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ВСТУП 

 

Програму курсу «Теорія та методика викладання сучасного бального танцю 

(європейська, латиноамериканська програма)» укладено відповідно до навчального 

плану факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені 

Івана Франка.  

Тривалість курсу – два семестри (180 год). З них – у третьому семестрі 92- 

практичних занять, а у четвертому семестрі 92– практичних занять, _ – консультації, 4 

–  Залік.  

Програма курсу «Теорія та методика викладання сучасного бального танцю 

(європейська, латиноамериканська програма)» укладена відповідно до освітньо-

кваліфікаційного рівня та напрямку підготовки кафедри. Матеріал допоможе 

опанувати практичними навичками з європейських та латиноамериканських танців. 

Навчити правильно виконувати танцювальні комбінації, на практиці застосовувати 

отримані знання. 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія та методика 

викладання сучасного бального танцю (європейська, латиноамериканська програма)» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки: 

- 02 Культура і мистецтво, спеціальністю 024 Хореографія,бакалавр. 

Термін навчання – 4 роки, кваліфікація: Бакалавр хореографії. 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.  

 

Теоретичні та методичні питання вивчення розвитку новочасних проявів 

хореографічного театрального мистецтва сьогодення.  

- Предметом вивчення навчальної дисципліни є оволодіння мистецтвом 

Європейських та Латиноамериканських танців, практичне застосування 

танцювальної лексики Європейських та Латиноамериканських  бальних танців. 

- Теоретичні та методичні питання вивчення розвитку новочасних проявів 

хореографічного  мистецтва бального танцю сьогодення.  

 

Між предметний зв'язок: Інтелектуальна власність. Педагогіка вищої школи. 

Вища освіта і Болонський процес. Методика викладання хореографічних дисциплін в 

спеціалізованих навчальних закладах. Мистецтво балетмейстера. Теорія та методика 

викладання класичного танцю. Теорія та методика викладання народно-сценічного 

танцю. Теорія та методика викладання українського танцю. Теорія та методика 

викладання сучасного танцю. Дуетно-сценічний танець.  

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика викладання 

сучасного бального танцю ( європейська, латиноамериканська програма)» є  вивчення 

нормативної дисципліни «Теорія та методика викладання сучасного бального 

танцю(європейська, латиноамериканська програма)», засвоєння студентами основ 

сучасного бального танцю, оволодіння навиками використання танцю, координацією 

рухів, правильне поєднання фігур, фізично підготувати танцівника – виховання 

пластичної культури тіла, органічності, вільності руху. Цілі вивчення дисципліни 
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сформувати у студентів чітке розуміння основних європейських та   

латиноамериканських танців; добитися розуміння відмінностей між європейськими і 

латиноамериканськими танцями; навчити шукати потрібну інформацію у Інтернет 

ресурсах. 

 

  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія та методика 

викладання сучасного бального танцю(європейська, латиноамериканська 

програма)»  є: виявити і розкрити творчу індивідуальність кожного 

студента, виховати почуття творчої відповідальності, наполегливості, 

точності при виконанні хореографічного  завдання, а також прищепити 

кожному здатність до самостійної роботи. Формування таланту молодого 

митця, його багатогранне і повне розкриття можливе лише при умові 

послідовного і повсякчасного переборювання усе нових і нових, усе 

складніших завдань. Невід’ємною складовою навчального процесу є 

обов’язковий перегляд театральних вистав з використанням у них 

хореографічних дивертисментів, мистецьких виставок, музичних та 

літературних концертів з подальшим їх обговоренням на курсі.  

Програма передбачає вивчення найбільш важливих тем, які допоможуть 

студентам оволодіти сучасною методикою проведення занять з бального танцю. 

Досконале вивчення дисципліни сприяє розвитку у студентів знань, вмінь і 

навичок які допоможуть виконувати фахову діяльність в галузі хореографії, розв'язати 

завдання проблем 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 та уміти:  

–   методику виконання лексики європейських та латиноамериканських - 

бальних танців; 

–  на практиці застосовувати лексику європейських та латиноамериканських 

танців. Розрізняти та класифікувати сучасні бальні танці . 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 

МОДУЛЬ І  

 

Змістовий модуль 1. Європейські танці 

 

 Тема 1.  ЗАКРИТІ ПЕРЕМІНИ З ПРАВОЇ НОГИ  ТА ЛІВОЇ НОГИ, 

НАТУРАЛЬНИЙ ПОВОРОТ, ЗВОРОТНІЙ ПОВОРОТ (Повільний вальс).-6 

годин. 

1.Позиції стоп. 

2.Побудова. 

3.Ступінь повороту. 

4.Підйом і зниження. 

5.Робота ступні. 
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6.Протирух корпусу. 

7.Нахили. 

Тема 2. ВІСК, ШАСЕ З ПРОМЕНАДНОЇ ПОЗИЦІЇ, ПЕРЕМІНА 

ХЕЗІТЕЙШИН (Повільний вальс). -6 годин. 

1.Позиції стоп. 

2.Побудова. 

3.Ступінь повороту. 

4.Підйом і зниження. 

5.Робота ступні. 

6.Протирух корпусу. 

7.Нахили. 

 

Тема 3. НАТУРАЛЬНИЙ СПІН ПОВОРОТ,ПОВОРОТНИЙ ЛОК, 

ПРОГРЕСИВНЕ ШАСЕ ВПРАВО (Повільний вальс). -6 годин. 

1.Позиції стоп. 

2.Побудова. 

3.Ступінь повороту. 

4.Підйом і зниження. 

5.Робота ступні. 

6.Протирух корпусу. 

7.Нахили. 

 

Тема 4. ТЕЛЕМАРК, ДРЕГ ХЕЗІТЕЙШИН, ЗВОРОТНЄ КОРТЕ, 

СКЛАДАННЯ ТАНЦЮВАЛЬНОГО ЕТЮДУ «ПОВІЛЬНИЙ ВАЛЬС». -6 годин. 

а) З використанням попередніх фігур. 

б)З використанням наступних фігур. 

Позиції стоп. 

2.Побудова. 

3.Ступінь повороту. 

4.Підйом і зниження. 

5.Робота ступні. 

6.Протирух корпусу. 

7.Нахили. 

 

Тема 5.  ХІД ТАНГО (ВПЕРЕД ТА НАЗАД),ЗАКРИТИЙ ПРОМЕНЕД, 

ВІДКРИТИЙ ЗВОРОТНІЙ ПОВОРОТ- ПРАРТНЕРКА ЗОВНІ-ВІДКРИТЕ 

ЗАКІНЧЕННЯ (Танго). -6 годин. 

1.Позиції стоп. 

2.Побудова або напрямок. 

3.Робота ступні. 

4.Ступінь повороту. 

 

Тема 6.  ПРАВИЙ РОК ПОВОРОТ, ПРОГРЕСИВНА ЛАНКА, КОРТЕ 

НАЗАД, РОК НА ПРАВУ ТА ЛІВУ НОГУ (Танго). -6 годин. 

1.Позиції стоп. 

2.Побудова або напрямок. 
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3.Робота ступні. 

4.Ступінь повороту. 

 

Тема 7. ФОРСТЕП, ПРОМЕНАДНИЙ ПОВОРОТ, ПРАВИЙ 

ПРОМЕНАДНИЙ ПОВОРОТ В РОК ПОВОРОТ, СКЛАДАННЯ 

ТАНЦЮВАЛЬНОГО ЕТЮДУ «ТАНГО». -6 годин. 

а) З використанням попередніх фігур. 

б)З використанням наступних фігур. 

1.Позиції стоп 

2.Побудова або напрямок 

3.Робота ступні 

4.Ступінь повороту 

 

Тема 8.   ПЕРЕМІНИ ВПЕРЕД ТА НАЗАД(Віденський вальс). -6 годин. 

1.Позиції стоп. 

2.Ступінь повороту. 

3.Рахунок. 

4.Робота ступні. 

 

Тема 9.  ПРАВИЙ ПОВОРОТ,   ЛІВИЙ ПОВОРОТ(Віденський вальс) . -6 

годин. 

1.Позиції стоп. 

2.Ступінь повороту. 

3.Рахунок. 

4.Робота ступні. 

 

Тема 10.  ПРАВИЙ ФЛЕКЕРЛ, 

 СКЛАДАННЯ ТАНЦЮВАЛЬНОГО ЕТЮДУ «ВІДЕНСЬКИЙ ВАЛЬС». 

 – 6 годин.  

а) З використанням попередніх фігур. 

б)З використанням наступних фігур. 

1.Позиції стоп. 

2.Ступінь повороту. 

3.Рахунок. 

4.Робота ступні. 

 

Тема 11. ЧЕТВЕРТНИЙ ПОВОРОТ ВПРАВО, ПРОГРЕСИВНЕ 

ШАСЕ(Квікстеп).-6 годин.  

1.Позиції стоп. 

2.Побудова. 

3.Ступінь повороту. 

4.Підйом і зниження. 

5.Робота ступні. 

6.Нахил. 
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Тема 12.   ЛОКСТЕП ВПЕРЕД ТА НАЗАД, ТІПЕЛЬ ШАСЕ ВПРАВО. - 6 

годин. 

 

1.Позиції стоп. 

2.Побудова. 

3.Ступінь повороту. 

4.Підйом і зниження. 

5.Робота ступні. 

6.Нахил. 

 

Тема 13. НАТУРАЛЬНИЙ ПОВОРОТ З ХЕЗІТЕЙШИН, ШАСЕ 

ЗВОРОТНІЙ ПОВОРОТ, СКЛАДАННЯ ТАНЦЮВАЛЬНОГО ЕТЮДУ 

«КВІКСТЕП». – 6 годин. 

а) З використанням попередніх фігур. 

б)З використанням наступних фігур. 

1.Позиції стоп. 

2.Побудова. 

3.Ступінь повороту. 

4.Підйом і зниження. 

5.Робота ступні. 

6.Нахил. 

 

Тема 14. КРОК ПЕРО, ПОТРІЙНИЙ КРОК(Фокстрот)– 6 годин. 

1.Позиції стоп. 

2.Побудова. 

3.Ступінь повороту. 

4.Підйом і зниження. 

5.Робота ступні. 

6.Нахил. 

 

Тема 15 ЛІВИЙ ПОВОРОТ, СКЛАДАННЯ ТАНЦЮВАЛЬНОГО ЕТЮДУ 

«ФОКСТРОТ» – 6 годин. 

а) З використанням попередніх фігур 

б) З використанням наступних фігур 

 

1.Позиції стоп. 

2.Побудова. 

3.Ступінь повороту. 

4.Підйом і зниження. 

5.Робота ступні. 

6.Нахил.  

Тема 16. ПРАВИЙ ПОВОРОТ, СКЛАДАННЯ ТАНЦЮВАЛЬНОГО ЕТЮДУ 

«ФОКСТРОТ» 6- годин. 

а) З використанням попередніх фігур 

б) З використанням наступних фігур 

1.Позиції стоп. 
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2.Побудова. 

3.Ступінь повороту. 

4.Підйом і зниження. 

5.Робота ступні. 

6.Нахил. 

 

  Змістовий модуль 2. Латиноамериканські танці 

 

 Тема 1. ОСНОВНИЙ КРОК(ПРАВИЙ,ЛІВИЙ, АЛЬТЕРНАТИВНИЙ), 

ПРОГРЕСИВНИЙ ОСНОВНИЙ КРОК (Самба).-6 годин.  

1.Позиції стоп. 

2.Рекомендована побудова. 

3.Ступінь повороту. 

4.Рахунок. 

5.Робота ступні. 

 

Тема 2. ВІСК ВЛІВО ТА ПРАВО, БОТА ФОГО З ПРОСУВАННЯМ ВПЕРЕД 

ТА НАЗАД (Самба).-6 годин. 

1.Позиції стоп. 

2.Рекомендована побудова. 

3.Ступінь повороту. 

4.Рахунок. 

5.Робота ступні. 

 

Тема 3. 

  СТАЦІОНАРНИЙ САМБА КРОК, РОЗКРУЧУВАННЯ ВІД РУКИ ТА 

КРОКИ ВОЛЬТА, СКЛАДАННЯ ЕТЮДУ ТАНЦЮ «САМБА».-6 годин. 

a) З використанням попередніх фігур. 

б) З використанням наступних фігур. 

1.Позиції стоп. 

2.Рекомендована побудова. 

3.Ступінь повороту. 

4.Рахунок. 

5.Робота ступні. 

 

Тема 4.  ОСНОВНИЙ КРОК ТАНЦЮ ЧА ЧА ЧА, НЬЮ –ЙОРК ( Ча ча ча).-6 

годин. 

1.Позиції стоп. 

2.Ступінь повороту. 

3.Рахунок. 

4.Робота ступні. 

Тема 5.  СПОТ ПОВОРОТ, АЛІМАНА (Ча ча ча).-6 годин. 

1.Позиції стоп. 

2.Ступінь повороту. 

3.Рахунок. 

4.Робота ступні. 
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Тема 6.  РУКА В РУЦІ, СКЛАДАННЯ ЕТЮДУ ТАНЦЮ «ЧА ЧА ЧА».-6 

годин. 

а) З використанням попередніх фігур. 

б)З використанням наступних фігур. 

1.Позиції стоп. 

2.Ступінь повороту. 

3.Рахунок. 

4.Робота ступні. 

 

Тема 7. ОСНОВНИЙ КРОК РУМБИ, АЛЕМАНА (Румба).-6 годин. 

1.Позиції стоп. 

2.Ступінь повороту. 

3.Рахунок. 

4.Робота ступні 

 

Тема 8. ПРОГРЕСИВНІ КРОКИ ВПЕРЕД ТА НАЗАД, САЙД СТЕП (Румба).-

6 годин. 

1.Позиції стоп. 

2.Ступінь повороту. 

3.Рахунок. 

4.Робота ступні. 

 

Тема 9.  ВІЯЛО, СКЛАДАННЯ ЕТЮДУ ТАНЦЮ «РУМБА».-6 годин. 

а) З використанням попередніх фігур. 

б)З використанням наступних фігур. 

1.Позиції стоп. 

2.Ступінь повороту. 

3.Рахунок. 

4.Робота ступні. 

 

Тема 10. ФОЛОВЕЙ РОК, ФОЛОВЕЙ З ВІДШТОВХУВАННЯМ 

(ДЖАЙВ). – 6 годин.  

1.Позиції стоп і ведення. 

2.Ступінь повороту. 

3.Рахунок. 

4.Ритм. 

 

Тема 11. ЛАНКА РОК, ЛАНКА, АМЕРИКАНСЬКИЙ СПІН(ДЖАЙВ).-6 

годин.  

1.Позиції стоп і ведення. 

2.Ступінь повороту. 

3.Рахунок. 

4.Ритм. 

 

Тема 12. СТОП І ЙТИ, ІСПАНСЬКІ РУКИ, СКЛАДАННЯ ЕТЮДУ ТАНЦЮ 

«ДЖАЙВ». - 6 годин. 
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а) З використанням попередніх фігур. 

б)З використанням наступних фігур. 

1.Позиції стоп і ведення. 

2.Ступінь повороту. 

3.Рахунок. 

4.Ритм. 

 

Тема 13. ОСНОВНИЙ РУХ ТАНЦЮ «ПАСОДОБЛЬ», АППЕЛЬ, ШАССЕ 

ВПРАВО ТА ВЛІВО З ПІДЙОМАМИ І БЕЗ ПІДЙОМІВ.(Пасодобль) – 6 годин. 

1.Позиції стоп. 

2.Рекомендована побудова. 

3.Ступінь повороту. 

4.Рахунок. 

5.Такт. 

 

Тема 14. ПРОМЕНАДНА ЛАНКА, РОЗЄДНАННЯ (Пасодобль). – 6 годин. 

1.Позиції стоп. 

2.Рекомендована побудова. 

3.Ступінь повороту. 

4.Рахунок. 

5.Такт. 

 

Тема 15.  ВІСІМ, СКЛАДАННЯ ЕТЮДУ ТАНЦЮ «ПАСОДОБЛЬ». – 6 

годин. 

а) З використанням попередніх фігур 

б) З використанням наступних фігур 

1.Позиції стоп. 

2.Рекомендована побудова. 

3.Ступінь повороту. 

4.Рахунок. 

5.Такт. 

 

Тема 16. СКЛАДАННЯ ЕТЮДУ ТАНЦЮ «ПАСОДОБЛЬ» 6- годин. 

а) З використанням попередніх фігур 

б) З використанням наступних фігур 

1.Позиції стоп. 

2.Рекомендована побудова. 

3.Ступінь повороту. 

4.Рахунок. 

5.Такт. 

  

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова  

1. The ballroom Technique ISTD 

2. Technique of  ballroom dancing Guy Hovard IDTA 

3. The revisd technique of  latin dancing ISTD (1998, 1999, 2002) 



12 

 

4. The technique of  latin dancing Walter Laird 

  
Допоміжна 
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    20.Гі Дені, Люк Дасвіль. Всі танці. – Київ: Музична Україна, 1983. – 340 с. 

    21.Данляк Ф. І., Демченко В.М., Городенко Н. О., Сучасний танець (Бальний 

танець) / програма для студентів училищ культури на базі неповної та повної 

загальноосвітньої школи. – Київ, 1993. – 13 с. 

    22.Дегтяренко А. Т. Бальний танець / Програма для спеціальних  учбових закладів 

по спеціальності 2004 «Культурно-просвітницька робота». – М., 1983. – 15 с. 
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Інтернет-джерела. 

https://www.ballroomguide.com 

 

 

4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

Залік: ІV начальний семестр. 

Під час навчальних занять застосовується індивідуальна та фронтальна перевірка 

знань, умінь і навичок студентів, а також підсумкові форми контролю:  

 індивідуальна перевірка  (передбачає практичний показ 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 – залік (практичний показ ). 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять, має на 

меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретних танцювальних 

рухів, вправ, тренажу сучасної пластики, комбінації та хореографічних етюдів, 

концертних номерів. Формою проведення поточного контролю під час навчальних 

занять визначаються, як аналіз засвоєння  вивченого матеріалу, через практичний 

показ студентом пройдених тем.    

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, диференційований 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. 

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 

Не зараховано 

F 
0-25 
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5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

   

Діагностичні засоби забезпечується можливістю оцінювання рівня досягнення та 

ефективності сформульованих і реалізованих у системі цілей освіти та професійної 

підготовки. 

Критерії оцінювання результатів з курсу «Теорія та методика викладання 

сучасного бального танцю ( Європейська, латиноамериканська програма)». 

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

визначення оцінки – рівень засвоєння студентами матеріалу, передбаченого освітньо-

професійною програмою. 

“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 практичного 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. 

 

 


