
 

 

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 ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПП 2.1.2.07 «Танцювальна аеробіка», 

IIІ курс 5,6 семестр  

для студентів денної /заочної форми навчання 

 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

спеціальності 024 «Хореографія» 

 

 

 

 

 

Львів – 2020/2021 

 

 



Назва дисципліни  Танцювальна аеробіка 
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Консультації з питань 
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дисципліні 

відбуваються 

(вул.Стефаника.16а. 4-зал) 

Консультації в день проведення практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Zoom. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача або в окрему групу в соціальних мережах 

www.facebook.com  

Сторінка курсу  

Інформація про 

дисципліну 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є хореографічне 

мистецтво в частості танцювальна аеробіка. Курс розроблено таким 

чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, 

щоб грамотно складати комплекс вправ та методично проводити 

заняття з танцювальної аеробіки. Тому у курсі представлено як огляд 

концепцій організації освітньої діяльності, так і процесів та 

інструментів, які потрібні для забезпечення танцювальною лексикою та 

теоретичним азам.  

В ході навчання прослідковується міжпредметний зв’язок з такими 

дисциплінами як: методика викладання хореографії; теорія та методика 

викладання класичного танцю; теорія та методика викладання народно-

сценічного танцю; теорія та методика викладання українського танцю; 

теорія та методика викладання сучасного танцю; теорія та методика 

викладання сучасного бального танцю; теорія та методика викладання 

історико-побутового танцю; імпровізація та контактна імпровізація. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Танцювальна аеробіка» є вибірковою дисципліною з 

спеціальності 024 «Хореографія» для освітньої програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, яка викладається на ІІІ курсі в 

обсязі 7 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Дисципліна передбачає вивчення найбільш важливих тем, які 

допоможуть студентам оволодіти сучасною методикою проведення 

занять з хореографічного мистецтва. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Танцювальна аеробіка» є 

ознайомлення студентів із завданнями оволодіти практичними 

навичками виконання рухів, підготовки та проведення уроку з 

танцювальної аеробіки для виконання фахової діяльність в галузі 

хореографії. 
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Обсяг курсу 210 годин аудиторних занять. З них 64 години практичних занять та 

146 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати: 

- теоретично-практичний матеріал з теорії та методики танцювальної 

аеробіки; 

- понятійно-категоріальні знання з танцювальної аеробіки; 

- термінологію  танцювальної аеробіки; 

- методику виправлення фізичних вад тіла за допомогою танцювальної 

аеробіки; 

- систему укріплення м’язів тіла за допомогою танцювальної аеробіки; 

- систему розвитку гнучкості людського тіла;  

- методику організації і проведення змагань з танцювальної аеробіки.  

- витоки танцювальної аеробіки;  

- провідних діячів мистецтва танцювальної аеробіки. 

 

уміти: 

- самостійно аналізувати методику викладання танцювальної аеробіки; 

- застосовувати методику виконання танцювальної аеробіки; 

- 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; 

- організовувати вибудовувати занять з танцювальної аеробіки; 

- підбирати музичний супровід на заняттях танцювальної аеробіки; 

- проводити контроль та самоконтроль під час виконання вправ 

танцювальної аеробіки; 

- складати комплекс вправ з танцювальної аеробіки; 

- методично рекомендувати дозування вправ з танцювальної аеробіки. 

Ключові слова Танцювальна аеробіка, хореографія, методика викладання. 

Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення практичних занять та консультації для кращого розуміння 

тем. 

Теми Тема 1. Танцювальна аеробіка – поєднання сучасного танцювального 

мистецтва і спорту. 

Тема 2. Витоки танцювальної аеробіки. Провідні діячі мистецтва 

танцювальної аеробіки. 

Тема 3. Значення танцювальної аеробіки  та її завдання у фізичному 

виховання людини. 

Тема 4. Виразні засоби танцювальної аеробіки. 

Тема 5. Організація та методи побудови занять з танцювальної 

аеробіки. 

Тема 6. Теоретичні та методичні рекомендації до складання комплексу 

вправ з танцювальної аеробіки.  

Тема 7. Теоретичні та методичні рекомендації до дозування вправ з 

танцювальної аеробіки.  

Тема 8. Методика вибору та виконання музичного супроводу на 



заняттях танцювальної аеробіки.  

Тема 9. Танцювальна аеробіка як засіб розвитку фізичних якостей 

танцівника. 

Тема 10. Контроль та самоконтроль під час виконання вправ 

танцювальної аеробіки.  

Тема 11. Вивчення комплексу вправ танцювальної аеробіки. 

Тема 12. Методика та правила виконання комплексу вправ 

танцювальної аеробіки. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці навчального року. 

Комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують відповідної фізичної 

підготовки, базових знань з хореографічних дисциплін та анатомії та 

фізіології тіла, достатніх для сприйняття понятійного апарату 

танцювальної аеробіки, виконання вправ з танцювальної аеробіки та 

розуміння функції роботи м’язів та вплив кожного руху на них. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

У процесі вивчення дисципліни застосовуються методи: 

- словесні – пояснення, діалог, аналіз педагогічних ситуацій; 

- наочні – показ вправ та технічних елементів; 

- практичні – відпрацювання вивчених елементів, створення власного 

комплексу вправ.  

Необхідне обладнання  Музична апаратура 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Система оцінювання знань студентів з дисципліни «Танцювальна 

аеробіка» складається з поточної та підсумкової форм контролю 

(заліку). 

Бали нараховуються за наступним співідношенням:  

• поточний контроль – практичні заняття/самостійна робота: 50% 

семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50, яка складається із 

врахування систематичності і активність роботи на практичних 

заняттях – 20 балів, та виконання модульних практичних завдань – 30 

балів. 

•  підсумковий контроль - залік - проводиться у формі відкритих 

занять: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50 . 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі 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. 

1. Охарактеризуйте види та напрямки танцювальної аеробіки. 

2. Назвіть провідних основоположників танцювальної аеробіки. 

3. Назвіть та охарактеризуйте спільні та відмінні рис між «класикою» 

та аеробікою. 

4. Необхідна умова і основна риса аеробіки танцювального напрямку. 

5. Назвіть та охарактеризуйте принципи рухів в танцювальній 

аеробіці. 

6. Особливості класифікація рухових дій танцювальної аеробіки. 

7. Методи розучування комбінацій та їх модифікацій. 

8. Який алгоритм складання комбінацій у танцювальній аеробіці. 

9. Режими тренування та їх тривалість. 

10. Зі скількох частин складається аеробне тренування та зміст кожної 

з них.   

11. Вісім основних правил танцювальної аеробіки. 

12. Основні правила підбору музичного супроводу. 

13. Кількість музичних ударів за хвилину та комплекс вправ який йому 

відповідає. 

14. Основні фізичні якості танцівника та їх розвиток за допомогою 

танцювальної аеробіки. 

15. Що таке «шкала задоволення», назвіть її функцію та системи. 

16. Що забороняється робити під час заняття танцювальною аеробікою 

і чому. 

17. Назвіть кроки що відносяться до класифікації «Мала ударність. 

Мала інтенсивність». 

18. Назвіть кроки що відносяться до класифікації «Мала ударність. 

Висока інтенсивність». 

19. Назвіть кроки що відносяться до класифікації «Висока ударність. 

Висока інтенсивність». 

Опитування Усне опитування 
 

 

 
Тиж.  Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності 

Література 

 

Завдання,  

год 

Термін 

виконання 

1-ий 

тиж. 
Тема 1.Танцювальна 

аеробіка – поєднання 

сучасного 

танцювального 

мистецтва і спорту. 

Танцювальна аеробіка 

як різновид аеробіки. 

Принципи рухів. 

Основні різновиди 

танцювальної 

аеробіки: латина, 

свінг; хіп-хоп; ретро; 

боді-балет; belly dance; 

ірландський танец; 

фанк-аеробіка. 

практичне 

заняття,  

самостійна 

робота 

ОЛ – 

2,4,8,9,10,11,12,13 

ДЛ – 6  

Аналітичний 

огляд нової 

літератури з 

«Танцювальної 

аеробіки» 

 

6 год. 

Тиждень 

2-ий 

тиж. 
Тема 2. Витоки 

танцювальної 

практичне 

заняття 

ОЛ – 

2,4,8,9,10,11,12,13 

Аналітичний 

огляд нової 

Тиждень 



аеробіки. Провідні 

діячі мистецтва 

танцювальної 

аеробіки. 

Історичні аспекти 

становлення і розвитку 

аеробіки. Танцювальна 

аеробіка та її витоки. 

Засновники та 

провідні діячі 

мистецтва 

танцювальної 

аеробіки. Джейн 

Фонда,  Шенон Дулі, 

Ентоні Трулі. 

Танцювальна аеробіка 

в поп-індустрії. 

самостійна 

робота 

ДЛ – 6 літератури з 

«Танцювальної 

аеробіки»  

 

6 год. 

3-ій 

тиж 
Тема 3. Значення 

танцювальної 

аеробіки  та її 

завдання у фізичному 

вихованні людини. 

Танцювальна аеробіка 

як оздоровчий 

напрямок фізичної 

діяльності.  Розвиток 

великих 

груп м’язів нижньої 

частини тіла, 

коригування постави, 

розвиток пластичності 

і координаційних 

здібностей. Вплив на 

функціональні 

системи організму 

людини. 

практичне 

заняття 

самостійна 

робота 

ОЛ – 

2,4,8,9,10,11,12,13 

ДЛ – 6 

Аналітичний 

огляд нової 

літератури з 

«Танцювальної 

аеробіки» 

 

6 год. 

Тиждень 

4-ий 

тиж 
Тема 4. Виразні 

засоби танцювальної 

аеробіки.  

Вплив хореографії на 

базову аеробіку. 

Запровадження 

комбінації з різних 

танців в аеробну 

частину. Грань між 

заняттям «класикою» і 

танцювальним уроком. 

Аеробна частина - 

танцювальні рухи на 

основі базових кроків. 

Відповідність музики 

й стилістичної 

цілісність уроку. 

практичне 

заняття 

самостійна 

робота 

ОЛ – 

2,4,8,9,10,11,12,13 

ДЛ – 6 

Відпрацювання 

вивчених 

рухів.   

 

6 год. 

Тиждень 



 «Вуличні танці» 

(street dance). Фанк, 

або кардиофанк (fank), 

хип хоп (hip hop), рэп 

(rap) і інші - 

«молодіжні» стилі. 

Джаз - аэробика та 

стилі джазового 

танцю.  

5-ий 

тиж. 
Тема 5. Організація 

та методи побудови 

занять з 

танцювальної 

аеробіки. 

Організація та методи 

побудови занять з 

танцювальної 

аеробіки. 

Побудова заняття з 

аеробіки. 

Частини аеробного 

уроку та їх 

особливості.   

практичне 

заняття 

самостійна 

робота 

ОЛ – 

2,4,8,9,10,11,12,13 

ДЛ – 6 

Аналітичний 

огляд нової 

літератури з 

«Танцювальної 

аеробіки» 

 

6 год. 

Тиждень 

6-ий 

тиж. 
Тема 6. Теоретичні та 

методичні 

рекомендації до 

складання комплексу 

вправ з 

танцювальної 

аеробіки.  

Теоретичні та 

методичні 

рекомендації до 

складання комплексу 

вправ з танцювальної 

аеробіки. 

Базові рухи в 

класичній аеробіці 

(марш, коліно, випад, 

джек - стрибок ноги 

нарізно-разом, мах, 

скіп, біг) та їх  варіації 

(звичайний крок: 

приставний (степ-тач) 

уперед, убік, V-step 

(ноги нарізно разом), 

мамба, крок-крос, 

скрестний. Рухи рук. 

практичне 

заняття 

самостійна 

робота 

ОЛ – 

2,4,8,9,10,11,12,13 

ДЛ – 6 

 

Відпрацювання 

вивчених рухів 

та комбінацій. 

Аналітичний 

огляд нової 

літератури з 

«Танцювальної 

аеробіки» 

 

6 год. 

Тиждень 

7-ий 

тиж. 
Тема 7. Теоретичні та 

методичні 

рекомендації до 

дозування вправ з 

танцювальної 

практичне 

заняття 

самостійна 

робота 

ОЛ – 

2,4,8,9,10,11,12,13 

ДЛ – 6 

Аналітичний 

огляд нової 

літератури з 

«Танцювальної 

аеробіки»  

Тиждень 



аеробіки.  

Теоретичні та 

методичні 

рекомендації до 

дозування вправ з 

танцювальної 

аеробіки. 

Вісім основних правил 

танцювальної 

аеробіки. 

  

6 год. 

8-ий 

тиж. 
Тема 8. Методика 

вибору та виконання 

музичного супроводу 

на заняттях 

танцювальної 

аеробіки.  

Методика вибору та 

виконання музичного 

супроводу на заняттях 

танцювальної 

аеробіки. 

Підбір музичного 

супроводу та його 

правила. Кількість 

музичних ударів за 

хвилину та 

відповідний комплекс 

вправ. 

практичне 

заняття 

самостійна 

робота 

ОЛ – 

2,4,8,9,10,11,12,13 

ДЛ – 6 

Аналітичний 

огляд нової 

літератури з 

«Танцювальної 

аеробіки» 

  

6 год. 

Тиждень 

9-ий 

тиж. 
Тема 9. Танцювальна 

аеробіка як засіб 

розвитку фізичних 

якостей танцівника.  

Танцювальна аеробіка 

як засіб розвитку 

фізичних якостей 

танцівника. 

Сучасна танцювальна 

аеробіка та знання в 

області фізіології 

м’язової діяльності і 

розвитку фізичних 

якостей: сили, 

витривалості, 

гнучкості, швидкості, 

координації рухів, 

розслабленості. 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

ОЛ – 

2,4,8,9,10,11,12,13 

ДЛ – 6   

Аналітичний 

огляд нової 

літератури з 

«Танцювальної 

аеробіки» 

 

6 год. 

Тиждень 

10-

11 

тиж. 

Тема 10. Контроль та 

самоконтроль під час 

виконання вправ 

танцювальної 

аеробіки.  

Контроль та 

самоконтроль під час 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

ОЛ – 

2,4,8,9,10,11,12,13 

ДЛ – 6 

Створення 

опитувальника 

для визначення 

«шкали 

задоволення» 

 

3 год. 

Тиждень 



виконання вправ 

танцювальної 

аеробіки. 

Психологічний 

комфорт на заняттях. 

Праця інструктора – 

викладача з 

танцювальної аеробіки 

та «зворотній зв’язок». 

«Шкала задоволення» 

як засіб для збору 

інформації про 

психологічні відчуття 

під час  

 

12-

14 

тиж. 

Тема 11. Вивчення 

комплексу вправ 

танцювальної 

аеробіки. 

Вивчення комплексу 

вправ танцювальної 

аеробіки. 

Основні (базові) кроки 

в аеробіці та їх 

класифікація.. 

Значення  постави.  

практичне 

заняття 

самостійна 

робота 

ОЛ – 

2,4,8,9,10,11,12,13 

ДЛ – 6 

Створення 

вправи на 

основі базових 

кроків  

 

8 год. 

Тиждень 

15-

16 

тиж. 

Тема 12. Методика та 

правила виконання 

комплексу вправ 

танцювальної 

аеробіки. 

 

Методика та правила 

виконання комплексу 

вправ танцювальної 

аеробіки. 

Зміна напрямку руху - 

одна із ознак 

професійного заняття 

Рухи руками, тулубом 

та стрибки – запорука 

цікавої зв’язки та 

успішного заняття. 

 

практичне 

заняття 

самостійна 

робота 

ОЛ – 

2,4,8,9,10,11,12,13 

ДЛ – 6 

Створення 

частини 

комплексу 

тренажу з 

танцювальної 

аеробіки 

 

8 год. 

Тиждень 

 


