
 1 

 
 

 

Кафедра режисури та хореографії 

 
 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

перший (бакалаврський) освітній рівень 

 
 

 

Затверджено 

на засіданні кафедра режисури та хореографії  

Протокол № 1 від 28 серпня 2020 р. 

 

Зав. кафедрою,  

проф. Ф. М. Стригун 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПП 01. 19. Зразки народно-сцнічної хореографії  

Бакалаври  

IV курс 7, 8  семестри 

для студентів денної та заочної форми навчання 

галузь знань 02 «Культура і мистецтво» 

спеціальності 024 «Хореографія» 

 

 

Львів – 2020/2021 
 

  



 2 

 

 

 

Силабус курсу 

Зразки народно-сценічної хореографії 

2020/2021 н. р., 4 курс 7-8 семестр 

Група КМХ-41, 42 

 

 

Назва курсу Зразки народно-сценічної хореографії 

Адреса 

викладання 

курсу 

кафедра режисури та хореографії, вул. Стефаника 16 А, ауд.Т.1 

Факультет та 

кафедра, за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра режисури та хореографії  

Львівського національного університету ім. Івана Франка 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

02 Культура і мистецтво, спеціальність: 024 Хореографія (бакалавр) 

 

Викладачі 

курсу 

Cкиба Юлія Юріївна, аспірантка, асистентка кафедри режисури та хореографії  

Контактна 

інформація 

викладачів 

g-mail: Yuliya.Skyba@lnu.edu.ua 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/skyba-yuliia-yuriivna  

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через ел. ресурси (час 

онлайн консультацій погоджуються з викладачем). 

Сторінка курсу https://kultart.lnu.edu.ua/course/zrazky-narodno-stsenichnoi-khoreohrafii  

Інформація про 

курс 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання з 

історії народно-сценічного мистецтва народів світу та України.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Зразки народно-сценічної 

хореографії» є український народний танець в Україні та за її межами, а також 

народно-сценічні танцювальне мистецтво країн світу. 

Міждисциплінарні зв’язки: Народний костюм та сценічне оформлення танцю», 

«Сценографічне оформлення хореографічних номерів», «Зразки української 

хореографії», «Творчість балетмейстера драматичного театру», «Тенденції 

розвитку балетмейстерської діяльності», «Історія образотворчого мистецтва», 

«Хореографічний театр ХХ ст.» тощо.  

Коротка 

анотація курсу 

Дисципліна «Зразки народно-сценічної хореографії» є нормативною 

дисципліною зі спеціальності: 024 Хореографія (бакалавр) денної  форми 

навчання для освітньої програми кафедри, яка викладається в сьомому і 

восьмому семестрі в обсязі 150 годин, 5 кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Навчальний курс «Зразки народно-сценічної хореографії» присвячений 

https://kultart.lnu.edu.ua/employee/skyba-yuliia-yuriivna
https://kultart.lnu.edu.ua/course/zrazky-narodno-stsenichnoi-khoreohrafii
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академічному ознайомленню з історією розвитку зарубіжного та українського 

народно-сценічного танцювального мистецтва в Україні та світі. Танець 

посідає значне місце серед культурних та мистецьких надбань народів світу. 

Зокрема, це стосується українського народно-сценічного танцювального 

мистецтва. Широка популярність українського народно-сценічного танцю в 

Україні та за її межами пояснюється невичерпним багатством тем і сюжетів, 

національними регіональними особливостями, візуальному оформленню, 

сценічному народному костюму тощо. 

Програма навчальної дисципліни охоплює чотири змістові модулі (16 

лекційних тем) у яких проаналізовано історію розвитку зарубіжного та 

українського народно-сценічного хореографічного мистецтва від найдавніших 

часів до початку XXІ ст. 

Метод викладання: нормативний (лекції та семінари) з урахуванням 

методично-навчальних вимог Болонського процесу.  

Додаткові методи: інтерактивні мультимедійні презентації, дискусія.  

Здобуті знання під час вивчення цієї навчальної дисципліни збагатять 

інтелектуальне підґрунтя студентів, розширять їхній світогляд і творчий 

потенціал. У взаємодії зі знаннями зі суміжних дисциплін вивчення історії 

зарубіжного та українського мистецтва сприятиме формуванню цілісного 

уявлення про культурну спадщину народів світу, глибшому розумінню 

характеру та закономірностей розвитку образотворчого мистецтва.  

Мета та цілі 

курсу 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Зразки народно-сценічної 

хореографії» є академічне ознайомлення з історією розвитку зарубіжного та 

українського народно-сценічного хореографічного мистецтва від найдавніших 

часів до початку XXІ ст.; надання студентам базових знань про основні 

аспекти історичного розвитку української народної сценічної хореографії (в 

Україні та світі); подання основ українського хореографічного мистецтва; 

уміння творчого підходу організації та створення хореографічної постановки; 

розвиток у студентів навичок застосування отриманих на лекціях знань у 

практичній діяльності. 

До основних завдань курсу належить:  

- розглянути етапи розвитку української народної сценічної хореографії 

- проаналізувати особливості розвитку української народної сценічної 

хореографії на кожному історичному етапі; 

- дослідити стан аматорського хореографічного мистецтва; 

- визначити взаємовплив аматорських та професійних хореографічних 

колективів. 

- допомогти студентам усвідомити необхідність професійного підходу до 

створення сценічного образу, як частини виразного засобу танцювальної 

творчості; 

- ознайомити студентів з основами української народної сценічної 

хореографії; 

- сформувати вміння вибрати і використовувати в роботі над 

хореографічною постановкою образні рішення сцени та національного 

костюму. 
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Література для 

вивчення 

дисципліни 

Рекомендована література 

Базова  

1. Авраменко В. Українські народні танки, музика і стрій : Кн. 1. та 2. / В. Авраменко. – 

Голівуд : [б.в.], 1947. – 80 с. 

2. Антипова І.М. Танцювальний гурток художньої самодіяльності //Сурмач №5. – К.:1979 р. 

— С. 158–173 

3. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / К. Ю. Василенко. – К. : 

Мистецтво, 1996. – 496 с. 

4. Верховинець В. Теорія українського народного танцю / В. Верховинець. – 5-е вид. – К. : 

Муз. Україна, 1990. – 152 с.: іл., нот. іл. 

5. Годовський В. М. Народне танцювальне мистецтво України. Ч 1. Західний регіон / В. М. 

Годовський, Л. А. Маркевич. – Рівне, РДГУ, 2003 – 32 с. 

6. Голдрич О. Хореографія : Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції 

танцю. — Вид. друге, доповнене. — Львів : СПОЛОМ, 2006. — 172 с. — С. 7–18. 

7. Гуменюк А.І. Українські народні танці / А.І. Гуменюк. – Київ : Наукова думка, 1969. — 612 

с. 

8. Демків Д. Стан народної хореографії в Україні та перспективи її розвитку : Матер. наук.-

практ. конф. / Д. Демків. – К, 2002. – С. 42–43. 

9. Кощавець І.М. Мистецтво народної хореографії в контексті культури України. — Харків. 

— Вип. 139. — С.162–165. — (Серія: Педагогічні науки). 

10. Островска К.В. Народна хореографія України ІІ половини ХХ століття та її 

профессиональний розвиток. — № 1. Харків: Вісник ХДАДМ. — 2010. — С. 226–228. — 

(Серія: Музично-театральне мистецтво). 

11. Плахотнюк О. Народний танець в стилі джаз-модерн або фольк-джаз // Голдрич О. 

Хореографія : Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. — Вид. 

друге, доповнене. — Львів : СПОЛОМ, 2006. — 172 с. — С. 37–39. 

12. Тарасова Н. Б. Теория и методика преподавания народно-сценического танца: учеб. пос. / 

Н. Б. Тарасова. – СПб.: ИГПУ, 1996. – 264 с. 

13. Вплив творчості П.П. Вірського на розвиток національної хореографії // Матеріали 

науково-практичної конференції // К., 2005р. — С.77–78, 81. 

14. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. — К.: Видавництво Академії Наук 

Української РСР, 1963.– С.12-27. 

15. Історія української художньої культури. — Х. :ХДАК. Регіон - Інформ, 2003. — С. 143–

174. 

16. Благова Т. Розвиток українського народно-сценічного танцю в діяльності професійних 

вокально-хореографічних колективів ХХ ст. / Т. Благова // Вісник Львівського 

університету. Львів. — 2014. Вип. 14. — С. 125–130. — — (Серія: мистецтво). 

17. Благова Т. Розвиток школи українського народного танцю у мистецькій спадщині Л. 

Чернишової / Т. Благова // Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний 

журнал. – 2012. – № 3. – С. 127–136. 

18. Верховинець В. Теорія українського народного танцю / В. Верховинець. – 5-е вид. – К. : 

Муз. Україна, 1990. – 152 с.: іл., нот. іл. 

19. Гуцульський ансамбль пісні і танцю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.pisni.org.ua/persons/2642.html. 

20. Дем’янко Н. Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. 

Верховинця : [монографія] / Н. Дем’янко. – Полтава : ТОВ “АСМІ”, 2010. – 272 с., іл. 

21. Заслужений академічний ансамбль пісні та танцю України “Донбас” [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://www.donbass-dance.com. 

22. Заслужений академічний Буковинський ансамбль пісні і танцю [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.filarmoniya.cv.ua/. 

23. Заслужений академічний Закарпатський народний хор [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://philarmonia.uz.ua/. 

24. Майстри народно-сценічного танцю: біографічний довідник / [укл. О. Колосок]. – К. : 

ДАКККіМ, 2008. – 116 с. 

25. Народна артистка СРСР Лідія Чернишова / [редкол. : Станішевський Ю. (голова) та ін.]. – 

К. : Мистецтво, 1978. – 176 с. 

26. Рудницька О. Українське мистецтво у полікультурному просторі : навч. посібник / О. 

Рудницька. – К. : ЕксОб, 2000. – 208 с. 
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1. Антін Рудницький. Як повстав фільм «Запорожець за Дунаєм» // Діло, ч. 189, 28 серпня 

1938 

2. Білан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрій. – Львів, 2000. 

3. Блейз А. История в костюмах / А. Блейз. – ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис, 2002. – 176 с.: ил. 

4. Борисенко В. К. Авраменко Василь Кирилович // [1] Енциклопедія сучасної України : у 30 

т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії 

сучасної України НАН України. — К., 2001. — Т. 1 : А. — 823 с. : іл.  

5. Бурля О.А. Формування професійних якостей хореографа як соціальний попит суспільства 

// Наукові праці: Збірник. — Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА. — 2001. — Т. 

13: Педагогіка. — С. 98–101. 

6. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / К. Ю. Василенко. — 

Київ : Мистецтво, 1996. — 496 с. 

7. Верховинець Василь Миколайович // Митці України : Енциклопедичний довідник / упоряд. 

: М. Г. Лабінський, В. С. Мурза ; за ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська 

енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1992. — С. 113. 

8. Верховинець Я. В. Верховинець Василь Миколайович // Енциклопедія сучасної України : у 

30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро 

енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2003–2016.  

9. Верховинець Я.В. Митець і вихователь // Мистецтво, 1968.—  № 4; 

10. Верховинець Я.В. Пам'яті митця // Соц. культура, 1990. — № 1. 

11. Верховинець Я.В.Як виник і як був заборонений «Лондонський гопак» // Нар. творчість та 

етнографія. /  Верховинець Я., Сівкович М. 1994. — № 3. 

12. Відомчий архів Міністерства культури і туризму України (далі – ВА МКіТ України), 

ф.5116, оп.19, спр.3143. 

13. Віталій Абліцов. Галактика «Україна». Українська діаспора: видатні постаті. — К.: КИТ, 

2007. — 436 с. 

14. Врочинська Г.В. Українські народні жіночі прикраси ХІХ – початку ХХ століть. – К., 2007. 

15. Годовський В.М. Танці Полісся / В.М. Годовський. — Рівне, 2002. — 114 с. 

16. Гуменюк А. Хореографічна діяльність В. М. Верховинця // Нар. творчість та етнографія, 

1980. — № 1. 

17. Гуцал П. Авраменко Василь Кирилович // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 

т. / редкол.: Г. Яворський та ін. / П. Гуцал, Г. Чернихівський. — Тернопіль : Видавничо-

поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. — Т. 1 : А–Й. — С. 20–21.  

18. Дзюба Г. Фольклористична діяльність В. М. Верховинця // Нар. творчість та етнографія, 

1985. — № 1 

19. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю / Є. Зайцев. — Ч.1. — Київ, 1975.  

20. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю / Є. Зайцев. — Ч.2. — Київ, 1976. 

21. Захаржевская Р.В. История костюма: от античности до современности / Р.В. Захаржевская. 

– 3-е изд., доп. – М.: РИПОЛ классик, 2005. – 288 с.: ил. 

22. Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка. Західні області УРСР / Р.В. Захарчук-

Чугай. – К.: Наук. думка, 1988. – 191 с. 

23. Зацепина К. Народно- сценический танец / К. Зацепина, А. Климов, К. Рихтер, Н. Толстая, 

Е. Фарманянц. — Москва : Искусство, 1976. — 225 с. 

24. Зелений Клин (Український Далекий Схід): Енциклопедичний довідник / Укл. В. Чорномаз. 

— Владивосток, 2011. 

25. Золочевський В. Українська народна пісня в творчості В. М. Верховинця// Нар. творчість 

та етнографія, 1960. — № 3. 

26. Іваницький А. Українська народна музична творчість. / А. Іваницький. — Київ, 1990. — 

С. 5 

27. Каминская Н.М. История костюма: Учеб. пос. для средн. спец. учеб. Заведений швейной 

пром. / Н.М. Каминская. – М.: Лѐгкая индустрия, 1977. – 128 с.: ил. 

28. Кара-Васильєва Т., Чорноморець А. Українська вишивка / Т. Кара-Васильєва, А. 

Чорноморець. – 2-ге вид., стер. – К: Либідь, 2005. – 160 с.: іл. 

29. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды / Л. 

Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова. – Прага: АРТИЯ, 1987. – 608 с. 

30. Киреева Е.В. История костюма. Европейские костюмы от античности до ХХ века / Е.В. 

Киреева. – М.: Просвещение, 1970. – 165 с. 

31. Кізченко В. І. Верховинець Василь Миколайович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / 

http://ua-referat.com/Микола
http://ua-referat.com/Педагогіка
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редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. 

думка, 2003. — Т. 1 : А — В. — С. 489.  

32. Ковальчук О. О. Авраменко Василь Кирилович // Енциклопедія історії України : у 10 т. / 

редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. 

думка, 2003. — Т. 1 : А–В. — С. 16.  

33. Козлова Т., Ильичева Е. Стиль в костюме ХХ / Козлова Т., Ильичева Е.– Москва: МГТУ 

им. А. Н. Касыгина, 2003. – 132 с. 

34. Комиссаржевский Ф. История косюма / Ф. Комиссаржевский. – М.: Астрель: АСТ: Люкс, 

2005. – 336 с.: ил. 

35. Косаківська Л.. Василь Авраменко / Леся Косаківська — Іван Кавалерідзе: «кінодуель» 

через океан // Кіно-Театр, ч. 4, 2003 

36. Кульчицька О. Народний одяг Західних областей УРСР. – К., 1959. 

37. Легенький Ю. Философия моды ХХ столетия / Легенький Ю. – К.: КНУКиМ, 2003. – 256 с. 

38. Маковський С. Народное искусство Подкарпатской Руси. – Прага, 1925. 

39. Матейко К.І. Український народний одяг. – К., 1977. 

40. Миронов В.В., Перепелиця А.Ю. Український костюм / В.В.Миронов, А.Ю.Перепелиця – 

К.: Мистецтво, 1997. – 19 с.: іл. 

41. Муха А. Композитори України та української діаспори. — К. : 2004. 

42. Наулко В.І. Культура і побут населення України: Навч. пос. / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, 

В.Ф. Горленко та ін. – К.: Либідь, 1991. – 232 с.: іл. 

43. Никорак О. Сучасні художні тканини Українських Карпат. – К., 1988. 

44. Ніколаєва Т.О. Історія українського костюма. – К., 1996. 

45. Новітня історія України (1990-2000) : підручник / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусев, 

В.П.Дрожжин та ін. — Київ : Вища шк.., 2000. 

46. Панчук Ігор. Тернопільщина в іменах. Довідник. — Тернопіль: Підручники і посібники, 

2006. — Святослав Липовецький. Батько українського танцю // Український тиждень, 2010. 

— № 12 (125). — С. 52–54. 

47. Пархоменко Л. .Верховинець Василь Миколайович // Українська музична енциклопедія, 

Т.1 — Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН 

України. 2006 — C. 334 

48. Пилип Р. Художня вишивка українців Закарпаття ХІХ – першої половини ХХ ст. – 

Ужгород, 2012. 

49. Полянская Е.В. Народная одежда гуцулов Раховского района. Карпатский сборник. – М., 

1972. 

50. Семак О.О. Естетична свідомість людини і її розвиток засобами хореографії // Проблеми 

загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. 

Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. — Київ : 2000. — Т.2. — Ч..2. — С. 48–

54. 

51. Семак О.О. Естетичні властивості хореографічних рухів і дій // Проблеми загальної та 

педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка 

АПН України / За ред. Максименка С.Д. — Київ : 2000. — Т.2. — Ч.4. — С. 94–99. 

52. Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів: У двох частинах: Ч. І. / Авт. К.К. Стамеров; 

Худож. М.Н. Грох, Б.Л. Тулін. – К.: Мистецтво, 1978. – 244 с.: іл. 

53. Стельмащук Г. Традиційні головні убори українців / Г. Стельмащук. – К.: Наук. думка, 

1993. – 400 с. 

54. Ткаченко Т. Народные танцы. — Москва : Искусство, 1975. 

55. Українське народне мистецтво. Вбрання. – К., 1961. 

56. Філановський Г.Ю., Супрун О.І. Костюм. ХХ ст.: Наук. худ. кн. / Авт. Г.Ю. Філановський, 

О.І. Супрун; Худож. І.О. Ком’яхова. – К: Веселка, 1990. – 127 с.: іл. 

 

Електронні ресурси 

1. Вікіпедія (енциклопедія) - [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/ 

2. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського - 

[Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/ 

3. Львівський національний університет імені Івана Франка- [Електронний ресурс]. –– Режим 

доступу: http://www.lnu.edu.ua/ 

4. Національна бібліотека імені В.І.Вернадського - [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/ 

Тривалість 150 годин (5 кредитів ЄКТС);  

http://ua-referat.com/Історія
http://ua-referat.com/Підручник
http://ua-referat.com/Свідомість_людини
http://ua-referat.com/Педагогіка
http://dnpb.gov.ua/ua/
http://nbuv.gov.ua/
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курсу 

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

робіт/практичних занять; 7 годин консультації, іспит; 79 годин самостійної 

роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

знати:  

- джерельну базу предмета, методи його дослідження; 

- історію української народної сценічної хореографії; 

- особливості та національні стилістичні ознаки професійної та 

аматорської хореографії українців, 

- основні танцювальні рухи та виразні засоби народної хореографії 

народів світу, 

- теоретичні основи творчої організації цілісності українського 

національного костюма і сценічного оформлення народного танцю; 

- наукову термінологію предмету. 

вміти: 

- висвітлити історіографію розвитку танцювальної культури українців в 

означений період. 

- виявити особливості та національні стилістичні ознаки професійної та 

аматорської хореографії українців, 

- виявити основні танцювальні рухи та виразні засоби народної 

хореографії народів світу, 

- вибирати і використовувати в роботі над хореографічною постановкою 

образні рішення сцени та національного костюму;  

- застосовувати знання з даної дисципліни в педагогічній діяльності. 

-  

Ключові слова Народно-сценічна хореографія, український народний танець, народно-

сценічний танець народів світу. 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, практичних/семінарських занять та консультацій 

Теми Схема курсу 
1 семестр 2020-2021н.р. 

 
 

Тиж./ 

дата 

/год.- 

 

Тема, зміст, короткі тези 

 

Форма 

заняття 

(лекція, 

практичні, 

самостійна 

робота)  

 

 

К-сть 

годин 

 

Контроль 

поточної 

успішності 

Змістовий модуль 1. Народне хореографічне мистецтво України: історіографія та шляхи 

розвитку 

1 

05.09; 

9:30- 

10:50. 

Тема 1. Вступ до курсу «Зразки народно-

сценічної хореографії»  

Зміст:  

1.1 Основні етапи розвитку української 

народно-сценічної хореографії. 

1.2 Виразні засоби та стилістичні особливості 

українських народних танців та їх класифікація 

лекція 2  
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2 

12.09; 

9:30- 

10:50. 

Семінарське заняття 1. Вступ до курсу «Зразки 

народно-сценічної хореографії»  

1.1 Основні етапи розвитку української народно-

сценічної хореографії. 

1.2 Виразні засоби та стилістичні особливості 

українських народних танців та їх класифікація. 

семінар 2 Опитування 

(усне) 

  самостійна 

робота 

4  

3 

19.09; 

9:30- 

10:50 

Тема 2. Історіографія українського народно-

сценічного танцювального мистецтва 

Зміст:  

 2.1 Основоположники української хореографічної 

освіти.  

 2.1 Становлення хореографічної освіти в Україні 
та західній діаспорі в кінці XIX – початку XX ст. 

 2  

4 

26.09; 

9:30- 

10:50 

Семінарське заняття 2. Екскурс в історіографію 

українського народного танцювального мистецтва  

 2.1 Основоположники української хореографічної 

освіти.  

 2.1 Становлення хореографічної освіти в Україні 

та західній діаспорі в кінці XIX – початку XX ст 

семінар 2 Опитування 

(усне) 

  самостійна 

робота 

4  

5 

03.10; 

9:30- 

10:50. 

Тема 3. Становлення української народної 

хореографії у 1920–1930 рр. 

Зміст:  

3.1 Становлення української народної 

хореографії у 1920–1930 рр. 

3.2 Творча спадщина відомих українських 

хореографів першої третини ХХ ст. 

лекція 2  

6 

10.10; 

9:30- 

10:50. 

Семінарське заняття 3. Становлення української 

народної хореографії у 1920–1930 рр. 

3.1 Становлення української народної 

хореографії у 1920–1930 рр. 

3.2 Творча спадщина відомих українських 

хореографів першої третини ХХ ст. 

семінар 2 Опитування 

(усне) 

  самостійна 

робота 

4  

7 

17.10; 

9:30- 

10:50. 

Тема 4. Особливості розвитку української 

хореографії у 1940–1990 рр.: основні етапи, 

формування художніх колективів 

Зміст:  

4.1 Формування художніх колективів 

українського народного сценічного танцю у 

1940–1950 рр.  

4.2 Особливості розвитку української 

хореографії у 1960–1980 рр.  

4.3 Проблеми розвитку українського 

хореографічного мистецтва 1990-х рр. 

лекція 2  

8 

24.10; 

9:30- 

10:50. 

Семінарське заняття 4. Особливості розвитку 

української хореографії у 1940–1990 рр.: 

основні етапи, формування художніх колективів 

4.1 Формування художніх колективів 

українського народного сценічного танцю у 

1940–1950 рр.  

4.2 Особливості розвитку української 

хореографії у 1960–1980 рр.  

4.3 Проблеми розвитку українського 

хореографічного мистецтва 1990-х рр. 

семінар 2 Опитування 

(усне) 
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  самостійна 

робота 

4  

9 

31.10; 

9:30- 

10:50. 

Тема 5. Розвиток професійного та аматорського 

хореографічного мистецтва у другій половині 

ХХ ст. 

Зміст:  

5.1 Художній керівник – основний чинник 

своєрідності творчого колективу  

5.2 Взаємовплив професійного і аматорського 

хореографічного мистецтва 

лекція 2  

10 

07.11; 

9:30- 

10:50. 

Семінарське заняття 5. Розвиток професійного 

та аматорського хореографічного мистецтва у 

другій половині ХХ ст. 

5.1 Художній керівник – основний чинник 

своєрідності творчого колективу  

5.2 Взаємовплив професійного і аматорського 

хореографічного мистецтва 

семінар 2 Модульний 

контроль 1  

(письмове 

завдання - 

тести) 

  самостійна 

робота 

4  

11 

14.11; 

9:30- 

10:50. 

Тема 6. Українське хореографічне мистецтво 

кінця ХХ – початку ХХІ ст.: професійні школи 

та відомі хореографи 

Зміст:  

6.1 Українське хореографічне мистецтво кінця 

ХХ – початку ХХІ ст. 

6.2 Історіографія сучасного українського 

народного танцю в Україні 

6.3 Становлення сучасної української народної 

хореографії: професійні школи та відомі 

хореографи 

лекція 2  

12 

21.11; 

9:30- 

10:50. 

Семінарське заняття 6. Українське 

хореографічне мистецтво кінця ХХ – початку 

ХХІ ст.: професійні школи та відомі хореографи 

6.1 Українське хореографічне мистецтво кінця 

ХХ – початку ХХІ ст. 

6.2 Історіографія сучасного українського 

народного танцю в Україні 

6.3 Становлення сучасної української народної 

хореографії: професійні школи та відомі 

хореографи 

семінар 2 Опитування 

(усне) 

  самостійна 

робота 

4  

Змістовий модуль 2. Розвиток народної хореографії в західній діаспорі, ХХ–ХХІ ст.: основні 

етапи, відомі хореографи 

13 

28.11; 

9:30- 

10:50 

Тема 7. Формування художніх колективів 

українського народного танцю в західній 

діаспорі у 1920–1980 рр.  

Зміст:  

7.1 Український народно-сценічний танець в 

західній діаспорі: історіографія 

7.2 Формування української народно-сценічної 

хореографічної освіти в західній діаспорі у 

1920-1980-х рр. (танцювальні школи, викладачі, 

ансамблі) 

лекція 2  

14 

05.12; 

9:30- 

10:50 

Семінарське заняття 7. Формування художніх 

колективів українського народного танцю в 

західній діаспорі у 1920–1980 рр.  

7.1 Український народно-сценічний танець в 

західній діаспорі: історіографія 

семінар 2 Опитування 

(усне) 
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7.2 Формування української народно-сценічної 

хореографічної освіти в західній діаспорі у 

1920-1980-х рр. (танцювальні школи, викладачі, 

ансамблі) 

  самостійна 

робота 

4  

15 

12.12; 

9:30- 

10:50 

Тема 8. Сучасне народно-сценічне 

хореографічне мистецтво в західній діаспорі: 

професійна школа та відомі хореографи 

Зміст:  

8.1 Формування сучасної української 

хореографії в західній діаспорі  

8.2 Професійна школа сучасного українського 

народного танцю та відомі хореографи 

лекція 2  

16 

19.12; 

9:30- 

10:50 

Семінарське заняття 8. Сучасне народно-

сценічне хореографічне мистецтво в західній 

діаспорі: професійна школа та відомі 

хореографи 

8.1 Формування сучасної української 

хореографії в західній діаспорі  

8.2 Професійна школа сучасного українського 

народного танцю та відомі хореографи 

семінар 2 Модульний 

контроль 2  

(письмове 

завдання - 

тести) 

 

2 семестр 2020-2021 н.р. 

Тиж./ 

дата 

/год.- 

Тема, зміст, короткі тези Форма 

заняття 

(лекція, 

практичні, 

самостійна 

робота)  

 

К-сть 

годин 
Контроль 

поточної 

успішності 

Змістовий модуль 3. Народно-сценічне хореографічне мистецтво Європи та світу 

1 

13.02; 

13:30

- 

14:50. 

27.02; 

13:30

- 

14:50 

Тема 9. Екскурс і історію розвитку народно-

сценічної хореографії Західної та Східної 

Європи. 

Зміст: 

9.1 З історії народно-сценічних танців Західної 

Європи 

9.2 З історії народно-сценічних танців Східної 

Європи 

лекція 2  

2 

20.02; 

13:30

- 

14:50. 

05.03; 

13:30

- 

14:50. 

Семінарське заняття 9 Екскурс і історію 

розвитку народно-сценічної хореографії 

Західної та Східної Європи. 

9.1 З історії народно-сценічних танців Західної 

Європи 

9.2 З історії народно-сценічних танців Східної 

Європи 

семінар 2 Опитування 

(усне) 

  самостійна 

робота 

4  

3 

12.03; 

13:30

- 

14:50. 

26.03; 

Тема 10 Виразні засоби та стилістичні 

особливості народно-сценічної хореографії 

Європейських країн. 

Зміст: 

10.1 Роль народних танців в становленні 

європейської культури та мистецтва 

лекція 2  
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13:30

- 

14:50 

10.2 Різновидів європейських народних танців 

4 

19.03; 

13:30

- 

14:50.

02.04; 

13:30

- 

14:50. 

Семінарське заняття 10 Виразні засоби та 

стилістичні особливості народно-сценічної 

хореографії Європейських країн. 

10.1 Роль народних танців в становленні 

європейської культури та мистецтва 

10.2 Різновидів європейських народних танців 

семінар 2 Опитування 

(усне) 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_dance самостійна 

робота 

4  

5 

09.04; 

13:30

- 

14:50. 

Тема 11. Виразні засоби та стилістичні 

особливості народно-сценічної хореографії 

Близького Сходу, Середньої та Південної Азії 

Зміст: 

11.1 Роль народних танців в становленні 

культури та мистецтва Близького Сходу, 

Середньої та Південної Азії  

11.2 Різновидів народних танців Близького 

Сходу, Середньої та Південної Азії 

лекція 2  

6 

16.04; 

13:30

- 

14:50. 

Семінарське заняття 11. Виразні засоби та 

стилістичні особливості народно-сценічної 

хореографії Близького Сходу, Середньої та 

Південної Азії 

11.1 Роль народних танців в становленні 

культури та мистецтва Близького Сходу, 

Середньої та Південної Азії  

11.2 Різновидів народних танців Близького 

Сходу, Середньої та Південної Азії 

семінар 2 Модульний 

контроль 1  

(письмове 

завдання - 

тести) 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_dance самостійна 

робота 

4  

7 

23.04; 

13:30

- 

14:50. 

Тема 12. Виразні засоби та стилістичні 

особливості народно-сценічної хореографії 

Східної та Південно-Східної Азії 

Зміст: 

12.1 Роль народних танців в становленні 

культури та мистецтва Східної та Південно-

Східної Азії 

12.2 Різновидів народних танців Східної та 

Південно-Східної Азії 

лекція 2  

8 

30.04; 

13:30

- 

14:50. 

Семінарське заняття 12. Виразні засоби та 

стилістичні особливості народно-сценічної 

хореографії Східної та Південно-Східної Азії 

Зміст: 

12.1 Роль народних танців в становленні 

культури та мистецтва Східної та Південно-

Східної Азії 

12.2 Різновидів народних танців Східної та 

Південно-Східної Азії 

семінар 2 Опитування 

(усне) 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_dance самостійна 

робота 

4  

9 

07.05; 

13:30

- 

Тема 13. Екскурс і історію розвитку народно-

сценічної хореографії Латинської Америки 

Виразні засоби та стилістичні особливості 

народно-сценічної хореографії Латинської 

лекція 2  
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14:50. Америки 

Зміст: 

13.1 Роль народних танців в становленні 

культури та мистецтва Латинської Америки  

13.2 Різновидів народних танців Латинської 

Америки 

 

10 

17.05; 

13:30

- 

14:50. 

Семінарське заняття 13. Екскурс і історію 

розвитку народно-сценічної хореографії 

Латинської Америки 

Виразні засоби та стилістичні особливості 

народно-сценічної хореографії Латинської 

Америки 

13.1 Роль народних танців в становленні 

культури та мистецтва Латинської Америки  

13.2 Різновидів народних танців Латинської 

Америки 

семінар 2 Опитування 

(усне) 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_dance самостійна 

робота 

4  

11 

21.05; 

13:30

- 

14:50. 

Тема 14. Екскурс і історію розвитку народно-

сценічної хореографії Латинської Америки 

Виразні засоби та стилістичні особливості 

народно-сценічної хореографії Океанії 

Зміст: 

14.1 Роль народних танців в становленні 

культури та мистецтва Океанії 

14.2 Різновидів народних танців Океанії 

лекція 2  

12 

28.05; 

13:30

- 

14:50. 

Семінарське заняття 14. Екскурс і історію 

розвитку народно-сценічної хореографії 

Латинської Америки 

Виразні засоби та стилістичні особливості 

народно-сценічної хореографії Океанії 

14.1 Роль народних танців в становленні 

культури та мистецтва Океанії 

14.2 Різновидів народних танців Океанії 

семінар 2 Модульний 

контроль 2  

(письмове 

завдання - 

тести) 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Folk_dance самостійна 

робота 

4  

Змістовий модуль 4. Виразні засоби та стилістичні особливості народно-сценічної 

хореографії в Україні та світі 

13 

07.05; 

13:30

- 

14:50. 

Тема 15. Роль музичного супроводу в роботі 

танцювального колективу 

Зміст: 

15.1 Народна вокальна та інструментальна 

музика – невід’ємна складова народного танцю.  

15.2 Роль музичного супроводу в роботі 

танцювального колективу.  

15.3 Майстерність хореографічного 

акомпанементу. Роль концертмейстера у 

предметі КПТ. Елементи музичної форми 

лекція 2  

14 

17.05; 

13:30

- 

14:50. 

Семінарське заняття 15. Роль музичного 

супроводу в роботі танцювального колективу 

15.1 Народна вокальна та інструментальна 

музика – невід’ємна складова народного танцю.  

15.2 Роль музичного супроводу в роботі 

танцювального колективу.  

15.3 Майстерність хореографічного 

акомпанементу. Роль концертмейстера у 

предметі КПТ. Елементи музичної форми 

семінар 2 Опитування 

(усне) 
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  самостійна 

робота 

4  

15 

21.05; 

13:30

- 

14:50. 

Тема 16. Створення хореографічного образу 

засобами пластичного мистецтва 

Зміст:  

16.1 Виразні засоби народного танцю та їх 

особливості.  

16.2 Основні елементи українського народного 

костюму.  

16.3 Значення костюма в танці 

лекція 2  

16 

28.05; 

13:30

- 

14:50. 

Семінарське заняття 16. Створення 

хореографічного образу засобами пластичного 

мистецтва 

16.1 Виразні засоби народного танцю та їх 

особливості.  

16.2 Основні елементи українського народного 

костюму.  

16.3 Значення костюма в танці15.3 

Майстерність хореографічного акомпанементу. 

Роль концертмейстера у предметі КПТ. 

Елементи музичної форми 

семінар 2 Модульний 

контроль 2  

(письмове 

завдання - 

тести) 

  самостійна 

робота 

4  

 

Підсумковий 

контроль, 

форма 

іспит в кінці року (письмовий*) 
* письмова відповідь на питання і тестові завдання поставлені у білеті (також усна 

відповідь на питання екзаменаторів). 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базові знання (компетентності) з основ історії 

образотворчого мистецтва та архітектури, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату.  

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовуват

ися під час 

викладання 

курсу 

У засвоєнні лекційних та семінарських навчальних матеріалів використовується 

мультимедійна презентація та дискусія 

Методичне забезпечення 

- інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни 

(демонстрування матеріалів за допомогою цифрових технічних засобів (відео,- та 

аудіо презентації). 

- НМК та короткий лекцій курс дисципліни (друкований та цифровий варіант-

презентація розміщена в системі електронного навчання Moodle на інтернет порталі 

університету); 

Необхідне 

обладнання 

Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни вивчення курсу 

потребує використання мультимедійних презентацій (мультимедійний цифровий проектор, 

телевізори та ін. сучасні цифрові пристрої). 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20 

• контрольні заміри (модулі): 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30 

 • іспит: 50% оцінки (за два семестри). Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів  100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно  

Зараховано В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 3 Задовільно  
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Е  51-60 Достатньо 

FХ 26-50 
2 Незадовільно 

Незараховано 

F 0-25 

 

Під час навчальних занять застосовується індивідуальна та фронтальна перевірка знань, умінь і 

навичок студентів, а також підсумкові форми контролю:  

– індивідуальна перевірка  (передбачає розгорнуту відповідь студента на оцінку); 

–  фронтальна перевірка (усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на 

початку нової лекції з оцінюванням відповідей студентів, а також на початку 

семінарських занять); 

– підсумкова форма контролю – екзамен (відповідь на екзаменаційні питання у 

письмовій формі). 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять і 

має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форми 

проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і 

відображаються у робочому плані дисципліни. Тестовий контроль можна проводити як на 

практичних, так і на лекційних заняттях.  

Лекції: Передбачають систематичний і послідовний виклад навчального матеріалу. 

Відвідування лекцій для студентів є бажаним. 

Семінарські заняття: Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять 

є обов’язковою умовою успішного складання курсу. Пропонуються наступні форми роботи на 

заняттях: виступ, опонування, рецензія, участь в дискусії. При цьому враховуватимуться лише 

логічно обгрунтовані виступи, власне опонування (альтернативна теза чи спростування 

поданої), а не фактична підтримка тези виступаючого, змістовне рецензування та коментар чи 

доповнення, що дійсно сприятиме розгляду проблеми. Максимальна кількість балів, яку 

студент може набрати за роботу на семінарських заняттях становить 20 балів. 

Принципи оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях. Оцінювання знань 

студентів на семінарському занятті проводиться за 5-ти бальною системою. На занятті 

пропонується якісне оцінювання знань студентів шляхом виставлення балів від «1» до «5». 

Позначення «0» виставляється студентові за відмову від відповіді на занятті через 

непідготовленість або через відсутність на занятті без поважної причини, що впливатиме на 

його підсумкову рейтингову оцінку в кінці семестру. Кожен студент зобов’язаний взяти 

активну участь не менше як на одній третині семінарських занять, проведених у групі 

впродовж семестру. 

Пропущене з поважних причин заняття студент може «відпрацювати» у формі, визначеній 

викладачем та кафедрою. 

Модульний контроль. Упродовж семестру проводяться два модульні контрольні, кожен з яких 

оцінюється за 15-ти бальною системою. Максимальна кількість балів за цей вид роботи - 30. 

Решту 20 балів студент може набрати на семінарських заняттях. 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав менше 26 балів, то 

він не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 

передбачаються навчальним планом на семестр з 

даної дисципліни. Такий студент має змогу складати екзамен за талоном № 2, але для цього він 

повинен виконати передбачене кафедрою завдання. 

Методична консультація передбачає наукове та інформаційно-методичне забезпечення 

студентів. 

Підсумковий контроль. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну 

атестацію студента.  

Форма підсумкового контролю - іспит. Форма проведення іспиту – письмова (перелік 

екзаменаційних і тестових питань затверджується кафедрою і відображається у робочій 

програмі навчальної дисципліни).  

Структура екзаменаційного білета: екзаменаційний білет складається з двох частин. Перша - 

тестові питання (10 тестових завдань, 20 балів), покликана продемонструвати знання 

студентами головних творів історії мистецтва; друга — два теоретичні питання (по 15 балів 

кожне), де враховуватиметься розуміння творів мистецтва, процесів його розвитку, уміння їх 

критично осмислювати та логічно і грамотно викладати. 

Письмові роботи: Студенти мають виконати декілька видів письмових робіт (есе, реферат). 

Академічна доброчесність: Роботи студентів мають буди їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 
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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: Студенти повинні відвідати усі лекції і практичні зайняття курсу (у разі 

пропуску інформувати викладача вказуючи причину). Дотримуватися усіх строків визначених 

для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем в освітніх цілях без права її передачі третім особам). Студенти заохочуються до 

використання літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, 

самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 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. 

Питання до 

екзамену 

Приклади практичних індивідуальних навчально-дослідних тем 

1. Проаналізуйте історіографію українського народного танцю в західній діаспорі 

2. Назвіть відомих українських хореографів західної діаспори 

3. Книги Василя Верховинця «Теорія українського народного танцю» (стисла 

характеристика). 

4. Значення діяльності Василя Верховинця для розвитку української народної хореографії. 

5. Книги Кіма Василенка «Лексика українського народно-сценічного танцю» та «Український 

танець» (стисла характеристика). 

6. Стильові особливості українських народних танців та їх районування. 

7. Українські побутові танці. тематика, лексика, композиція, музика. 

8. Танець як мистецтво в часі і просторі. 

9. Хореографічне мистецтво та його різновиди. 

10. Етюд як основа балетмейстерської майстерності. 

11. Хоровод як один із найдавніших видів хореографічного мистецтва 

12. Робота балетмейстера з музичним матеріалом. 

13. Сюжетні танці. 

14. Походження та розвиток народного хореографічного мистецтва. 

15. Елементи віртуозної техніки чоловічого та жіночого танцю. 

16. Драматургія в хореографічному творі. 

17. Чинники, які впливають на формування танцювального мистецтва різних народів. 

18. Провідні професійні хореографічні колективи України – носії культури народу. 

19. Видатні балетмейстери української народної хореографії, їх творчі доробки. 

20. Основні рухи танців Західних областей України. 

21. Тема праці в народній хореографії 

22. Характеристика сценічних форм народного танцю. 

23. Охарактеризуйте стилістичні особливості танців Західних областей України. 

24. Охарактеризуйте особливості танців Центральних областей України. 

25. Основні стилістичні особливості танців Південних областей України. 

26. Визначте особливості танців Східних областей України. 

27. Танець в житті українського народу. 

28. Класифікація українських народних танців 

 
Перелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни «Зразки народно-сценічної хореографії» 

1. Як виникли перші обрядові та релігійні танці? 

2. Що відображали люди у народних танцях? 

3. Як формувався і мінявся народний танець? 

4. Хто були першими професійними творцями і виконавцями народних танців?  

5. Що вплинуло на формування українського народного танцю? 

6. Які українські народні танці пов’язані з трудовим процесом? 

7. З якими видами мистецтва найбільше пов’язаний український народний танець? 

8. Охарактеризуйте народний танець та визначіть його жанри. 

9. З чого складається танець? 

10. Які фактори вплинули на формування народного танцю? 
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11. Назвіть стилістичну різницю між танцями степових та гірських районів України 

12. На скільки умовних районів із стилістичною різницею народного танцю можна поділити 

Україну? 

13. Що таке народно-сценічний танець? 

14. Що є основою народно-сценічного танцю? 

15. Назвіть характерні риси народно-сценічного танцю? 

16. Що можна відобразити в народно-сценічному танці? 

17. Що розкриває межі творчості народно-сценічного 

танцю? 

18. Яка відмінність між виконанням рухів у народно-сценічному та класичному танцях? 

19. Чи є своєрідні відмінності між народним та народно-сценічним танцем і в чому це 

проявляється? 

20. Що найбільше впливає на народно-сценічний танець? 

21. Які прийоми використовуються у творах Павла Вірського? 

22. Що може служити акомпанементом для танцю? 

23. Якими виразними засобами відтворюється народно-сценічний танець. Охарактеризуйте їх 

та наведіть приклади. 

24. Назвіть видатних українських хореографів та їхні праці. 

25. Хто є автором праці «Теорія українського народного танцю»? 

26. Що таке лексика українського народного танцю. 

27. Хто є автором «Лексики українського народно-сценічного танцю»? 

28. Які етапи розвитку пройшла народно-сценічна хореографія? 

29. Стан народної хореографії в Україні та перспективи її розвитку (факти та особисті 

міркування з цього приводу) 

30. Яка відмінність між національним українським одягом і сценічним народним костюмом? 

31. Назвіть основні складові українського національного сценічного костюму. 

32. Що допомагає виразити народний сценічний костюм у танці? 

Опитування Анкета-оцінка з метою оцінювання якості курсу надається по завершенню 

курсу. 
 

 
 
 

 


