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Силабус курсу  

Курсова робота «Теорія та методика викладання фахових дисциплін»  

для студентів денної  

ІІІ курс 5,6 семестри  

та заочної форми навчання 

ІV курс 7,8 семестри  

2020/2021 навчального року 
 

Назва курсу  Курсова робота «Теорія та методика викладання фахових дисциплін»  

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 

 

КМХ-31 доцент Плахотнюк О. А., Бас Я. О. 

КМХ-31 Яцеленко А. А., Кіптілова Н. В. 

КМХ-41з Кондратьєва  М. В., Рихальська  О. В. 

КМХ-31 Колесник С. І., Кульчицький  Ю. І. 

КМХ-41з Колесник С. І., Сидорук С. М. 

КМХ-31 Шкутяк Т. М., Кіптілова Н. В. 

КМХ-41з Бас Я. О., Кульчицький  Ю. І. 

КМХ-31 Домазар  С. О., Безпаленко Ю. В. 

КМХ-31 Сидорук С. М., Рихальська  О. В. 

КМХ-31 Гриценко Я. В., Кондратьєва  М. В. 

КМХ-31 Холов Т. І., Шіт Т. Р. 

КМХ-41з Яцеленко А. А., Шкутяк Т. М. 

КМХ-41з Безпаленко Ю. В., Холов Т. І 
 

Контактна 

інформація 

викладачів 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/plahotnyuk-oleksandr-anatolijevych 

oleksandr.plakhotnyuk@lnu.edu.ua,  

 

ДЕМ'ЯНЧУК Андрій Львович  Andriy.Demyanchuk@lnu.edu.ua  

КУЗИК Олег Євгенович Oleg.Kuzyk@lnu.edu.ua  

ЛУНЬО Петро Євгенович  Petro.Luno@lnu.edu.ua  

ПЛАХОТНЮК Олександр Анатолійович  oleksandr.plakhotnyuk@lnu.edu.ua 

ШІТ Тарас Романович  Taras.Shit@lnu.edu.ua  

БЕЗПАЛЕНКО Юлія Василівна Yuliya.Bezpalenko@lnu.edu.ua  

ДОМАЗАР Соломія Олегівна Solomiya.Domazar@lnu.edu.ua  

КІПТІЛОВА Надія Володимирівна Nadiya.Kiptilova@lnu.edu.ua 

КОЛЕСНИК Світлана Іванівна  Svitlana.Kolesnyk@lnu.edu.ua  

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/plahotnyuk-oleksandr-anatolijevych
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/bas-yaroslav-olehovych-2
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/yatselenko-andriy-anatoliyovych
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kiptilova-nadiya-volodymyrivna
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kondrat-ieva-mariia-volodymyrivna
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/rykhal-s-ka-oksana-volodymyrivna
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kolesnyk-svitlana-ivanivna
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kul-chyts-kyy-yuriy-ivanovych
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kolesnyk-svitlana-ivanivna
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/sydoruk-solomiya-volodymyra-mykolajivna
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/shkutyak-taras-mykolajovych
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kiptilova-nadiya-volodymyrivna
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/bas-yaroslav-olehovych-2
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kul-chyts-kyy-yuriy-ivanovych
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/domazar-solomiia-olehivna
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/bezpalenko-yuliya-vasylivna
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/sydoruk-solomiya-volodymyra-mykolajivna
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/rykhal-s-ka-oksana-volodymyrivna
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/hrytsenko-yaroslava-volodymyrivna
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kondrat-ieva-mariia-volodymyrivna
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/holov-taras-ivanovych
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/shit-taras-romanovych
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/yatselenko-andriy-anatoliyovych
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/shkutyak-taras-mykolajovych
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/bezpalenko-yuliya-vasylivna
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/holov-taras-ivanovych
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/plahotnyuk-oleksandr-anatolijevych
mailto:oleksandr.plakhotnyuk@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/demyanchuk-andrij-lvovych
mailto:Andriy.Demyanchuk@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kuzyk-oleh-evhenovych
mailto:Oleg.Kuzyk@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/luno-petro-evhenovych
mailto:Petro.Luno@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/plahotnyuk-oleksandr-anatolijevych
mailto:oleksandr.plakhotnyuk@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/shit-taras-romanovych
mailto:Taras.Shit@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/bezpalenko-yuliya-vasylivna
mailto:Yuliya.Bezpalenko@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/domazar-solomiia-olehivna
mailto:Solomiya.Domazar@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kiptilova-nadiya-volodymyrivna
mailto:Nadiya.Kiptilova@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kolesnyk-svitlana-ivanivna
mailto:Svitlana.Kolesnyk@lnu.edu.ua
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КУЛЬЧИЦЬКИЙ Юрій Іванович  Kulchytskyy.Yuriy@lnu.edu.ua  

РИХАЛЬСЬКА Оксана Володимирівна  oksana.rykhalska@lnu.edu.ua 

СИДОРУК Соломія-Володимира 

Миколаївна 

Solomiya.Sydoruk@lnu.edu.ua  

ГРИЦЕНКО Ярослава Володимирівна yaroslava.hrytsenko@lnu.edu.ua  

КОНДРАТЬЄВА Марія Володимирівна  Mariia.Kondratieva@lnu.edu.ua  

СКИБА Юлія Юріївна Yuliya.Skyba@lnu.edu.ua 

ХОЛОВ Тарас Іванович Taras.Kholov@lnu.edu.ua 

 

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/kursova-robota-z-dystsypliny-teoriya-ta-metodyka-

vykladannya-fahovyh-dystsyplin  

Інформація про 

курс 

Курсова робота – вид самостійної навчально-наукової роботи з 

елементами дослідження, що виконується студентами закладу вищої освіти 

протягом навчального року двох семестрів з метою закріплення, поглиблення і 

узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до 

комплексного вирішення конкретного фахового завдання. 

Тематика курсової роботи є частиною наукового пошуку відповідної 

кафедри факультету. Проблеми наукового пошуку, зображені в курсових 

роботах студентів, можуть знайти своє продовження в магістерських роботах. 

Таким чином забезпечується наступність науково-дослідницької діяльності 

студентів від курсу до курсу, послідовність засобів і форм її проведення 

відповідно до логіки навчального процесу. 

Курсова робота – одна з важливих форм фахової підготовки майбутніх 

бакалаврів та магістрів. Вона має продемонструвати глибокі філологічні 

знання та високий рівень методичної компетенції студента. Курсова робота 

пов’язана з формуванням умінь опрацьовувати і творчо використовувати 

наукову літературу, самостійно добирати фактичний матеріал, 

систематизувати та по-науковому описувати його, робити висновки і 

узагальнення. 

Предметом дослідження в курсовій роботі є актуальні проблеми, 

пов’язані з вивченням теорія та методика викладання хореографічних 

дисциплін. Об’єктом вивчення є хорологія та хореографічне мистецтво у всіх 

його проявах. Джерелом фактичного матеріалу є література з історії, теорії, 

методики та практики хореографічного мистецтва, енциклопедії балету, фахові 

періодичні видання, наукові статті, відео- та аудіоматеріали. 

 

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 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kul-chyts-kyy-yuriy-ivanovych
mailto:Kulchytskyy.Yuriy@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/rykhal-s-ka-oksana-volodymyrivna
mailto:oksana.rykhalska@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/sydoruk-solomiya-volodymyra-mykolajivna
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/sydoruk-solomiya-volodymyra-mykolajivna
mailto:Solomiya.Sydoruk@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/hrytsenko-yaroslava-volodymyrivna
mailto:yaroslava.hrytsenko@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/kondrat-ieva-mariia-volodymyrivna
mailto:Mariia.Kondratieva@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/skyba-yuliia-yuriivna
mailto:Yuliya.Skyba@lnu.edu.ua
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/holov-taras-ivanovych
mailto:Taras.Kholov@lnu.edu.ua
https://www.facebook.com/oleksandr.plakhotnyuk
https://kultart.lnu.edu.ua/course/kursova-robota-z-dystsypliny-teoriya-ta-metodyka-vykladannya-fahovyh-dystsyplin
https://kultart.lnu.edu.ua/course/kursova-robota-z-dystsypliny-teoriya-ta-metodyka-vykladannya-fahovyh-dystsyplin


 4 

сучасного танцю, Теорія та методика викладання сучасного бального танцю. 

Педагогічна практика. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна Курсова робота «Теорія та методика викладання фахових 

дисциплін» є нормативною дисципліною з спеціальності 024 Хореографія для 

освітньої програми 024 Хореографія бакалавр , яка викладається в 5,6 

семестрах денної форми навчання та 7,8 семестрах заочної форми навчання 

семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою написання курсової роботи є: 

– поглиблення знань студентів з актуальних проблем галузі знань 02 

«культури і мистецтва»; 

– систематизація отриманих теоретичних знань з певної навчальної 

дисципліни; 

– розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових 

джерел; 

– формування дослідницьких умінь студентів; 

– стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку; 

– розвиток уміння аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні 

спостереження; 

– формування вміння практичної реалізації результатів дослідження 

проблеми в самостійно виконаних розробках. 

 

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 
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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. 

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. – 
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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. 

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. 
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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.  

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 90 годин самостійної роботи під керівництвом наукового керівника  

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 

Структура курсу  Орієнтовний календарний план написання курсової роботи  

№ 

з/п 

Назва етапів написання 

роботи 

Термін виконання 

1.  вибір теми; обговорення її з 

науковим керівником і 

остаточне формулювання. 

вересень 

поточного навчального року 

2.  затвердження теми курсової 

роботи. 

жовтень  

поточного навчального року  

3.  Проведення консультацій з 

науковим керівником.  

згідно графіку протягом всього 

періоду написання роботи 

4.  підбір літератури та 

ознайомлення з нею; складання 

плану роботи; написання вступу 

курсової роботи 

жовтень  

поточного навчального року 

5.  вивчення літературних джерел і 

підготовка матеріалів до 

написання тексту; написання 

курсової роботи. 

листопад – лютий  

поточного навчального року 

6.  оформлення роботи; 

подання курсової роботи на 

квітень 

поточного навчального року 
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перевірку науковому керівнику. 

7.  отримання рецензії на курсову 

роботу 

травень 

поточного навчального року 

8.  захист курсової роботи травень 

поточного навчального року 

 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Диференційований залік  

для студентів денної ІІІ курс 6 семестр  

та заочної форми навчанняІV курс 8 семестр  

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових Методика викладання 

хореографії, Педагогіка, Психологія, 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 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

90–100 А 5 відмінно   

81–89 В 
4 

дуже добре  

71–80 С добре 

61–70 D 
3 

задовільно  

51–60 Е  достатньо  

26-50 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-25 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 
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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. 

Також можна надати посилання на веб-сторінку де розміщені вказані 

матеріали. 

https://kultart.lnu.edu.ua/course/kursova-robota-z-dystsypliny-teoriya-ta-metodyka-

vykladannya-fahovyh-dystsyplin  

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

курсу. 
 

https://kultart.lnu.edu.ua/course/kursova-robota-z-dystsypliny-teoriya-ta-metodyka-vykladannya-fahovyh-dystsyplin
https://kultart.lnu.edu.ua/course/kursova-robota-z-dystsypliny-teoriya-ta-metodyka-vykladannya-fahovyh-dystsyplin

