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Назва курсу  Тренаж за фахом 

Адреса викладання 

курсу 

М.Львів, вул. Стефаника,16а. (Кафедра 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 Проф. Петрик Олег ОЛегович 

Контактна інформація 

викладачів 

Oleh.Petryk@lnu.edu.ua 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/petryk-oleh-olehovych 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Адреса кафедри вул. Стефаника,16а. Консультації день проведення 

практичних занять (за попередньою домовленістю). Проводиться он-лайн 

консультація. Для цього відбувається комунікація через електронну 

пошту викладача . 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/trenazh-za-fakhom-bakalavry-024-

khoreohrafiia 

Інформація про курс Курс розроблений таким чином, щоб учасники отримали необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб вдосконалити вміння та навички з 

класичного танцю. Практично застосовувати набуті знання у виконанні 

тренажу, танцювальних комбінацій та варіаціях. 

 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Тренаж за фахом» є вибірковою професійною  та 

практичною дисципліною  зі спеціальності 024 Хореографія для освітньої 

програми Бакалавр 024 Хореографія, яка викладається у 5 семестрі денна 

форма навч. та 6 семестрі заочна форма навч.  3 курсу (бакалавр), в обсязі 

3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою викладання дисципліни «Тренаж за фахом» є підготовка студентів 

до професійного виконання класичного танцю та самостійної роботи над 

собою для підвищення технічних вмінь. Розуміння принципів виконання 

вправ та комбінацій. Підготовка кваліфікованих викладачів та виконавців 

хореографічних дисциплін в мистецьких закладах. 

Література для 

вивчення дисципліни 

1. Цвєткова Л. Методика викладання класичного танцю / Л. Цвєткова. – 

Київ : Альтерпрес, 2007. – 324 с. – (2-е). 

2. Ваганова А. Основы классического танца / А. Ваганова. – Санкт-

Петербург : Лань, 2000. – 192 с. – (6-е). 

3. Валукин Е. Система мужского классического танца / Е. Валукин. – 

Москва : ГИТИС, 1999. – 104 с. 

4. Базарова H.П., Мей В.П. Азбука классического танца. Первые три 

года обучение: учеб.-метод. пособие. 3-ие изд. Санкт-Петербург: 

Лань, 2006. 

5. Хавлер Д. Тело танцора. Медицинский взгляд на тренировки. 

Москва: «Новое слово», 2004. 116 с. (http://www.al24.ru/wp-

content/uploads/2013/05/джо_1.pdf) 

Тривалість курсу Денна форма навчання: ___150__ год.,  

Заочна форма навчання ___180__ год. 

Обсяг курсу Денна форма навчання: 150 годин аудиторних занять. З них ___90___ 

практичних занять та __60__ годин самостійної роботи. 

 Заочна форма навчання: __180__ годин аудиторних занять. З них 

___16___ практичних занять та __164__ годин самостійної роботи. 

Очікувані результати Після завершення цього курсу студент буде : 
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навчання Знати: 

- основні вимоги класичного танцю; 

-  можливості розвитку виконавської майстерності на уроках 

класичного танцю, значення exercices та allegro в цьому процесі; 

- цілі та задачі курсу, послідовність виконання вправ exercices біля 

станка та на середині залу; 

- частини уроку, їх тривалість в залежності від вікових 

особливостей, методику подачі нового матеріалу; 

- педагогічний досвід видатних викладачів та шкіл класичного 

танцю; 

- можливості розвитку виконавської майстерності на уроках 

класичного танцю, значення exercices та allegro в цьому процесі; 

Вміти: 

- технічно і методично вірно виконувати вправи класичного танцю; 

- використовувати методи та прийоми викладання класичного 

танцю; 

- застосовувати придбані в процесі навчання знання на практиці. 

Ключові слова Танець, хореографія, класичний танець, exercices, allegro, рухи, 

комбінації. 

Формат курсу Очний /заочний 

Теми Тема 1. Предмет і завдання курсу «Тренаж за фахом». 

Тема 2. Основні положення тіла в просторі, позиції рук та ніг. 

Тема 3. Методика виконання exercices біля станку. 

Тема 4. Методика виконання рухів на середині залу. 

Тема 5. Методика виконання рухів Allegro (стрибки) групи малих 

стрибків. 

Тема 6. Методика виконання рухів Allegro (стрибки) групи середніх 

стрибків. 

Тема 7. Методика виконання рухів Allegro (стрибки) групи великих 

стрибків. 

Тема 8. Виконання можливих варіацій Allegro. 

Тема 9. Повторення і відпрацювання технічної бази класичного танцю з 

можливими варіантами виконання. 

Тема 10. Підбір музичного супроводу до уроку класичного танцю. 

Тема 11. Розбір та вивчення варіацій з балетів. 

Тема 12. Розбір та опрацювання жіночої та чоловічої техніки класичного 

танцю. 

Тема 13. Аналіз особливостей викладання та виконання відомих шкіл та 

викладачів класичного танцю. 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці  семестру у формі практичного показу уроку. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують розуміння особливостей 

предмету, мати підготовлене тіло. Потребують базових знань з 

класичного танцю. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Практична робота, тренувальні та творчі вправи, розповідь, пояснення, 

демонстрація, спостереження, колаборативне навчання (форми – групові 

проекти, спільні розробки, тьюторство, навчальні спільноти і т. д.) 

Необхідне обладнання Станок, спеціальна підлога, фортепіано, техніка, що відтворює музику. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням: • практичні/самостійні тощо : 25% 

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

іспит/залік: 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 11 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 

толеруютьс 

Питання до заліку 1. Термінологія класичного танцю 

2. Представники класичного танцю різних шкіл. 

3. Теоретично-практичний матеріалі та теорія та методики 

виконання класичного танцю. 

4. Методичні прийоми виконання класичного танцю. 

5. Підбір музичного супроводу для класичного танцю. 

6. Комплекс вправ з класичного танцю. 

7. Аналіз методики виконання класичного танцю. 

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

завершенню курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 


