения у станка: Учебное 

пособие для вузов искусств и 

культури. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 

2002. – 208 с. 

4. Зайцев Є., Колесниченко Ю.  

Основи народно-сценічного 

танцю. Навчальний посібник для 

вищих закладів культури і 

мистецтв І – ІV рівнів акредитації 

/ Видання друге, доопрацьоване і 

доповнене – Вінниця: Нова книга, 

2007. – 416 с. 

5. Литвиненко В.А. Зразки 

народної хореографії: Підручник. 

2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2008. 

– 468 с. 

6. Лопухов А.В., Ширяев А. В., 

Бочаров А. И. Основы 

характерного танца. 3-е изд., 

стер. – Санк-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2007. – 344 с.  

7. Стуколкина Н. Четыре 

экзерсиса. Уроки характерного 

танца. – М.: Всероссийское 

театральное общество, 1972. – 

448 с. 

8. Ткаченко Т. Народне танцы. 

Болгарские, венгерские, немецкие, 

польские, румынские, сербские и 

хорватские, чешские и словацкие. 

– М.: Искусство, 1975. – 351 с.  

 

2 години 10 тиж. 

11 тиж. Тема 11. Побудова та 

структура уроку народно 

сценічного танцю 

Побудова та структура уроку 

народно сценічного танцю.  

Структура уроку народно-

сценічному танцю. 

Визначити роль екзерсису 

народно-сценічному танцю 

для виховання танцівника. 

Лекція  2 години 11 тиж. 

12 тиж. Тема 12. Методика вивчення 

та викладання рухів 

екзерсису народно-

сценічного танцю біля станка 

і на середині залу 

- розвиток усього організму 

учня. Вправи на розвиток 

рухливості суглобів, 

укріплення м’язів; 

- удосконалення техніки 

танцю, сили, гнучкості, 

м’якості і точності рухів; 

- підготовка виконавців до 

сприйняття рухів; 

- розвиток виразності, 

танцювальності, відчуття 

характерних особливостей 

народних танців. 

Порядок виконання вправ 

біля станка встановлюється 

за принципом чергування 

рухів, які тренують різні 

групи м’язів.  

Практичне 

заняття 

2 години 12 тиж. 

13 тиж. Тема 13. Методика проведення 

уроку народно-сценічного 

танцю з урахуванням вікових 

особливостей дітей 

Головні завдання і програма 

першого року навчання 

народно-сценічного танцю 

Головні завдання і програма 

Лекція 1. Голдрич О., Хитряк С. Музична 

хрестоматія. – Львів: Край, 2003. 

– 232 с. 

2. Гусев Г. П. Методика 

преподавания народного танца: 

Упражнения у станка: Учебное 

пособие для вузов искусств и 

культури. – М.: Гуманитарный 

2 години 13 тиж. 
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другого року навчання 

народно-сценічного танцю 

Головні завдання і програма 

третього року навчання 

народно-сценічного танцю 

Головні завдання і програма 

четвертого року навчання 

народно-сценічного танцю 

Головні завдання і програма 

п’ятого року навчання 

народно-сценічного танцю. 

издательский центр ВЛАДОС, 

2002. – 208 с. 

3. Зайцев Є., Колесниченко Ю.  

Основи народно-сценічного 

танцю. Навчальний посібник для 

вищих закладів культури і 

мистецтв І – ІV рівнів акредитації 

/ Видання друге, доопрацьоване і 

доповнене – Вінниця: Нова книга, 

2007. – 416 с. 

4. Лопухов А.В., Ширяев А. В., 

Бочаров А. И. Основы 

характерного танца. 3-е изд., 

стер. – Санк-Петербург: Лань, 

Планета музыки, 2007. – 344 с.  

5. Стуколкина Н. Четыре 

экзерсиса. Уроки характерного 

танца. – М.: Всероссийское 

театральное общество, 1972. – 

448 с. 

14 тиж. Тема 14. Програма народно 

сценічного танцю для 1- 8 року 

вивчення. 

 

Практичне 

заняття 

2 години 14 тиж. 

15 тиж. Модуль ІV. Методика 

викладання українського танцю 

Тема 15. Відомі викладачі – 

основоположники методики 

викладання українського танцю 

Лекція 1. Авраменко В. Українські 

національні танки, музика і стрій. 

– Голівуд – Ню-Йорк – Винніпег – 

Київ – Львів, 1947. – 80 с.  

2. Василенко. К. Ю. Лексика 

українського народного-сценічного 

танцю. – 3-те вид. – Київ: 

Мистецтво, 1996. – 496 с. 

3. Верховинець В. М. Теорія 

українського народного танцю: 5-

те видання, доповнене. – Київ: 

Музична Україна, 1990. – 150 с. 

4. Герасимчук Р. Народні танці 

українських Карпат. Книга 2. 

Бойківські і лемківські танці. – 

Львів: Національна академія наук 

України. Інститут 

народознавства, 2008. – 608 с. 

5. Голдрич О. С. Барви Карпат: 

Танці з репертуару народного 

ансамблю пісні і танцю 

"Черемош" та народного 

ансамблю танцю "Полонина". 

Творчий збірник для керівників 

танцювальних колективів. – Львів, 

1999. – 130 с. 

6. Гуменюк А. Народне 

хореографічне мистецтво 

України. – Київ: Академія наук 

Української РСР, 1962. – 360 с.  

7. Зайцев Є., Колесниченко Ю.  

Основи народно-сценічного 

танцю. Навчальний посібник для 

вищих закладів культури і 

мистецтв І – ІV рівнів акредитації 

/ Видання друге, доопрацьоване і 

доповнене – Вінниця: Нова книга, 

2007. – 416 с. 

2 години 15 тиж. 

16 тиж. Тема 16. Методика побудови 

та структура курсу 

українського танцю 

Тривалість уроку. Побудова 

уроку. Структурні 

особливості уроку. Методика 

виконання рухів. Чіткість 

виконання. Характерні 

положення рук, голови при 

виконання танцювальних 

рухів. 

 

Практичне 

заняття 

2 години 16 тиж. 
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ІІІ курс 6 семестр  
Тиж. 

/ дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези 
 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.*** Ресурси в інтернеті Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

1 

тиж. 

Тема 17. Програма курсу 

українського танцю для середніх 

спеціалізованих навчальних 

закладів та аматорських 

хореографічних колективів 

Складова частина програми: 

пояснювальна записка, 

тематичний план, зміст програми, 

система та обсяг знань, умінь і 

навичок з предмета, література 

 

Лекція 1. Василенко К. Золоті зерна. – 

Київ: Молодь, 1963. – 324 с. 

2. Василенко. К. Ю. Лексика 

українського народного-сценічного 

танцю. – 3-те вид. – Київ: 

Мистецтво, 1996. – 496 с. 

3. Верховинець В. М. Теорія 

українського народного танцю: 5-

те видання, доповнене. – Київ: 

Музична Україна, 1990. – 150 с. 

4. Герасимчук Р. Народні танці 

українських Карпат. Книга 2. 

Бойківські і лемківські танці. – 

Львів: Національна академія наук 

України. Інститут 

народознавства, 2008. – 608 с. 

5. Голдрич О., Хитряк С. 

Музична хрестоматія. – Львів: 

Край, 2003. – 232 с. 

6. Гуменюк А. Народне 

хореографічне мистецтво України. 

– Київ: Академія наук Української 

РСР, 1962. – 360 с.  

7. Гуменюк А. Українські народні 

танці. – Київ: Наукова думка, 1969. 

– 616 с.  

8. Зайцев Є., Колесниченко Ю.  

Основи народно-сценічного танцю. 

Навчальний посібник для вищих 

закладів культури і мистецтв І – ІV 

рівнів акредитації / Видання друге, 

доопрацьоване і доповнене – 

Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.  

2 години 1 тиж. 

2 

тиж. 

Тема 18. Методика проведення 

уроку українського танцю з 

урахуванням вікових 

особливостей дітей 

Головні завдання навчання 

українському танцю в залежності 

від року вивчення. 

Складання програми вивчення 

українського танцю в залежності 

від року вивчення. 

Методика складання плану уроку 

українського танцю. 

 

Практичне 

заняття 

2 години 2 тиж. 

3 

тиж. 

ІІ курс ІV семестр. 

 

Модуль V. Методика викладання 

сучасного танцю 

 

Тема 19. Відомі викладачі – 

основоположники методики 

викладання сучасного танцю 

 

Лекція 1. Пастернакова М. Українська 

жінка в хореографії. – Вінніпег, 

Едмонтон: Накладом Союзу 

України Канади з фундації ім. 

Наталії Кобринської, 1963. – 216 с. 

2. Плахотнюк О. А. Стилі та 

напрямки сучасного 

хореографічного мистецтва – 

Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80с.  

3. Поляков С.С. Основы 

современного танца. – Ростов на 

дону: Феникс, 2005. – 80 с. 

4. Секрет танца. / Состав. Т. К. 

Васильева. – Санк-Петербург: ТОО 

"Диамант", ООО "Золотой век", 

1997. – 480 с. 

2 години 3 тиж. 
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5. Шариков Д. І. Класифікація 

сучасної хореографії. –  К.: 

Видавець Карпенко В. М., 2008. – 

168 с. 

6. Шереметьевская Н. В. Танец на 

эстраде. – М.: Искусство, 1985. – 

416 с. 

4тиж. Тема 20. Основні поняття 

сучасного танцю. Стилі та 

напрямки сучасного 

хореографічного мистецтва 

Принципи джазового танцю: 

ізоляції та поліцентрії, поліметрії 

та поліритмії, напруження 

розслаблення, розширення та 

звуження. 

Основні поняття і термінологія 

предмету хореографія. Види та 

жанри хореографічного мистецтва. 

Теорії виникнення мистецтва 

танцю.  

Практичне 

заняття 
1. Ерохин О. В. Школа танцев 

для детей. – Ростов на дону: 

Феникс, 2003. 224 с. 

2. Лисицкая Т. С. Гимнастика и 

танец. Джаз-гимнастика. Диско-

гимнастика. Брейк-данс. – М.: 

Советский спорт, 1988. – 48 с. 

3. Плахотнюк О. А. Стилі та 

напрямки сучасного 

хореографічного мистецтва – 

Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80с.  

4. Поляков С.С. Основы 

современного танца. – Ростов на 

дону: Феникс, 2005. – 80 с. 

5. Пуртова Т. В., Баликова А. Н., 

Кветная О. В. Учите детей 

танцевать: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования. – 

М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2003. – 256 с.  

6. Никитин В.Ю. Композиция 

урока и методика преподавания 

модерн-джаз танца. – М.: ИД 

"Один из лучших",  2006 – 253 с. 

 

2 години 4тиж. 

5 

тиж. 

Тема 21. Методика виконання 

рухів екзерсису сучасного танцю 

на середині залу 

Тема 22. Програма курсу 

сучасного танцю для середніх 

спеціалізованих навчальних 

закладів та аматорських 

хореографічних колективів 

Лекція 2 години 5 тиж. 

6 

тиж. 

Основні складові частини уроку 

джазового танцю, екзерсис на 

середині залу, партерний тренаж, 

стрибки та танцювальні комбінації. 

Методичні вимоги до уроку.  

Головні завдання навчання 

сучасного танцю в залежності від 

року вивчення. 

Складання програми вивчення 

сучасного танцю в залежності від 

року вивчення. 

Методика складання плану уроку 

сучасного танцю. 

Практичне 

заняття 

2 години 6 тиж. 

7 

тиж. 

Тема 23. Методика проведення 

уроку сучасного танцю з 

урахуванням вікових 

особливостей дітей 

 

Лекція 1. Ерохин О. В. Школа танцев 

для детей. – Ростов на дону: 

Феникс, 2003. 224 с. 

2. Лисицкая Т. С. Гимнастика и 

танец. Джаз-гимнастика. Диско-

гимнастика. Брейк-данс. – М.: 

Советский спорт, 1988. – 48 с. 

3. Плахотнюк О. А. Стилі та 

напрямки сучасного 

хореографічного мистецтва – 

Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80с.  

4. Поляков С.С. Основы 

современного танца. – Ростов на 

дону: Феникс, 2005. – 80 с. 

5. Пуртова Т. В., Баликова А. Н., 

Кветная О. В. Учите детей 

2 години 7 тиж. 
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танцевать: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования. – 

М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2003. – 256 с.  

6. Никитин В.Ю. Композиция 

урока и методика преподавания 

модерн-джаз танца. – М.: ИД 

"Один из лучших",  2006 – 253 с. 

 

8 

тиж. 

Модуль VІ. Методика викладання 

сучасного бального танцю 

 

Тема 24. Відомі викладачі – 

основоположники методики 

викладання сучасного бального 

танцю 

 

Практичне 

заняття 

1. Алекс Мур. Популярны 

вариации. Медленый вальс. – 

Кінгстон-на-темзе: Школа танцев. 

Ксерокопія  – 38 с. 

2. Браиловская Л.В. Самоучитель 

по танцам: вальс, танго, самба / 

Серия "Жизнь удалась". – Ростов-

на-Дону: Фенікс, 2005. – 160 с . 

3. Браиловская Л.В. Самоучитель 

по танцам: вальс, танго, самба, 

джайв / Серия "Стильне штуски". 

– Ростов-на-Дону: Фенікс, 2003. – 

224 с . 

4. Гвидо Регаццони, Массимо 

Анжело Росси, Алекссандра 

Маджони. Бальные танцы. – М.: 

БММ АО, 2001. – 192 с. 

5. Гвидо Регаццони, Массимо 

Анжело Росси, Алекссандра 

Маджони. Латиноамериканские 

танцы. – М.: БММ АО, 2001. – 192 

с. 

6. Ги Дени, Люк Дассвиль. Все 

танцы. – Киев: Музична Україна, 

1983. – 340 с. 

7. Ерохин О. В. школа танцев для 

детей / Серия "Мир вашого 

ребенка". – Ростов-на-Дону: 

Фенікс. 2003. – 224 с. 

8. Згурський А. Методика 

викладання бальних танців у школі. 

– Київ: Музична Україна, 1978. – 

112 с. 

9. Классический танцы. Танго и 

медленый вальс / Авт.- сост. О. В. 

Иванников. – М.: ООО 

"Издательство АСТ"; Донецк:  

Стакер, 2003. – 74 с. 

10. Мищенко В. А., Тимошенко О. 

А Спортивные бальные танцы для 

начинающих. – Харьков: Синтес, 

2003 – 192 с. 

2 години 8 тиж. 

9 

тиж. 

Тема 25. Методика побудови та 

структура уроку з сучасного 

бального танцю 

Тема 26. Програма курсу 

сучасного бального танцю для 

середніх спеціалізованих 

навчальних закладів та 

аматорських хореографічних 

колективів 

 

Лекція 2 години 9 тиж. 

10 

тиж. 

Тема 27. Методика проведення 

уроку сучасного бального танцю з 

урахуванням вікових 

особливостей дітей 

Тема 28. Програма сучасного 

бального танцю для 1- 8 року 

вивчення  

 

Практичне 

заняття 

2 години 10 тиж. 

11 

тиж. 

Модуль VІІ. Понятійно-

категоріальний апарат 

хореографічного мистецтва 

 

Тема 29. Понятійно-

категоріальний словник 

хореографічного мистецтва 

Лекція 1. Балет: Энциклопедия / Гл. ред. 

Ю. Н. Григорович. – М.: Советская 

энциклопедия, 1981. – 623 с. 

2. Балет. Танец. Хореография; 

Краткий словарь танцевальных 

терминов и понятий / Сост. Н. А. 

Александрова. – Санк-Петербург6 

2 години 11 тиж. 
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 Лань; Планета музики, 2008. – 416 

с. 

3. Все об балете: Словар – 

справочник / Сост. Е. Я Суриц, ред. 

Ю. И. Слонимський. – М.: Музика, 

1966. – 454 с. 

4. Грент Г. Практический 

словарь классического балета. – М.: 

МГАХ, РАТИ – ГИТИС, 2009. – 136 

с. 

5. Каал Кейт. Балет / Пер. с 

англ. Е. Мамонтовой. – М.: ООО 

"Издательство АСТ", ООО 

"Издательство Астрель", 2001. – 

64 с. 

6. Патрік Паві: Словник театру. 

– Львів: Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2006. – 640 с. 

12 

тиж. 

Тема 30. Основи анатомії та 

фізіології людини. Опорно-

руховий апарат людини. 

Фізіологічні особливості рухової 

діяльності. Методика формування 

правильного дихання на заняттях з 

хореографії 

Тема 31. Роль і значення нервової 

системи в трудовій діяльності 

танцівника 

 

Практичне 

заняття 
1. Джозеф С. Хавилер. Тело 

танцора. Медицинский взгляд на 

танцы и тренировки. – М.: Новое 

слово, 2004. – 112 с. 

2. Малахов Г. П. Профилактика 

и лечение болезней позвоночника. – 

Донецк: Сталкер; Генеша, 2005. – 

239 с. 

3. Миловзорова М. С. Анатомия 

и физиология человека. – М.: 

Медицина, 1972. – 232 с. 

4. Основы подготовки 

специалистов-хореографов. 

Хореографическая педагогика: 

Учебное пособие. / Научный  ред. В. 

А. Звездочкин. – Санкт-Петербург: 

СПбГУП, 2006. – 632 с. 

2 години 12 тиж. 

13 

тиж. 

Тема 32. Методика організації 

індивідуальних занять з 

хореографії) 

Індивідуальне заняття. 

Види індивідуальних навчальних 

занять, їх обсяг, форми та методи 

проведення, форми та методи 

поточного і підсумкового 

контролю  

 

Лекція 1. Бондаренко Л. Ритміка і 

танець у 1 – 3  класах 

загальноосвітньої школи. –  Київ: 

Музична Україна, 1972. – 160 с. 

2. Бондаренко Л. Методика 

хореографічної роботи в школі і 

позашкільних закладах. Видання 

друге.  – Київ: Музична Україна, 

1968. – 196 с. 

3. Голдрич О. C. Методика 

викладання хореографії. – Львів: 

Сполом, 2006. – 84 с. 

4. Основы подготовки 

специалистов-хореографов. 

Хореографическая педагогика: 

Учебное пособие. / Научный ред. В. 

А. Звездочкин. – Санкт-Петербург: 

СПбГУП, 2006. – 632 с. 

5. Методичний порадник з 

позашкільної освіти та виховання 

творчої молоді. – Львів: Край, 2009. 

– 304 с. 

2 години 13 тиж. 
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6. Тараканова А. П. Танцюйте з 

нами. Навчально-методичний 

посібник для вчителів хореографії 

(1 – 4 кл) і керівників 

хореографічних гуртків 

(початковий рівень0 

загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів. – Вінниця: 

Нова книга, 2010. – 160 с.  

7. Хореографическая работа со 

школьниками / Автор. В. П. Ивинг, 

В. В. Окунева, В. Н. Светниская. – 

М.: Государственное  учебно-

педагогическое издательство 

министерства просвещения 

РСФСР, 1956. – 344 с. 

14 

тиж. 

Тема 33. Методика проведення 

занять з хореографії з дітьми з 

певними фізичними вадами 

Корекція тіла засобами 

хореографічного мистецтва.  

 

Практичне 

заняття 

1. Виховний та мистецький вплив 

сучасного хореографічного 

мистецтва на розвиток творчих 

здібностей молоді: тенденції та 

перспективи розвитку / 

Методичний посібник // Упорядник 

О. А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 

2014. – 129 с. : іл. 

2. Виховний та мистецький вплив 

сучасного хореографічного 

мистецтва на розвиток творчих 

здібностей молоді: тенденції та 

перспективи розвитку. Матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції та Всеукраїнського 

семінару з сучасної хореографії. 

Львів, 19–21 жовтня 2012 року. / 

Упорядник О.А. Плахотнюк. – Львів 

: ЦТДЮГ, 2012. – 164 с. : іл. 

3. Кінезіологія танцю : 

колективна монографія / за заг. 

ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : 

СПОЛОМ, , 2020. – 244 с.  

4. Кінезіологія танцю та 

складно-координованих видів 

спорту : навчально-методичний 

посібник – Частина ІІ / упоряд. О. 

А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 

2018. – 304 с. 

5. Кінезіологія танцю та 

складно-координованих видів 

спорту : навчально-методичний 

посібник / упорядник О. А. 

Плахотнюк. – Львів : Кафедра 

режисури та хореографії ЛНУ ім. 

І. Франка, 2017. – 220 с. 

6. Кінезіологія танцю та 

техніко-естетичних видів спорту : 

навч.-метод. посібник / упоряд. 

О. Плахотнюк. – Львів : б.в., 2019. – 

Ч. ІІІ. – 184 с. 

7. Кінезіологія танцю та 

техніко-естетичних видів спорту.: 

2 години 14 тиж. 

15 

тиж. 

Тема 34. Методика проведення 

арт-терапії засобами 

хореографічного мистецтва 

Лекція 2 години 15 тиж. 

16 

тиж. 

Тема 35. Хореографія як засіб 

удосконалення фізичного стану 

дітей різного віку  

 

Практичне 

заняття 

2 години 16 тиж. 
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навч.-метод. посіб./ упоряд. 

О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка кафедра 

режисури та хореографії, 2020. – 

Ч.ІV – 183 с.  

8. Міжнародний Конгрес з 

досліджень у сфері танцю 

Міжнародної ради танцю при 

ЮНЕСКО (Львів, Україна, 25 – 27 

серпня 2017) / наук. зб. матер. 

конгресу // упоряд. О.А. Плахотнюк, 

- Львів, 2019. – 157с.  

9. Особливості роботи 

хореографа в сучасному 

соціокультурному просторі : Зб. 

матеріалів ІІІ Всеукраїнської 

науково-творчої конференції, Київ, 

19 травня 2015 р. – К. : НАКККіМ, 

2015. – 184 с. 

10. Особливості роботи 

хореографа в сучасному 

соціокультурному просторі : Зб. 

матеріалів І Міжнародної науково-

творчої конференції, Київ, 19 

травня 2016 р. – К. : НАКККіМ, 

2016. – 244 с. 

11. Теоретико-методологічні, 

медико-біологічні аспекти в 

хореографії та спорті : методичний 

посібник / упорядник 

О. А. Плахотнюк. // О. Плахотнюк, 

І. Аксьонова, Л. Андрощук та інші. – 

Львів : СПОЛОМ, 2016. – 180 с.  

12. Українське хореографічне 

мистецтво в контексті світової 

художньої культури (сучасний 

поліжанровий дискурс) : 

колективна монографія / за заг. 

ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : 

СПОЛОМ, ЛНУ імені Івана 

Франка, 2020. – 316 с. 

 

 Форма контролю іспит  https://kultart.lnu.edu.ua/course/metodyka-vykladannya-

horeohrafiji 

 

https://kultart.lnu.edu.ua/course/metodyka-vykladannya-horeohrafiji
https://kultart.lnu.edu.ua/course/metodyka-vykladannya-horeohrafiji

