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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика роботи з 

хореографічним колективом» складена відповідно до підготовки першого 

(бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Хореографія» 

спеціальності 024 Хореографія галузі знань 02 Культура і мистецтво у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка. Кваліфікація: бакалавр хореографії  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є хореографічне мистецтво. 

Теоретичні та методичні питання вивчення, навчання та організації, процесів 

роботи керівника хореографічного колективу.  

Між предметний зв'язок: Методика викладання хореографії, Теорія та 

методика викладання класичного танцю, Теорія та методика викладання 

класичного танцю народно-сценічного танцю, Теорія та методика викладання 

класичного танцю українського танцю, Теорія та методика викладання класичного 

танцю сучасного танцю, Теорія та методика викладання класичного танцю 

сучасного бального танцю, Теорія та методика викладання класичного танцю 

історико-побутового танцю, Імпровізація та контактна імпровізація. 

Програма передбачає вивчення найбільш важливих тем, які допоможуть 

студентам оволодіти сучасною методикою організації діяльності керівника 

хореографічного колективу у сфері хореографічного мистецтва. 

Досконале вивчення дисципліни сприяє розвитку у студентів знань, вмінь і 

навичок які допоможуть виконувати фахову діяльність в галузі культури і 

мистецтва, розв'язати завдання стосовно проблеми адаптації у середовищі 

пов'язаних з роботою у колективі як керівник-менеджер. 

Застосування набутих знань під час погодження навчальних практик, 

педагогічної та виробничої практики.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

Модуль І. Теоретичні та методологічні основи роботи з хореографічним 

колективом 

Модуль ІІ. Організаційна робота та виховна робота в хореографічному 

колективі 

Модуль ІІІ. Навчально-тренувальна робота з хореографічним колективом 

Модуль ІV. Художньо-мистецька робота у хореографічному колективі� 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика роботи з 

хореографічним колективом» є: більш поглиблене засвоєння студентами 

теоретичних знань хореографічних дисциплін, вивчення методики роботи з 

хореографічним колективом, багатогранною діяльністю керівника колективу, 

особливостями організації роботи з різними категоріями учасників хореографічних 

колективів, специфікою та методикою роботи з ними. 

Застосування набутих знань під час погодження навчальних практик, 

педагогічної та виробничої практики.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика роботи з 

хореографічним колективом»  
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Завдання: підвищення рівня теоретичних знань з методики організації роботи з 

хореографічним колективом, закріплення практичних навичок щодо цього, 

підготовка студента до майбутньої діяльності в якості керівника аматорського 

хореографічного колективу. Найважливіші моменти у цій діяльності: 

- організація, становлення та розвиток колективу; 

- здійснення в ньому навчально-виховної роботи; 

- організація і проведення концертних виступів. 

Програма передбачає вивчення найбільш важливих тем, які допоможуть 

студентам оволодіти сучасною методикою навчально-виховної та репетиційної 

роботи в колективі. 

Досконале вивчення дисципліни сприяє розвитку у студентів знань, які 

допоможуть розв'язати завдання стосовно проблеми адаптації у середовищі 

пов'язаних з роботою у колективі та його керівництвом. 

Більш поглиблене засвоєння студентами теоретично-практичних знань 

хореографічних дисциплін (теорія та методика викладання класичного танцю, 

теорія та медика викладання народно-сценічного танцю, теорія та методика 

українського танцю, теорія та методика викладання сучасного танцю та інших 

фахових дисциплін).  

є закріплення практичних навичок щодо цього, підготовка студента до 

майбутньої діяльності в якості керівника аматорського хореографічного колективу. 

Найважливіші моменти у цій діяльності: 

- організація, становлення та розвиток колективу; 

- здійснення в ньому навчально-виховної роботи; 

- організація і проведення концертних виступів. 

Програма передбачає вивчення найбільш важливих тем, які допоможуть 

студентам оволодіти сучасною методикою проведення занять з хореографічного 

мистецтва. 

Досконале вивчення дисципліни сприяє розвитку у студентів знань, вмінь і 

навичок які допоможуть виконувати фахову діяльність в галузі хореографії, 

розв'язати завдання стосовно проблеми адаптації у середовищі пов'язаних з 

роботою у колективі як вчитель хореографічних дисциплін та керівник колективу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- напрямки розвитку сучасної науки про методи керівництва колективом; 

- загальні вимоги до організації роботи в аматорських колективах; 

- закономірності розвитку аматорського колективу; 

- роль керівника в хореографічному колективі; 

- особливості самоврядування у колективі та його функції; 

- методами стимуляції діяльності хореографічного колективу; 

- типи та функції хореографічного колективу. Колектив як особливий тип 

міжособистісних відносин; 

- особистість керівника хореографічного колективу. Основні характеристики 

стилю викладання; 

- методи та принципи хореографічного навчання; 

- документація керівника хореографічного колективу; 

- організація навчально-тренувального процесу хореографічного колективу; 

- типи спеціалізованих приміщень, їх цільове призначення та обладнання; 
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- гігієна учасників хореографічного колективу; 

- організація набору та система професійних вимог до учасників хореографічного 

колективу;  

- організація роботи з учнівським та батьківським активом колективу; 

- методика виховної роботи керівника хореографічного колективу; 

- планування виховної роботи в хореографічному колективі;  

- позаурочна робота керівника хореографічного колективу; 

- бесіди керівника з колективом; 

- колектив – шляхи виховання згуртованості колективу; 

- методи та принципи хореографічного навчання; 

- планування навчально-тренувальної роботи в хореографічному колективі; 

- розвиток музичності на уроках; 

- музичний супровід та вимоги до нього в навчальному процесі; 

- виконавська майстерність та культура уваги виконавців хореографічного 

колективу; 

- організація навчального процесу з дітьми певними фізичними вадами; 

- методика проведення хореографічних занять з дітьми дошкільного віку (3-6 

років); 

- методика проведення хореографічних занять з дітьми молодшого шкільного віку 

(7-10 років); 

- методика проведення хореографічних занять з підлітками (11-15 років); 

- методика проведення занять з дітьми ранньої юності (15-18 років); 

- методика робот з дорослим (старше 19 років) хореографічним колективом; 

- специфіка роботи в аматорських та професійних колективах; 

- репертуар та принципи його формування; 

- методика  проведення відкритого уроку в хореографічному колективі; 

- концертна діяльність хореографічного колективу та її види; 

- гастрольна діяльність хореографічного колективу та її організація; 

- конкурси, фестивалі, огляди з хореографічного мистецтва. 

уміти: 

- застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності при керівництві 

хореографічним колективом; 

- планувати роботу в колективах;  

- проводити навчально-виховну роботу; 

- організовувати концертну діяльність хореографічного колективу, участь у 

конкурсах, фестивалях. самостійно аналізувати методику викладання 

хореографії; 

- на практиці застосовувати отримані теоретичні знання з методики роботиз 

хореографічним колективом; 

- володіти навчально-програмною та методичною документацією та уміти 

використовувати їх для формування змісту навчання; 

- уміти робити відбір навчального матеріалу з рекомендованих програмою 

підручників та методичних посібників; 

- уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу; 

- застосовуючи теоретичні знання з методики побудови уроку та використовуючи 

методичну літературу, визначати співрозмірність тривалості частин уроку. 
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Вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика роботи з 

хореографічним колективом» забезпечує досягнення програмних програмних 

результатів: 

ПР05. Аналізувати проблеми безпеки життєдіяльності людини у професійній 

сфері, мати навички їх попередження, вирішення та надання першої допомоги. 

ПР12. Відшуковувати необхідну інформацію, критично аналізувати і творчо 

переосмислювати її та застосовувати в процесі виробничої діяльності. 

ПР16. Аналізувати і оцінювати результати педагогічної, асистентсько-

балетмейстерської, виконавської, організаційної діяльності. 

ПР21. Розвивати комунікативні навички, креативну і позитивну атмосферу в 

колективі. 

ПР22. Мати навички управління мистецькими проектами, зокрема, 

здійснювати оцінки собівартості мистецького проекту, визначати потрібні ресурси, 

планувати основні види робіт. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години / 3 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Модуль І. Теоретичні та методологічні основи роботи з хореографічним 

колективом – 28 годин. 

Тема 1. Вступ. Предмет, мета і завдання курсу методика роботи з 

хореографічним колективом 

Тема 2. Особистість керівника хореографічного колективу. 

Тема 3. Документація керівника хореографічного колективу 

Модуль ІІ. Організаційна робота та виховна робота в хореографічному 

колективі – 20 годин. 

Тема 4. Організація навчально-тренувального процесу хореографічного 

колективу 

Тема 5. Виховна робота з хореографічним колективом 

Модуль ІІІ. Навчально-тренувальна робота з хореографічним колективом – 

18 годин. 

Тема 6. Навчально-тренувальна робота з хореографічним колективом  

Тема 7. Організація навчального процесу з дітьми певними фізичними вадами  

Модуль ІV. Художньо-мистецька робота у хореографічному колективі – 24 

годин. 

Тема 8. Виконавська майстерність та культура уваги виконавців 

хореографічного колективу 

Тема 9. Художньо-творчий процес в хореографічному колективі.  

 

3. Рекомендована література 

1. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia] / L. 

Androshchuk, V. Balahur, T. Blahova, O. Martynenko, O. Plakhotnyuk // redak. O. 

Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 – 256 р.  (Фізична 

культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія / Л.  Андрощук, В.  Балагур, Т.   

Благова, О.   Мартиненко, О.  Плахотнюк  // ред. О. Заболотна – Старогард Гданьскі 

: Поморський університет, 2020 – 256 с. 

https://zenodo.org/record/4086115#.X5Py7tRS8dU. 

https://zenodo.org/record/4086115#.X5Py7tRS8dU
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2. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. 

– Львів : СПОЛОМ, 2020. – 244 с. Кінезіологія танцю.pdf. 

3. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів 

хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / 

Н. Кривунь, К. Ірдинєнко, О. Мартиненко, О. Плахотнюк, Л. Савчин, [та ін.] / за 

заг. ред. О. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с. О. 

Плахотнюк 2.3 Джаз-танець у мистецтвознавчому дискурсі сьогодення.pdf. 

4. Менеджмент соціокультурної діяльності / Колективна монографія // О. 
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92. Танцювальний гурток в клубі. Посібник. – Київ : Мистецтво, 1964. – 134 

с. 

93. Тараканова А. П. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для 

вчителів хореографії (1 – 4 кл) і керівників хореографічних гуртків (початковий 

рівень) загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. – Вінниця: Нова 

книга, 2010. – 160 с. 

94. Теорія і практика викладання фахових дисциплін : Збірник науково-

методичних праць кафедри народної хореографії КНУКіМ. – К. : ТОВ 

«Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2014 . – 216 с. 

95. Терещенко Н. В. Естетичне виховання старшокласників засобами бальної 

хореографії.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 – 

Теорія і методика викладання / Наталя Віталіївна Терещенко – Київ, 2019. – 23 с. 

96. Тестові контрольні кваліфікаційні завдання: Спеціальності “Народна 

художня творчість”, кваліфікація “Керівник ансамблю народного танцю, викладач 

фахових дисциплін”. – Рівне: РДІК, 1996. – 18 с. 

97. У вихорі танцю : методичний посібник / А. Коротков, В. Похиленко, 

В. Короткова, та ін. – Кіровоград, 2014. – 192 с. 
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98. Удовіченко В. Хореографія в дошкільному навчальному закладі. 

Парціальна програма / В. Удовіченко, Т. Сиротенко, Н. Кугаєнко. – Харків : Ранок, 

2014. – 80 с. 

99. Хореографічні нариси ХХІ століття: полі аспектний навчально-

методичний абрис : навч.-метод. посіб. / Л. Маркевич, Л. Волошина, р. Горбачук, 

О. Гордеєєва, Л. Зань, В. Пуйова, С. Рябченко, А. Самохвалова, В. Ширгер. – Рівне 

: О. Зень, 2021. – 639 с. 

100. Хореографічно-педагогічна освіта: теорія і практика : монографія / Г. 

Ніколаї, Д. Бермудес, Ю. Горських та ін. [за заг. ред. д-ра пед. наук Г. Ніколаї]. – 

Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 592 с. 

101. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним 

колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 1. – К. : НАКККІМ, 

2015. – 220 с. 

102. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним 

колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 2. – К. : НАКККІМ, 

2015. – 252 с. 

103. Шевчук А. С. Дитяча хореографія : навч.-метод. посібник / А. С. Шевчук. 

– 3-те вид. зі змін. та доповн. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 288 с. 

Інтернет ресурси  

104. Folk dance UBT Premiera ЛНУ ім. І. Франка – ULR : 

https://www.facebook.com/watch/?v=1363055984077200м 

105. Культурно мистецькі заклади Львова – ULR : 

https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D1%83%

D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-

%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 

106. Львівська національна опера – ULR : https://opera.lviv.ua/ 

107. Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки – ULR : 

https://teatrlesi.lviv.ua/ 

108. Львівський державний цирк – ULR : http://www.lvivcirk.com/ 

109. Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької – ULR : 

https://www.zankovetska.com.ua/ 

110. Палац залізничників – ULR : https://roks-

lviv.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral 

111. Палац ім. Г. Хоткевича – ULR : https://khpc.com.ua/ 

112. Танцювальні студії, ансамблі Львів – ULR : 

https://infomisto.com/uk/lviv/catalog/tancyuvalni-studii-ansambli/ 

113. Театри Львова. – ULR : https://lviv.kontramarka.ua/uk/theatre 

114. Центр творчості дітей та юнацтва Галичини: ЦТДЮГ … – ULR : 

https://ctdug.lviv.ua/ 
 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Залік: 8 – начальному семестрі. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять, має 

на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретних завдань 

з питань організації, методики роботи з хореографічним колективом. Формою 

https://www.facebook.com/watch/?v=1363055984077200м
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://opera.lviv.ua/
https://teatrlesi.lviv.ua/
http://www.lvivcirk.com/
https://www.zankovetska.com.ua/
https://roks-lviv.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://roks-lviv.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
https://khpc.com.ua/
https://infomisto.com/uk/lviv/catalog/tancyuvalni-studii-ansambli/
https://lviv.kontramarka.ua/uk/theatre
https://ctdug.lviv.ua/
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проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються, як аналіз 

засвоєння  вивченого матеріалу, через усну відповідь з пройдених тем.    

Модульний контроль – визначає підхід до організації оволодіння студентом 

змістовими модулями та проявляється через специфічну для модульного навчання 

організацію методів і прийомів навчально-виховних заходів, основним змістом 

яких є активна самостійно-творча пізнавальна діяльність студента. 

Методичного консультування – полягає в науковому та інформаційно-

методичному забезпеченні діяльності учасників освітнього процесу. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його 

завершальних етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та 

державну атестацію студента.  

Семестровий контроль проводиться за однією із таких форм: семестровий 

іспит, диференційований залік, підсумкове заняття, визначеного відповідно до 

навчальної програми, і в терміни, встановлені навчальним планом.  

Семестровий іспит, залік чи підсумкове заняття проводиться у форму 

відкритих уроків (практичний показ студентами вивченого матеріалу: 

танцювальних рухів, вправ, тренажу сучасної пластики, комбінації та 

хореографічних етюдів, концертних номерів) 

Під час семестрового контролю враховуються результати здачі усіх видів 

навчальної роботи згідно із структурою залікових кредитів. 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

 

Шкала переведення сумарної модульної оцінки в з заліку 

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  

Е  51-60 Достатньо 

FХ 26-50 
2 Незадовільно Незараховано 

F 0-26 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Діагностичності – забезпечується можливістю оцінювання рівня досягнення 

та ефективності сформульованих і реалізованих у системі цілей освіти та 

професійної підготовки. 

Критерії оцінювання результатів з курсу «Методика викладання 

хореографії». 

Залік проводиться при оцінюванні за 5-ти бальною системою. Основа для 

визначення оцінки – рівень засвоєння студентами матеріалу, передбаченого 

освітньо-професійною програмою. 
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“Відмінно” (А) заслуговує студент, який вірно виконав творчі завдання в 

межах 90 - 100% поставлених питань та завдань: 

  - показав всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмного 

матеріалу; 

  - показав вміння відмінно виконувати завдання, що передбачені практичним 

показом; 

  - вміє застосовувати знання з методики викладання хореографії; 

  - досконало володіє методичними і хореографічними поняттями; 

  - проявив творчі здібності в розумінні, викладенні і використанні учбово-

програмного матеріалу. 

 

“Добре” (ВС) заслуговує студент, який вірно виконав творчі завдання в 

межах 75 – 89 % поставлених питань та завдань: 

  - показав добрі знання навчально-програмного матеріалу курсу; 

  - добре володіє методичними і хореографічними поняттями; 

  - достатньо повно володіє хореографічними поняттями. 

“Задовільно” (ДЕ) заслуговує студент, який вірно виконав творчі завдання в 

межах 60 – 74 % поставлених питань та завдань теоретичного заліку: 

  - показав достатні знання навчально-програмного матеріалу дисципліни у 

задовільному обсязі; 

  - в певному об’ємі знає авторів згаданих на лекціях хореографічних теорій.   

  - володіє першочерговими поняттями методики хореографічного мистецтва. 

“Незадовільно”(ХF) з можливістю повторного складання заслуговує студент, 

який виконав творчі завдання  в обсязі 35-59 % завдань, передбачених теоретичним 

заліком: 

  - показав досить низький рівень знань навчально-програмного матеріалу; 

  - допускає значні помилки у визначенні основних мистецтвознавчих підходів; 

  - не орієнтується в значній більшості понять та категорій. 

“Незадовільно”(ХF) з обов’язково повторним курсом заслуговує студент, 

який виконав завдання в обсязі 1 – 34 % завдань, передбачених програмою заліку: 

  - не володіє об’ємом знань обсязі, що не задовольняє мінімально – 

необхідному навчально-програмного матеріалу з курсу; 

  - неприпустимо помиляється в основних поняттях та категоріях курсу; 

  - допустив грубі помилки при відповіді на питання заліку, що демонструють 

нерозуміння сутності обраної спеціальності. 
 

 

 

 


