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Консультації в день проведення практичних занять (за попередньою        
домовленістю) 
Також можливі он-лайн консультації. Для цього слід писати на         
електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу  
Інформація про курс 

 
. 

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв основи класичного         
та народного танцю. 
Класичний танець дає правильну постановка корпусу, голови, рук та          

ніг, розвиває силу м’язів, еластичність зв'язок, рухливість суглобів,        
виробляє закінченість і точність форм руху.  
У розділ народний танець входять оберти, повороти, присядки,        
стрибки а також нескладні різноманітні підтримки. Вивчення окремих        
рухів народного танцю завершується невеликим, але закінченим за        
формою танцювальним етюдом.  

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Танець» є складовою частиною навчання нормативної       
дисципліни зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво (Акторське       
мистецтво драматичного театру і кіно) для освітньої програми        
«Акторське мистецтво драматичного театру і кіно», першого       
(бакалаврського) рівня освіти, яка викладається в Vсеместрі в обсязі _          
кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Танець» є засвоєння       
студентами основ класичного та народного танцю, оволодіння       
навиками використання танцю, координацією рухів, правильне      
поєднання фігур, фізично підготувати танцівника – виховання       
пластичної культури тіла, органічності, вільності руху. 
. 
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2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. - Л.:         

Искусство, 1983 
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Тривалість курсу _   год.  
Обсяг курсу  _  годин практичних занять  

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
- Знати методику виконання лексики народного та класичного       

танців. 
- Вміти на практиці застосовувати лексику народного та       

класичного танців. 
- . Розрізняти та класифікувати народні  танці . 

Ключові слова  
класичний тренаж, партерна гімнастика, екзерсис на середині,       
народний тренаж, оберти, повороти, присядки, брижки. 

Формат курсу Очний 
 Проведення практичних занять та консультації для кращого розуміння        

тем 
Теми ТЕМА 1. Класичний тренаж 

ТЕМА 2. Екзерсис на середині 
ТЕМА 3. Народний тренаж. 
ТЕМА 4. Салонні танці «Па-де-грас» 
ТЕМА 5. Фігурний вальс. 
ТЕМА 6. Полонез  
ТЕМА 7. Вивчення Гуцульських рухів. 
ТЕМА 8. Танець «Гуцулка» 
 

Підсумковий 
контроль, форма 

Іспит в кінці року, 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з        
хореографічних дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального      
апарату народного танцю, розуміння витоків танцю. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 
використовуватися 
під час викладання 

курсу 

Практичний показ та елементи народного танцю. 

Необхідне обладнання Для якісного вивчення курсу необхідно танцювальний клас зі        
станками.  

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються       
за наступним співідношенням:  
 
• практичні модулі: 50 семестрової оцінки; максимальна кількість балів         
50; 
 • екзамен: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що        
всі студенти відвідають усі практичні зайняття курсу. Студенти мають         
інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У       
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків       
визначених для виконання усіх Тем 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 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; несвоєчасне виконання поставленого завдання       
і т. ін. 
 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до іспиту. 1.Теорія та методика виконання Demi-plies, grand-plies (демі пліє, гранд         
рліє.). 
2.Теорія та методика виконання  Battement tendu (батман тандю) 
3.Теорія та методика виконання Battement tendu jeté (батман тандю         
жете). 
4. Теорія та методика виконання  Rond de jambe por terre. 
5.Теорія та методика виконання  Battement рiquer. 
6. Теорія та методика виконання  Developpes. 
7.Теорія то методика виконання  Grands battements jetes. 
8.Теорія та методика виконання  Sauter  (по І, ІІ, ІІІ, V позиції) 
9.Теорія та методика виконання  крутки по діагоналі (шене, блінчик) 
10. Теорія та методика виконання  основного кроку па-де-грас. 
11. Теорія та методика виконання  балансе. 
12. Теорія та методика виконання  тур вальсу  правий і лівий.  
13. Теорія та методика виконання  вальсової доріжки з переміною. 
14. Теорія та методика виконання  тур вальсу в парі. 
15. Теорія та методика виконання  основного кроку «Полонез». 
16. Теорія та методика виконання  гуцульського кроку (висока) 
17. Теорія та методика виконання  гуцул. бокового кроку. 
18. Теорія та методика виконання  гуцул. парного повороту 
19. Теорія та методика виконання  гуцул. збивки. 
20. Теорія та методика виконання  гуцул. присядок: гайдук, свердло. 
 

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

 

СХЕМА КУРСУ 
 

Тиж. 
/ дата  
/ год.- 

Тема, план, короткі   
тези 

Форма 
діяльност
і 
(заняття) 
(лекція, 
самостій-
на, 
дискусія, 
групова 
робота)  

Література. Ресурси в   
інтернеті 

Завдання, 
год 

Термін 
виконан
ня 

1 /  
16.09.
2020 /  
2 год 

ТЕМА 1. Класичний 
тренаж 
1.Позиції рук, ніг. 
2.Постановка 
корпусу, голови, рук,   
ніг. 

Лекція 
та 

практичн
е заняття 

Цвєткова Л. методика   
класичного танцю:  
Підручник. – К.:   
Альтерпрес. 2005 
 Базарова Н., Мей В.    
Азбука классического  
танца. - Л.: Искусство, 1983 

  



3. Demi-plies,  
grand-plies. 
4. Battement tendu. 
5. Battement tendu jeté. 
6. Rond de jambe por     
terre. 
7. Grands battements   
jetes. 

 Ваганова А. Основы   
классического танца. – Л.:    
Искусство, 1980. 

2 /  
21.09.
2020/ 
2 год. 

Розкрити поняття  
«Класичний тренаж». 
Назвіть основні рухи 
класичного тренажу 
біля станка.. 

практич-н
е заняття 

 

   

3 /  
23.09.
2020 /  
2 год 

Тема ІІ Екзерсис на    
середині 
1. Demi-plies, 
grand-plies.  
2.Allegro: sauter  (по І, 
ІІ, ІІІ, V позиції) 
3. Повороти в право    
та в ліво. (Шене). 
4.Партерна 
гімнастика 
5.Пор-де-бра. 

Лекція 
та 

практичн
е заняття 

Цвєткова Л. методика   
класичного танцю:  
Підручник. – К.:   
Альтерпрес. 2005 
 Базарова Н., Мей В.    
Азбука классического  
танца. - Л.: Искусство, 1983 
 Ваганова А. Основы   
классического танца. – Л.:    
Искусство, 1980.  

  

4 /  
28.09.
2020 /  
2 

Розкрити поняття  
«Екзерсис на  
середині». 
Назвіть основні рухи   
Екзерсису на середині 

практич-н
е заняття 

   

5 /  
05.10
20.20/ 
2 год. 

Тема ІІІ Народний   
тренаж. 
1.Позиції ступнів. 
2.Побудова. 
3.Ступінь повороту. 
4.Підйом і зниження. 
5.Робота ступні. 
6.Протирух корпусу. 
7.Нахили. 

Лекція 
та 

практичн
е заняття 

Колосок О.П. Побудова   
екзерсису біля станка на    
основі української  
народно-сценічної 
лексики: Навч.-метод.  
пос.: Друге вид.,   
перероб. – К. :    
ДАКККіМ, 2001. 

Василенко К. Лексика    
українського 
народно-сценічного 
танцю. – К.: Мистецтво,    
1998 
Зайцев Є. В. Основи    
народно-сценічного 
танцю. Ч.1 –  К. :    
Мистецтво, 1971. 
 

  

6 /  
19.10.
2020 /  
2 год. 

Розкрити поняття  
«Народний тренаж». 
Назвіть різницю між   
народним і класичним   
тренажем. 

практич-н
е заняття 

   

7 /  
28.10.

ТЕМА IV. Салонні   
танці «Па-де-грас» 

Лекція Єфанова С.О. Салонні 
танці у контексті 

  



2020 /  
2 год. 

1. Вивчення рухів. 
 

та 
практичн
е заняття 

дозвілевої культури 
середньої верстви 
українського суспільства 
другої половини XIX 
століття / С.О. Єфанова 
// Вісник КНУКіМ. Сер.: 
Мистецтвознавство. - 
2006. - Вип. 11. - С. 
68-74. 
 

8 /  
04.11.
2020 /  
2 год. 

Розкрити поняття  
танцю «па-де-грас»  
Назвати та показати   
основні рухи та   
манеру виконання 
 

практич-н
е заняття 

   

9 /  
11.11.
2020 /  
2 год. 

ТЕМА V. Фігурний   
вальс. 
1.Вивчення балансе,  
тур вальсу в право та     
ліво, вальсова  
доріжка вперед з   
переміною місць. 

Лекція 
та 

практичн
е заняття 

Єфанова С.О. Салонні 
танці у контексті 
дозвілевої культури 
середньої верстви 
українського суспільства 
другої половини XIX 
століття / С.О. Єфанова 
// Вісник КНУКіМ. Сер.: 
Мистецтвознавство. - 
2006. - Вип. 11. - С. 
68-74 

  

10 /  
23.11.
2020 /  
2 год. 

Розкрити поняття  
Фігурний вальс. 
. 
Назвати та показати   
основні рухи та   
манеру виконання. 

практич-н
е заняття 

   

9 /  
25.11.
2020 /  
2 год. 

ТЕМА VІ.  Полонез 
1.Вивчення рухів та   
малюнку танцю. 

Лекція 
та 

практичн
е заняття 

Єфанова С.О. Салонні   
танці у контексті   
дозвілевої культури  
середньої верстви  
українського суспільства  
другої половини XIX   
століття / С.О. Єфанова    
// Вісник КНУКіМ. Сер.:    
Мистецтвознавство. -  
2006. - Вип. 11. - С.      
68-74 

  

10 /  
30.11.
2019 /  
2 год. 

Розкрити поняття  
танцю Полонез. 
Назвати та показати   
основні рухи та   
манеру виконання. 

практич-н
е заняття 

   

11 /  
01.12.
2020 /  
2 год. 

ТЕМА VII. Вивчення   
Гуцульських рухів. 
1.Пози рук, ніг,   
голови та корпусу у    
дівчат та хлопців. 

Лекція 
та 

практичн
е заняття 

Герасимчук Р.  
Гуцульські танці. – Л.,    
1979. 
Чуперчук Я. “Голубка” (   
Танці Прикарпаття у   

  



2.Основний 
гуцульський крок. 
3. Боковий крок. 
4. Парний поворот. 
5.Збивка, ритмічне  
вистукування.  
6. Присядки:  

гайдук, 

свердло. 

 

запису П. Сидоренко )    
–   К. : Мистецтво, 1972 
Стасько Б.  
Хореографічне 
мистецтво 
Івано-Франківщини. –  
Львів.: СПОЛОМ 2009 

11 /  
03.12.
2020 /  
2 год 

Розкрити поняття  
Гуцульський танець 
1.Назвати та показати   
основні рухи та   
манеру Гуцульського  
танцю. 

практич-н
е заняття 

   

11 /  
09.12.
2020 /  
2 год 

ТЕМА VIІІ.  
Постановка танцю  
«Гуцулка» 

1.Основний рух  
танцю 
 в парі, вихід . 
2.Малюнок танцю. 
3.Фінал танцю. 

Лекція 
та 

практичн
е заняття 

Герасимчук Р.  
Гуцульські танці. – Л.,    
1979. 
Чуперчук Я. “Голубка” (   
Танці Прикарпаття у   
запису П. Сидоренко )    
–   К. : Мистецтво, 1972. 
Голдрич О. Барви   
Карпат. – Львів:   
СПОЛОМ, 1999. 

  

15 /  
14.12.
2020 /  
2 год. 

Повторення та  
поправка танцю  
«Гуцулка». 
Назвати та показати   
малюнок та рухи в    
парі з партнером в    
танці «Гуцулка» 
 

практич-н
е заняття 
 
 
 
 
 

   

 


