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Силабус курсу «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю»  

2020/2021 навчального року    

ІV курс 8 семестр   
  

Назва курсу   Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю  

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  асистент Колесник Світлана Іванівна  

Контактна 

інформація 

викладачів 

Svitlana.Kolesnyk@lnu.edu.ua                

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 або через окрему групу в соціальних мережах 

https://www.facebook.com/Svetlanka Kolesnyk  

Сторінка курсу  https://kultart.lnu.edu.ua/course/teoriia-ta-metodyka-vykladannia-

narodnostsenichnoho-tantsiu/   

Інформація про 

курс  

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб вивчити основи методики викладання вправ біля 

опори та опанувати практичні навички характерних особливостей 

народносценічного танцю. Навчити правильно проводити тренаж з 

народносценічного танцю, виконувати танцювальні комбінації, на практиці 

застосовувати отримані знання.  

Коротка анотація 

курсу  

Дисципліна «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю» є 

завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 024 Хореографія 

для освітньої програми Бакалавр Хореографія, яка викладається чотири роки 

денної форми навчання та 2 роки заочної форми навчання, в обсязі 16 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).  

Мета та цілі курсу  Метою вивчення нормативної дисципліни «Теорія та методика викладання 

народно-сценічного танцю» є засвоєння студентами народно-сценічного 

танцю, оволодіння навиками виконання танцю, координацією рухів, фізично 

підготувати танцівника – виховання пластичної культури тіла, органічності, 

вільності руху.  

Підготовка професійно грамотного викладача фахових дисциплін шляхом 

надання студентам ґрунтовних знань з теорії та методики викладання 

народно-сценічного танцю, композиційної побудови народно-сценічного 

танцю; формування у них практичних навичок та умінь сценічного виконання 

народно-сценічного танцю, розвинути навики формування репертуару 

хореографічного колективу.  
 

https://www.facebook.com/Svetlanka
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 Допоміжна  

Класичний танець  

1. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. 

– 2-ге вид. – Київ: Музична Україна, 1990. – 256 с.  

2. Дуетно-сценічний танець. Методичні вказівки для викладачів та 

студентів спеціалізації хореографічне мистецтво. / Состав. В.В. Пуйова, В. М. 

Пуйов. – Рівне: РДІК, 1994. – 46 с.  

3. Словар терминов классического танца. / Состав. В. Дерпасян. – Єреван: 

Луйс, 1978. – 59 с.  

4. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник. – 

2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2007. – 324 с.  Словники. Енциклопедії. 

Довідники.  

 1.  Мельничук Г., 1000 незабутніх імен України. – Київ: Школа, 2005. –  

288 с.  

2. Патрік Паві: Словник театру. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2006. – 640 с.  

3. Туркевич В. Д. Хореографічне мистецтво у персонах. Наукове видання. 

Довідник. – Київ: Біографічний інститут НАН України, 199.  – 224 с.  4. 

 100 найвідоміших українців – Вид. третє, виправлене доповнене / Ред. 

Ю. Павленко. – Київ: ТОВ «Автограф», ТОВ «КД Орфей», 2005. – 640 с. 

Інформаційні ресурси http://www.youtube.com/   

http://ua.textreferat.com  www.hopak.rv.ua   

http://uk.wikipedia.org/wiki/  http://www.veryovka.kiev.ua/  

http://svit-tanok.com.ua/krivohija/   

http://www.culturalstudies.in.ua/knigi_7_22.php  

http://pidruchniki.com.ua/kulturologiya/narodniy_tanets   

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VMSU/mystetstvo/2010_1/okvoyi.htm  

http://ua.textreferat.com/referat-13715-1.html  

http://svaroh.al.ru/boh/dans/bookstan/ukrtan2-2.html   

http://www.vinkray.org.ua/1_magarhiv_16/poliyahivsky16_4.htm  

http://uk.wikipedia.org/  http://www.ukrreferat.com/   

http://uk.wikipedia.org/wiki/Музей_історії_українського_хореографічного_мис 

тецтва/   

http://svit-tanok.com.ua/kotrotkov_tarakanova/153-

tancyuvalnemistectvoukrayini.html/   

http://ukrref.com.ua/?id=MTE0MDA/  http://referat.parta.ua/view/14287/   

Тривалість курсу  480 год.   

Обсяг курсу  384 години аудиторних занять. З них 384 практичних занять та 96 самостійної 

роботи  

Очікувані 

результати 

навчання  

Після завершення цього курсу студент буде :  Знати   

 -  теоретичний матеріал з теорії народно-сценічного танцю;  

- теорію та методику викладання народно-сценічного танцю;  

- володіти  понятійно-категоріальним словником хореографічного 

мистецтва;  

- теорію та методику виконання танцювальної системи народно-сценічного 

танцю;  

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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- витоки народно-сценічного танцю;  

- витоки та характеристику білоруського, старослов’янського, польського, 

словацького, чеського, молдавського, болгарського, румунського, 

грецького, єврейського, італійського, угорського, іспанського, циганського, 

татарського танців, танців країн Кавказу, Прибалтики;   

- взаємозв’язок та відмінність народно-сценічного та класичного танцю;   

- методику складання танцювальних комбінацій екзерсису;   

- методику підготовки та проведення уроку з народно-сценічного танцю.  

Вміти:  

- виконувати та вільно володіти технікою народно-сценічного танцю;  

- виконувати та вільно володіти технікою тренажу народно-сценічного 

танцю;  

- виконувати та вільно володіти технікою пантоміми;  

- виконувати та вільно володіти технікою танцю Прибалтійських країн 

(Естонії, Литви, Латвії);  

- виконувати та вільно володіти технікою білоруського танцю;   

- виконувати та вільно володіти технікою старослов’янського танцю;  

- виконувати та вільно володіти технікою польського танцю;  

- виконувати та вільно володіти технікою чеського танцю;  

- виконувати та вільно володіти технікою словацького танцю;  

- виконувати та вільно володіти технікою молдавського танцю;  

- виконувати та вільно володіти технікою болгарського танцю;  

- виконувати та вільно володіти технікою румунського танцю; - 

 виконувати та вільно володіти технікою єврейського танцю; - 

 виконувати та вільно володіти технікою грецького танцю;  

- виконувати та вільно володіти технікою угорського танцю;   

- виконувати та вільно володіти технікою італійського танцю;  

- виконувати та вільно володіти технікою кавказьких танців;  

- виконувати та вільно володіти технікою іспанського танцю;  

- виконувати та вільно володіти технікою циганського танцю;  

- виконувати та вільно володіти технікою татарського танцю.  

 

Ключові слова  Народний танець, національний костюм, екзерсис, танцювальні та навальні 

етюди, технічні вправи, танцювальні комбінації та композиції.  

Формат курсу  Очний /заочний   

  Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого розуміння 

тем  
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Теми  ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Методика побудови тренажу народно- 

сценічного танцю біля опори для першого року вивчення Тема 

№ 1. Предмет і завдання курсу «Народно-сценічний танець».  

Тема № 2. Витоки народно-сценічного танцю.  

Тема № 3. Хореографічне мистецтво країн Прибалтики (Латвія, Естонія, 

Литва) – характеристика та їх класифікація. Характеристика національного 

костюму.  

Тема № 4. Білоруський народний танець – характеристика та класифікація.  

Характеристика національного костюму.  

Тема № 5. Методика виконання вправ екзерсису біля опори 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Методика побудови тренажу 

народносценічного танцю на середині залу  

Тема № 6. Методика виконання технічних елементів народно-сценічного 

танцю в русі по діагоналі залу.  

Тема № 7. Методика виконання вправ екзерсису на середині залу.  

Тема №  8. Методика виконання піруетів та інших обертів (Les pirouettes).  

Тема № 9. Методика виконання присядок.  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. Методика побудови тренажу народно- 

сценічного танцю біля опори для другого року вивчення  
Тема № 10. Старослов’янський народний танець – характеристика та 

класифікація. Характеристика національного костюму.  

Тема № 11. Методика побудови тренажу народно-сценічного танцю.  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 4. Методика побудови тренажу 

народносценічного танцю на середині залу  

Тема № 12. Методика побудови та виконання вправ екзерсису на середині 

залу.  

Тема № 13. Методика виконання технічних елементів народно-сценічного 

танцю в русі по діагоналі залу.  

Тема № 14. Методика виконання піруетів та інших обертів (Les pirouettes).  

Тема № 15. Методика виконання присядок.  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 5. Методика виконання танцювальних рухів, 

комбінацій, етюдів, концертних номерів народно-сценічного танцю на 

середині залу  

Тема № 16. Робота корпусу, пліч, голови в старослов’янських танцях.  

Тема № 17. Методика виконання танцювальних комбінацій, етюдів та 

концертних номерів у характері старослов’янських танців.  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 6. Методика побудови тренажу народно- 

сценічного танцю біля станка для третього року вивчення  
Тема № 18. Чеський народний танець – характеристика та класифікація. 

Характеристика національного костюму.    

Тема № 19. Словацький народний танець – характеристика та класифікація. 

Характеристика національного костюму.    

Тема № 20. Польський народний танець – характеристика та класифікація. 

Характеристика національного костюму.    

Тема № 21. Методика виконання вправ екзерсису біля опори у положеннях 
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epaulement croise та epaulement efface.   

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 7. Методика побудови тренажу 

народносценічного танцю на середині залу  

Тема № 22. Методика виконання вправ екзерсису на середині залу.   

Тема № 23. Методика виконання піруетів та інших обертів (Les pirouettes) в 

русі по діагоналі та на середині залу.  

Тема № 24. Методика виконання присядок.  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 8. Методика виконання танцювальних рухів, 

комбінацій, етюдів, концертних номерів народно-сценічного танцю на 

середині залу  

Тема № 25. Методика роботи рук в чеському, словацькому, польському 

народно-сценічному танці. Позиції, положення рук та корпусу в сольних та 

парних танцях.  

Тема № 26. Методика виконання танцювальних комбінацій, етюдів та 

концертних номерів в чеському, словацькому та польському 

народносценічному танці.   

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 9. Методика побудови тренажу 

народносценічного танцю біля станка для четвертого року вивчення  

Тема № 27. Молдавський народний танець – характеристика та класифікація. 

Характеристика національного костюму.    

Тема № 28. Болгарський народний танець – характеристика та класифікація. 

Характеристика національного костюму.    

Тема № 29. Румунський народний танець – характеристика та класифікація.  

Характеристика національного костюму.    

Тема № 30. Методика виконання вправ екзерсису біля опори для 

народносценічного танцю у поєднанні між собою та з танцювальними 

комбінаціями. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 10. Методика побудови тренажу 

народносценічного танцю на середині залу  

Тема № 31. Методика виконання вправ екзерсису на середині залу.  

Тема № 32. Методика виконання піруетів та інших обертів (Les pirouettes) в 

русі по діагоналі та на середині залу.  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 11. Методика виконання танцювальних рухів, 

комбінацій, етюдів, концертних номерів народно-сценічного танцю на 

середині залу  

Тема № 33. Методика роботи рук в молдавського, болгарського та 

румунського народно-сценічного танцю. Позиції, положення рук та корпусу в 

сольних та парних танцях.  

Тема № 34. Методика виконання танцювальних комбінацій, етюдів та 

концертних номерів в молдавському, болгарському та румунському 

народносценічному танці.  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 12. Методика побудови тренажу 

народносценічного танцю біля станка для п’ятого року вивчення  

Тема № 35. Грецький народний танець – характеристика та класифікація. 
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Характеристика національного костюму.    

Тема № 36. Єврейський народний танець – характеристика та класифікація. 

Характеристика національного костюму.    

Тема № 37. Методика виконання вправ екзерсису народно-сценічного танцю 

біля опори в ускладненому поєднанні між собою та з танцювальними 

комбінаціями.   

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 13. Методика побудови тренажу 

народносценічного танцю на середині залу  

Тема № 38. Методика виконання вправ екзерсису на середині залу та в русі по 

діагоналі.   

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 14. Методика виконання танцювальних рухів, 

комбінацій, етюдів, концертних номерів народно-сценічного танцю на 

середині залу  

Тема № 39. Методика роботи рук в грецькому та єврейському 

народносценічному танці. Позиції, положення рук та корпусу в сольних та 

парних танцях.  

Тема № 40. Методика виконання танцювальних рухів, комбінацій, етюдів та 

концертних номерів в грецькому та єврейському народно-сценічному танці. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 15. Методика виконання танцювальних рухів, 

комбінацій, етюдів, концертних номерів народно-сценічного танцю на 

середині залу 

Тема № 41. Методика робота над створенням танцювальних етюдів посеред 

залу на задану.   

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 16. Методика побудови тренажу 

народносценічного танцю біля станка для шостого року вивчення  

Тема № 42. Угорський народний танець – характеристика та класифікація. 

Характеристика національного костюму.    

Тема  43. Італійський танець – характеристика та класифікація. 

Характеристика національного костюму.    

Тема № 44. Методика складання комбінацій екзерсису біля опори у 

народносценічному танці в характерах танців різних народів світу.    

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 17. Методика побудови тренажу 

народносценічного танцю на середині залу  

Тема  № 45. Методика виконання вправ екзерсису на середині залу.     

Тема  № 46. Методика виконання технічних елементів народно-сценічного 

танцю в русі по діагоналі залу.    

Тема  № 47. Методика виконання піруетів та інших обертів (Les pirouettes).  
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 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 18. Методика виконання танцювальних рухів, 

комбінацій, етюдів, концертних номерів народно-сценічного танцю на 

середині залу  

Тема  № 48. Методика роботи рук в угорського та італійського 

народносценічного танцю. Позиції, положення рук та корпусу в сольних та 

парних танцях.   

Тема № 49. Методика виконання танцювальних рухів, комбінацій, етюдів і 

концертних номерів в характері угорського та італійського народносценічного 

танцю.    

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 19. Методика побудови тренажу народно- 

сценічного танцю біля станка для сьомого року вивчення  
Тема № 50. Татарський народний танець – характеристика та класифікація. 

Характеристика національного костюму.    

Тема № 51. Танці країн Кавказу – характеристика та класифікація.  

Характеристика національного костюму.    

Тема № 52. Методика виконання вправ екзерсису біля опори у 

народносценічному танці для випускних класів.    

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 20. Методика побудови тренажу 

народносценічного танцю на середині залу  

Тема № 53. Методика роботи рук в татарському танці та танців країн Кавказу. 

Позиції, положення рук та корпусу в сольних та парних танцях.    

Тема № 54. Методика виконання технічних елементів народно-сценічного 

танцю в русі по діагоналі та на середині залу.    

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 21. Методика виконання танцювальних рухів, 

комбінацій, етюдів, концертних номерів народно-сценічного танцю на 

середині залу  

Тема № 55. Методика виконання танцювальних рухів в татарському 

народному танці та танців країн Кавказу.     

Тема № 56. Методика виконання танцювальних комбінацій, етюдів та 

концертних номерів в характері татарського танцю та танців країн Кавказу.   

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 22. Методика побудови тренажу 

народносценічного танцю біля станка для восьмого року вивчення  

Тема  №  57.  Циганський  танець  характеристика  та  класифікація.  

Характеристика національного костюму.   

 Тема № 58. Іспанський танець характеристика та класифікація. 

Характеристика національного костюму.    

Тема № 59. Методика виконання вправ екзерсису біля опори у 

народносценічному танці для випускних класів 
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 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 23. Методика побудови тренажу 

народносценічного танцю на середині залу  

Тема № 60. Методика роботи рук в циганському та іспанському 

народносценічному танці. Позиції, положення рук та корпусу в сольних, 

парних та масових танцях.  

Тема № 61. Методика виконання вправ екзерсису в русі по діагоналі та на 

середині залу.  

Тема № 62. Методика виконання танцювальних рухів в  циганському та 

іспанському народно-сценічному танці.   

Тема № 63. Методика виконання танцювальних комбінацій, етюдів і 

концертних номерів у циганському та іспанському народно-сценічному танці.  

Підсумковий 

контроль, форма  

Іспит в 1, 3, 5, 7 семестрах вигляді практичного показу комбінованого з усною 

відповіддю.   

Пререквізити  Для вивчення курсу студенти потребують хорошої фізичної підготовки та 

гарні фізичні данні, вони повинні бути танцювальними, мати музичний слух 

та добрі акторські данні. Потребують базових знань з хореографічних 

дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального апарату класичного 

танцю, розуміння витоків танцю.  

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть  

використовуватис 

я 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, акордеон або баян, техніка, що відтворює музику, 

флешка.  

Критерії 

оцінювання  

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності)  

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

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

кількість балів 25;   

• контрольні заміри (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  
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 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.  
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Питання до заліку 

чи екзамену.  

Предмет і завдання курсу «Народно-сценічний танець».  

Витоки народно-сценічного танцю.  

Хореографічне мистецтво країн Прибалтики (Латвія, Естонія, Литва) – 

характеристика та їх класифікація. Характеристика національного костюму.  

Білоруський  народний  танець  –  характеристика  та  класифікація.  

Характеристика національного костюму.  

Методика виконання вправ екзерсису біля опори для першого року навчання. 

Методика виконання технічних елементів народно-сценічного танцю в русі по 

діагоналі залу у характері білоруського народного танцю.  

Методика виконання технічних елементів народно-сценічного танцю в русі по 

діагоналі залу у характері народних танців країн Прибалтики (Латвія, Литва, 

Естонія).  

Методика виконання вправ екзерсису на середині залу для першого року 

навчання.  

Методика виконання піруетів та інших обертів (Les pirouettes) у характері 

білоруського народного танцю.  

Методика виконання піруетів та інших обертів (Les pirouettes) у характері 

народних танців країн Прибалтики (Латвія, Литва, Естонія).  

Методика виконання присядок у характері білоруського народного танцю. 

Методика виконання присядок у характері танців країн Прибалтики (Латвія, 

Литва, Естонія).  

Чеський народний танець – характеристика та класифікація. Характеристика 

національного костюму.    

Словацький народний танець – характеристика та класифікація. 

Характеристика національного костюму.    

Польський народний танець – характеристика та класифікація. 

Характеристика національного костюму.    

Методика виконання вправ екзерсису біля опори у положеннях epaulement 

croise та epaulement efface.   

Методика виконання вправ екзерсису на середині залу для третього року 

навчання.  

Методика виконання піруетів та інших обертів (Les pirouettes) в русі по 

діагоналі та на середині залу у характері чеського, словацького та польського  
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 народного танцю.  

Методика виконання присядок у характері чеського, словацького та 

польського народного танцю.  

Методика роботи рук в чеському, словацькому, польському 

народносценічному танці. Позиції, положення рук та корпусу в сольних та 

парних танцях.  

Методика виконання танцювальних комбінацій, етюдів та концертних 

номерів в чеському, словацькому та польському народно-сценічному танці.  

Грецький народний танець – характеристика та класифікація. Характеристика 

національного костюму.    

Єврейський народний танець – характеристика та класифікація. 

Характеристика національного костюму.    

Методика виконання вправ екзерсису народно-сценічного танцю біля опори в 

ускладненому поєднанні між собою та з танцювальними комбінаціямидля 

п’ятого року навчання.   

Методика виконання вправ екзерсису на середині залу та в русі по діагоналі у 

характері грецького та єврейського народного танцю.  

Методика роботи рук в грецькому та єврейському народно-сценічному танці. 

Позиції, положення рук та корпусу в сольних та парних танцях.  

Методика виконання танцювальних рухів, комбінацій, етюдів та концертних 

номерів в грецькому та єврейському народно-сценічному танці.  

Методика робота над створенням танцювальних етюдів посеред залу на задану 

1–4 років навчання.    

Татарський народний танець – характеристика та класифікація. 

Характеристика національного костюму.    

Танці країн Кавказу – характеристика та класифікація. Характеристика 

національного костюму.    

Методика виконання вправ екзерсису біля опори у народно-сценічному танці 

для випускних класів.    

Методика роботи рук в татарському танці та танців країн Кавказу. Позиції, 

положення рук та корпусу в сольних та парних танцях.    

Методика виконання технічних елементів народно-сценічного танцю в русі по 

діагоналі та на середині залу у характері татарських народних танців та 

народних танців Кавказу.    

Методика виконання танцювальних рухів в татарському народному танці та 

танців країн Кавказу.     

Методика виконання танцювальних комбінацій, етюдів та концертних номерів 

в характері татарського танцю та танців країн Кавказу.   

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

 *ПРИМІТКА  

Зовнішня форма вираження силабусу може бути відмінною та поданою до візуального сприйняття 
не лише у формі таблиці. Бажаним є дотримання самої структури. Можливе наповнення силабусу 
додатковими розділами із розширенням інформації про курс. Запропонована форма є лише зразком.  

  Схема курсу  
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                                                                                                                                                            ІV КУРС 8 СЕМЕСТР  
   
  

Тиж. / дата / год.-  

  

  

  
Тема, план, короткі тези  

Форма  
діяльності  
(заняття)*  

*лекція, 

самостійн, 
дискусія, 

групова робота)  

  

  

  
Література.***  

Ресурси в інтернеті  

  

  

  
Завдання, год  

  

  

  
Термін виконання  

23.02.21  МОДУЛЬ І. Теорія та методика 

вивчення циганського та 

іспанського  народно-сценічного 

танцю 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 

Методика побудови тренажу 

народно-сценічного танцю біля 

станка для восьмого року 

вивчення.                                             

Тема № 1. Циганський танець 

характеристика та класифікація. 

Характеристика національного 

костюму. 

Тема № 2. Іспанський танець 

характеристика та класифікація. 

Характеристика національного 

костюму. 

  

 

 

  

  

  

  
Практичне 

заняття, лекція,  
демонстра 

ція  

1. Голдрич  О., 

Хитряк С. Музична 

хрестоматія.  – Львів: 

Край, 2003. – 232 с.  

 

2. Зайцев Є., Колесниченко 

Ю.  Основи 

народносценічного танцю. 

Навчальний посібник для 

вищих закладів культури і 

мистецтв І – ІV рівнів 

акредитації /  

Видання друге, 

доопрацьоване і 

доповнене – Вінниця: 

Нова книга, 2007. – 416 c. 

 

3. Зацепина К., Климов А., 

Рихтер К., Толста Н., 

Фарманянц Е. Народно-

сценичесий танец. Часть 

первая. Учебно-

методическое пособие для 

средних специальных в 

высших учених заведений 

искусств и культури. – М.: 

Искусство, 1976. – 224 с. 
 

  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

       1 год.  

 

 

       1 год.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  
  
  
  
  

   23.02.21  

26.02.21 / 02, 05, 

09, 12, 16.03.21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 3. . Методика виконання вправ 

екзерсису біля опори у народно-

сценічному танці для випускних класів. 

  

 

 Практичне 

заняття, лекція,  
демонстра 

ція  

  

 12 год.  
  

  
  
  
  
  
  

 26.02.21-16.03.21  

 

19.03.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Методика побудови тренажу 

народно-сценічного танцю на 

середині залу 

Тема № 4. . Методика роботи рук в 

циганському та іспанському народно-

сценічному танці. Позиції, положення 

рук та корпусу в сольних, парних та 

масових танцях 

 

  

  

  

  
Практичне 

заняття  

  
  
  

2 год.  

  
  
  

  19.03.21  

   4. Лопухов А.В.,  
Ширяев А. В., Бочаров А. 
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23, 26, 30.03.21 

 

 

. 
 

Тема № 5. Методика виконання 

вправ екзерсису в русі по діагоналі 

та на середині залу. 

  

   

  

  

  
Практичне 

заняття  

И.  

Основы характерного 

танца. 3-е изд., стер. – 

Санк- 

Петербург: Лань, 
Планета музыки,  

2007. – 344 с.   
  

 5. Пуиг Кларамунг 

Альфонсо. Искусство 

танцы фламенко / Пер.с 

исп. и предисл. Н. Ю. 

Ванханен. – М.: 

Искусство. 1984. – 183.            

 

  
  
  

6 год.  

  
  

  23.03.21-       

30.03.21  

02, 06, 09, 13.04.21 
 

 

 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3.  

Методика виконання танцювальних 

рухів, комбінацій, етюдів, 

концертних номерів народно-

сценічного танцю на середині залу 

Тема № 6. Методика виконання 

танцювальних рухів в  циганському та 

іспанському народно-сценічному танці. 

 

  

  
Практичне 

заняття  

  
  
  

8 год.  

  
  
  

   02-13.04.21      

16, 20,  23, 27, 

30.04.21 / 04, 07, 

11, 14.05.21 

 Тема № 7. Методика виконання 

танцювальних комбінацій, етюдів і 

концертних номерів у циганському та 

іспанському народно-сценічному танці. 

. 

  

  

  
Практичне 

заняття  

  
  

18 год.  

  
  

  16.04.21-  14.05.21  

  
  

  

ІV – курс 

Семестр 

VІІ – й VІІІ – й 

Практичні 

64 – годин 48 – годин 

Самостійні 

2 – годин   16 – годин   

Вид контролю 

екзамен  

 


