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 Назва 

дисципліни  
Історико-побутовий танець 

Адреса ви 

дисципліни  

 м.Львів, вул. Стефаника,16а. (Кафедра режисури та хореографії) 

Факультет та 

кафедра, за  

якою 

закріплена 

дисципліна  

Факультет культури і мистецтв, режисури та хореографії 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності  

02 Культура і мистецтво, 024 Хореографія  

Викладачі 

дисципліни  

Асистент викладача кафедри режисури та хореографії, 
Рихальська Оксана Володимирівна 

Контактна  

інформація 

викладачів  

ayla_minstrel@ukr.net 
oksana.rykhalska@lnu.edu.ua 
https://kultart.lnu.edu.ua/employee/rykhal-s-ka-oksana-

volodymyrivna  

Консультації з 

питань нав- 

чання по дис- 

ципліні 

відбуваються  

четвер, 14:00–15:00 год (вул. Стефаника 16а) 

За потреби додаткового часу для консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача. Можливі он-лайн консультації через  Zoom.  

Сторінка курсу   https://kultart.lnu.edu.ua/course/istoryko-pobutovyy-tanets  

Інформація про 

дисципліну  

Курс розроблений таким чином, щоб учасники отримали необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб оволодіти навиками виконання танців різних 

історичних епох. 

Коротка 

анотація 

дисципліни  

 Дисципліна «Історико–побутовий танець» є основною  професійною  та 

практичною дисципліною  зі спеціальності 024 Хореографія для освітньої 

програми Бакалавр 024 Хореографія, яка викладається у 5,6 семестрі 

денної/заочної  форми навчання.  3 курсу (бакалавр), в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

 

Мета та цілі 

дисципліни  
  

 засвоєння студентами основ  історико-побутового танцю, оволодіння 

навиками виконання історико-побутового танцю, координацією рухів, 

фізично підготувати танцівника – виховання пластичної культури тіла, 

органічності, вільності руху у поєднанні з вивчення манер поведінки і 

знанням правил  танцювального етикету різних історичних епох. 
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Тривалість і 

обсяг курсу  

Денна форма навчання: 90 годин аудиторних занять. З них ___64___ 

практичних занять та __26__ годин самостійної роботи Заочна форма 

навчання:  

Очікувані  

результати  

навчання  

У результаті вивчення курсу студенти повинні 

знати: 

- теоретично-практичний матеріал з теорії та методики викладання 

історико-побутового танцю 

- техніку та методику  вивчення та виконання  історико-побутових танців 

різних країн та історичних епох; 

- маненри та правила поведінки та етикету для  виконання  історико-

побутових танців різних країн та історичних епох; 

- хореографічну лексику історико-побутових танців різних країн та 

історичних епох; 

 

уміти: 

-самостійно аналізувати методику викладання історико-побутового 

танцю; 

самостійно аналізувати методику виконання історико-побутового танцю 

- вільно володіти теоретичним матеріалом застосовуючи його на практиці 

виконання історико-побутового танцю: 

- мати уяву про особливості стилю та манери виконання історико-

побутових танців різних країн та історичних епох; 

- розуміти і відчувати характер виконання історико-побутових танців 

різних країн та історичних епох; 

- володіти необхідними для виконання історико-побутових танців різних 

країн та історичних епох  навичками володіння аксесуарами  ( 

віяло,плащ,капелюх,зброя,шлейф,та інш.) 

-  володіти та виконувати  характерні танці XII і XIII століття; 

- володіти та виконувати  характерні танці ХІV ст.; 

- володіти та виконувати  характерні танці XV ст.; 

 -  володіти та виконувати  характерні танці  XVІ ст.; 

 -  володіти та виконувати  характерні танці XVІІ ст.; 

-  володіти та виконувати  характерні танці   XVІІІ ст.; 

-   володіти та виконувати  характерні танці  XІХ  ст. 

Ключові слова  Танець, хореографія, історико-побутовий танець, костюм, манера виконання, 

особливості істричних епох. 



 

Формат курсу  очний/заочний   

Теми  МОДУЛЬ І.  

Основи історико-побутового танцю 

Тема 1:Історико-побутовий танець як вид мистецтва.Виникнення та 

характеристика історико-побутових танців. 

Тема 2:Виникнення ,розвиток та загальна характеристика стародавніх танців 

до VІІ ст. 

Тема 3:Загальна характеристика  та вичення танців раннього Середньвіччя. 

МОДУЛЬ ІI 

Тема 4 :Загальна характеристика  та вичення танців XII і XIII століття. 

МОДУЛЬ ІII 

Тема 5 :Загальна характеристика  та вичення танців  ХІV ст. 

МОДУЛЬ ІV 

Тема 6:Загальна характеристика  та вичення танців  XV ст. 

МОДУЛЬ V 

Тема 7:Загальна характеристика  та вичення танців  XVІ ст. 

МОДУЛЬ VІ 

Тема 8:Загальна характеристика  та вичення танців  XVІІ ст. 

МОДУЛЬ VII 

Тема 9:Загальна характеристика  та вичення танців  XVІІІ ст. 

МОДУЛЬ VIII 

Тема 10:Загальна характеристика  та вичення танців  XІХ  ст. 

Підсумковий 

контроль,   

Форма  

іспит в кінці  семестру у формі практичного показу уроку та теоретичної 

частини. 

Пререквізити  Для вивчення курсу студенти потребують розуміння особливостей предмету, 

мати підготовлене тіло. Вимагає знань у області історії,етики естетики, 

історії костюму,музичного мистецтва,живопису,тощо 

Навчальні 

методи та техні- 

ки, які будуть  

використані під 

час викладання  

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  

 Спеціальна підлога, техніка, що відтворює музику, спеціальну форму 

одягу ,аксесуари,костюми, та матеріали для демонстрування за допомогою 

технічних засобів навчання (світлини, відео та аудіозаписи). 

 



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 11 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 на 

іспит  

1. Що таке історико-побутовий танець? 

2. Цервка і танець. 

3. Перші професійні танцівники 

4. З якими науками на вашу думку пов”язаний історико-побутовий танець .І яке 
практичне застосування має для сучасних хореографів? 

5. Вікові періоди розподілу Середньовіччя.  

6. Дайте характеристику стародавніх танців. Опишіть особливості танців 
древніх цивілізацій 

7. Яка відмінність прослідковується між танцями смерті  XII та кінця XIII- ХІV 

ст.     
8. Канонічні танці. 

9.  Опишіть жіночий та чоловічий костюм XІІ-XIII ст.(Можна замалювати) 

10. Опишіть жіночий та чоловічий костюм  XIV ст.(Можна замалювати) 

11. Опишіть жіночий та чоловічий костюм  XV ст.(Можна замалювати) 
12. Опишіть жіночий та чоловічий костюм  XVІ ст.(Можна замалювати) 

13. Опишіть жіночий та чоловічий костюм  XVІІ ст.(Можна замалювати) 

14. Опишіть жіночий та чоловічий костюм  XVІІI ст.(Можна замалювати) 
15. Опишіть жіночий та чоловічий костюм  XIX ст.(Можна замалювати) 

16. Розкажіть все ,що знаєте про  танець  Toten danz. 



17. Розкажіть все,що ви знаєте про бранлі.(історія 

виникнення,розвиток,поділ,хто мав право танцювати?) 

18. Дайте характеристику танців An Dro , Шалтайскій Rond, Hantedro 
19. Джерела по яких реконстуюють старовинні танці.Письмові згадування про 

танець 

20. Загальна характеристика  танців  ХII-XIIIст. 
21. Загальна характеристика   танців  XIVст. 

22. Загальна характеристика  та вичення танців  XVІст.  

23. Загальна характеристика   танців  XVІ ст.  

24. Загальна характеристика  танців  XVІI ст. 
25. Загальна характеристика  танців  ХVIII ст. 

26. Загальна характеристика  танців  ХIX ст. 

27. Морески і моріскєри 
28. Що ви знаєте про танці смерті. Приведіть приклади таких танців 

30. Перші хореографи,які працювали при дворах.Імена,факти,письмові роботи. 

31. Поясніть поняття “Солярний танець” .Приведіть приклади 
33. Що ви можете скзати про танці Дренього Єгипту,Китаю,Греції та Індії? 

34. Початок розподілу на придворний та народний танець. 

35. Філософи і танець.   

37. Які танці ви вивчали(дайте коротку характеристику) 
38. Дайте коротку характеристику вивчених танців  XII-XIII , XІV ст.( An Dro , 

Шалтайскій Rond,Ad mortium festinamus,Toten danz.) 

39. Чим були харктерні музика і танець в переіод до XV ст? 
40. Що було першим танець чи музика? 

41. Загальна характеристика   танців раннього Середньвіччя 

43. Джерела по яких реконстуюють старовинні танці.Письмові згадування про 

танець 
44.     Виникнення ,розвиток та загальна характеристика стародавніх танців до VІІ 

ст. 

45. Опишіть все,що ви знаєте про танець Stella Splenens 
 

 

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

курсу 

  

 


