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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “Соціальний танець”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 

02 Культура і 

мистецтво 
(шифр, назва) 

Нормативна 

(за вибором студента) 

 

Модулів – 1 

Напрям 

024 Хореографія 
(шифр, назва)

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

Хореографія 

ІІ-й  

Курсова робота  Семестр 

Загальна кількість годин 

180–год. 

ІІІ-ІV-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4-3 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

  год.  год. 

Практичні, семінарські 

64год. год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

116 год. год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: Метою вивчення нормативної дисципліни «Соціальний танець» є 

засвоєння студентами основ соціальних танців, оволодіння навиками використання 

танцю, координацією рухів, правильне поєднання фігур, фізично підготувати 

танцівника – виховання пластичної культури тіла, органічності, вільності руху. Цілі 

вивчення дисципліни сформувати у студентів чітке розуміння основних соціальних 

танців; добитися розуміння відмінностей між ними; навчити шукати потрібну 

інформацію у Інтернет ресурсах. 

 

Завдання: весь навчальний процес спрямований на те, щоб найповніше 

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.  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен 

- знати: Знати методику виконання лексики соціальних танців. 

 -вміти: на практиці застосовувати лексику соціальних танців. Розрізняти 

та класифікувати соціальні  танці .  

 

ІІ КУРС 

ІІІ семестр  

 

МОДУЛЬ І 

Змістовий модуль 1. Латиноамериканські та джазові танці. 

Тема 1.  Мамбо. Основний рух. 

Танець кубинського походження, нагадує румбу, відрізняється рвучким 

ритмом. Розмір 2/4, 2/2. Темп: 32 такти або 64 ударив хвилину. 

Основний ритм «раз-два-три –і. це останній варіант мамбо, виконується в 

трійному ритмі.  

Позиція ідентична позиції румби. Всі кроки виконуються з подушечки на всю 

стопу. 

Ключове слово: Мамбо 

Література:  

   1. The ballroom Technique ISTD 

   2. Technique of  ballroom dancing Guy Hovard IDTA    

   3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 2.   БАЙОН. КВАДРАТ. 



Це танець бразильського походження, нагадує самбу з якою у нього багато 

спільного. 

Розмір 2/4. Темп: 45 тактів або 90 ударів в хвилину. Ритм: раз-два-три-і-чотири. 

Позиція ідентична позиції румби. Всі кроки виконуються з подушечки на всю 

стопу. 

Ключове слово: Байон 

Література: 1. The ballroom Technique ISTD 

2.Technique of  ballroom dancing Guy Hovard IDTA   

3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 3. БАЙОН. КРОК З ПРОСУВАННЯМ. 

Це танець бразильського походження, нагадує самбу з якою у нього багато 

спільного. 

Розмір 2/4. Темп: 45 тактів або 90 ударів в хвилину. Ритм: раз-два-три-і-чотири. 

Позиція ідентична позиції румби. Всі кроки виконуються з подушечки на всю 

стопу. 

Ключове слово: Байон 

Література: 1. The ballroom Technique ISTD 

2.Technique of  ballroom dancing Guy Hovard IDTA   

    3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 4. КАЛІПСО. РУХ «ТУДА І ЗВОРОТНЬО». 

Танець каліпсо виник на Антильських островах. Його створили чорні раби, 

яким не дозволялось розмовляти. Танець був заборонений бо являв собою тайну мову 

спілкування. Раби співали мелодії каліпсо ідучи на роботу, тому цей танець 

виконувався в ритмі маршу. Корпус танцюристів розхитується в ритмі крокуючого 

верблюда. Рухи в стопах, колінах та бедрах дуже гнучкі і мають хвилеподібний 

характер руху всього корпуса. Розмір 4/4. Темп: 36 тактів або 144 удари в хвилину. 

Ритм: раз-і-два-і-три-і-чотири-і-пять-і-шість-і-сім-і-вісім-і-з акцентом на 

першій, третій, п’ятій і сьомій долях. 

Позиція: партнер і партнерша стоять на відстані близько 1 м.,руки вільно 

опущені, вага тіла розділяється на двох стопах.  

Ключове слово: Каліпсо 

Література: 1. The ballroom Technique ISTD 

2.Technique of  ballroom dancing Guy Hovard IDTA 

   3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

  

Тема 5.  МЕРЕНГА, БОКОВИЙ КРОК. 

Появилась в Сан – Домінго і танець швидко завоював всю Латинську Америку, 

а потім Європу. Танець дуже ритмічний і користується успіхом дякуючи веселій 

маршевій музиці. Подібний до самби, але з складною синкопою що нагадує рух 

кульгавої качки. «Селезень» запросивши її танцювати з солідарності теж «кульгає».  



Розмір:2/4. Темп: 2/4. Темп: 70 тактів або 140 ударів в хвилину. Ритм: раз-два-

раз-два і т.д. 

Позиція ідентична позиції румби або довільна на невеликій відстані один від 

одного. 

Ключове слово: Меренга 

Література: 1. The ballroom Technique ISTD 

2.Technique of  ballroom dancing Guy Hovard IDTA    

   3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 6. КОНГА. ОСНОВНИЙ РУХ. 

Як і чарльстон, конга – «  який повернувся» танець. Після короткого успіху в 

30-х роках він знову повернувся в 60-х. Конга – танець кубинського походження і по 

своєму основному руху нагадує румбу. Під час короткої паузи після рахунку «і» 

танцюристи виконують легкий рух який іде від талії, так ніби в них раптово виникла 

гикавка. Розмір :2/4. Темп: 64 такти або 128 ударів в хвилину. Ритм-раз-два-три-і. 

Рахунок іде на 2 такти, але останній удар рахується трохи раніше. Позиція ідентична 

позиції румби. 

 

лючове слово: Конга 

Література: 1. The ballroom Technique ISTD 

2.Technique of  ballroom dancing Guy Hovard IDTA   

3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

 Тема 7. КОНГА. КРОК З ПРОСУВАННЯМ. 

Як і чарльстон, конга – «  який повернувся» танець. Після короткого успіху в 

30-х роках він знову повернувся в 60-х. Конга – танець кубинського походження і по 

своєму основному руху нагадує румбу. Під час короткої паузи після рахунку «і» 

танцюристи виконують легкий рух який іде від талії, так ніби в них раптово виникла 

гикавка. Розмір :2/4. Темп: 64 такти або 128 ударів в хвилину. Ритм-раз-два-три-і. 

Рахунок іде на 2 такти, але останній удар рахується трохи раніше. Позиція ідентична 

позиції румби. 

Ключове слово: Конга 

Література: 1. The ballroom Technique ISTD 

2.Technique of  ballroom dancing Guy Hovard IDTA  

3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 8. БАМБА. РУХ БАМБИ . 

Цей танець виконується під мелодії мексиканського фольклора, нагадує самбу 

або гуарачу. Введення тріо Мачукамбос, бамба стала популярною дякуючи своєму 

ритму, який захоплює навіть самих стриманих. Більшість влаштовує те, що вони 

стрибають під мелодію бамби. Треба танцювати цей танець в певному стилі, без 

виконання всіх складних фігур істинної бамби. Розмір: 2/4.  Темп: 60 тактів або 120 



ударів в хвилину. Ритм: і-раз –і –два і т.д. Позиція: довільна. Партнери стоять один 

напроти одного, обоє тримають руки за спиною з’єднавши пальці,  руки напружені. 

Дуколи партнери тримають руки на бедрах. 

Ключове слово: : Бамба 

Література: 1. The ballroom Technique ISTD 

2.Technique of  ballroom dancing Guy Hovard IDTA    

3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 9 . БОСА-НОВА. БОКОВИЙ КРОК. 

Цей танець виконується під мелодії мексиканського фольклора, нагадує самбу 

або гуарачу. Введення тріо Мачукамбос, бамба стала популярною дякуючи своєму 

ритму, який захоплює навіть самих стриманих. Більшість влаштовує те, що вони 

стрибають під мелодію бамби. Треба танцювати цей танець в певному стилі, без 

виконання всіх складних фігур істинної бамби. Розмір: 2/4.  Темп: 60 тактів або 120 

ударів в хвилину. Ритм: і-раз –і –два і т.д. Позиція: довільна. Партнери стоять один 

напроти одного, обоє тримають руки за спиною з’єднавши пальці,  руки напружені. 

Дуколи партнери тримають руки на бедрах. 

Ключове слово : Боса- нова 

Література: 1. The ballroom Technique ISTD 

2.Technique of  ballroom dancing Guy Hovard IDTA   

3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 10.  ТАМУРЕ. РУХ ТАМУРЕ. 

Цей танець чисто фольклорний. Кожний може вносити в нього любі варіації, 

але його нетреба танцювати тим, хто не відчуває себе досить гнучким. Своїм успіхом 

тамуре зобов’язаний мелодіям які виникли на Полінезійським островах. Найбільшою 

популярністю цей танець користувався в курортних містечках Середземноморя. 

Розмір: 2/4. Темп: 63 такти або 126 ударів на хвилину. Ритм: і-раз-і-два, і три –і –

чотири. Позиція лицем до лиця кожний танцює сам по собі, коліна розслаблені. 

Ключове слово: Тамуре 

Література: 1. The ballroom Technique ISTD 

2.Technique of  ballroom dancing Guy Hovard IDTA 

   3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 11. БУГІ-ВУГІ, ОСНОВНИЙ КРОК. 

Це англо-американське звуконаслідування дало назву стилю джазу і типу 

танцю. Бугі –вугі знав свої моменти апогею, але до того часу було багато заперечень 

які стосувалися його сприйняття на танцювальних вечорах хорошого тону. Європейці 

довго розглядали цей танець як дикунський. 

Розмір:4/4, Темп: 40 тактів або 160 ударів в хвилину. 

Ритм: раз-два-три-чотири- п’ять-шість. Позиція: джазові танці виконуються як в 

глубину так і довжину на вільних колінах. Партнери дещо віддалені один від одного і 



знаходяться в закритій позиції, але руки нижче чим в стандартизованих танцях і 

більше напружені. 

Ключове слово: Бугі- вугі. 

Література: 1. The ballroom Technique ISTD 

2.Technique of  ballroom dancing Guy Hovard IDTA 

   3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема12.  БІ-БОП, ОСНОВНИЙ РУХ. 

Цей стиль музики відкрив еру сучасного джазу. В Англії бі – бопу дали назву 

джайв. Бі-боп ритм якого швидше ніж у бугі-вугі вимагає більш швидших рухів 

ногами. Розмір:4/4. 

Темп: 40-50 тактів або 160-200 тактів в хвилину. Ритм: швидко, швидко,  

швидко і швидко, швидко і швидко. Позиція ідентична позиції бугі-вугі. 

Ключове слово: Бі-боп. 

Література: 1. The ballroom Technique ISTD 

2.Technique of  ballroom dancing Guy Hovard IDTA 

   3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 13. РОК-Н-РОЛЛ,ОСНОВНИЙ РУХ. 

Це танець – спощена форма джайву. Рок-н-ролл в перекладі означає 

«похитуватись і перекочуватись», але швидкий ритм робить його подібним на свінг 

або бугі-вугі. Хоч рок має свої характерні рухи, молодь винаходить власні варіанти. 

Це приводить деколи до того, що танцюючі рок насправді під музику року танцюють 

бугі або бі-боп. Розмір 4/4. Темп: 48 тактів або 192 удари в хвилину. Ритм: раз-два-

три-чотири-пять-шість з акцентом на другій і четвертій долях. 

Позиція ідентична позиції бугі-вугі або бі-бопа. Рух виконують на всю стопу 

(подушечка-плоско). 

Ключове слово: Рок-н-ролл 

Література: 1. The ballroom Technique ISTD 

2.Technique of  ballroom dancing Guy Hovard IDTA 

   3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 14.  БЛЮЗ, РУХ ДО ПЕРЕДУ. 

Самий повільний з усіх танців. Його виконують коли маленька танцювальна 

площадка. Легкий для виконання блюз вимагає тільки відчуття ритму. Розмір:4/4, 

повільно. Темп: 20 тактів або 80 ударів в хвилину. Всі долі акцентовані, але особливо 

перша і третя. Ритм: повільно, повільно, швидко, швидко. Позиція: закрита, партнери 

дещо наближені, але менше ніж в стандартизованих танцях. 

Ключове слово: Блюз 

Література: 1. The ballroom Technique ISTD 

2.Technique of  ballroom dancing Guy Hovard IDTA 



   3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 15. БЛЮЗ. ШАСЕ ДО БОКУ, ШАСЕ З ПРОСУВАННЯМ. 

Самий повільний з усіх танців. Його виконують коли маленька танцювальна 

площадка. Легкий для виконання блюз вимагає тільки відчуття ритму. Розмір:4/4, 

повільно. Темп: 20 тактів або 80 ударів в хвилину. Всі долі акцентовані, але особливо 

перша і третя. Ритм: повільно, повільно, швидко, швидко. Позиція: закрита, партнери 

дещо наближені, але менше ніж в стандартизованих танцях. 

Ключове слово: Блюз 

Література: 1. The ballroom Technique ISTD 

2.Technique of  ballroom dancing Guy Hovard IDTA 

   3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 16.  ЧАРЛЬСТОН, ПІДГОТОВКА, РУХ НА ОДНІЙ НОЗІ, 

ПОПЕРЕМІННИЙ КРОК З ДВОХ  НІГ. 

Цей танець користувався великим успіхом в 20-ті роки, отримав другу 

молодість в 60-ті. Він знову став популярним і його охоче вивчають разом з іншими 

модними танцями. Розмір 4/4. Темп: 50 тактів або 200 ударів в хвилину. Ритм: раз-і, 

два-і, три-і, чотири-і з акцентом на першій долі. На кожний рахунок виконується рух. 

Позиція: чарльстон танцюється в парі, позиція ідентична позиції румби або довільна 

– на відстані 1 м один від одного. 

Ключове слово: Чарльстон 

Література: 1. The ballroom Technique ISTD 

2.Technique of  ballroom dancing Guy Hovard IDTA 

   3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

ІV семестр 

МОДУЛЬ І 

Змістовий модуль 2. Танці йе-йе, на фольклорній основі, вільні танці 

 

Тема 1. ТВІСТ, ОСНОВНИЙ РУХ.  

На сьогодні твіст вже застарів, але він мав злет, який прирівнювався злету 

чарльстона в 20-х роках. Весь світ «твістував» і два покоління людей будуть 

згадувати про це захоплення. Радіо, диски, преса, телебачення сприяли успіху цього 

танцю серед людей всіх вікових груп і професій. Природно що за минулі роки твіст 

змінився. Спочатку він виконувався на 8 тактів до боку, потім його вихідна позиція 

змінилася. Розмір: 4/4. Темп 40 тактів або 160 тактів в хвилину. Ритм: раз-два-три-

чотири-п'ять-шість-сім-вісім, рівномірними пульсуючими восьмими долями. Позиція 

довільна. Початківцям потрібно передусім звернути увагу на особливості руху ніг. 

Ключове слово: Твіст 

Література:  

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



2. The technique of  latin dancing Walter Laird 

3.   Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 2.  МЕДІСОН, ОСНОВНИЙ РУХ. 

Цей симпатичний танець з’явився якраз тоді, коли виникла потреба змінити 

неспокійний твіст більш повільним ритмом. Медісон називають «блюзом твіста», так 

як це антракт, відпочинок і кожний може прийняти в ньому участь. В медісоні 

розпорядник танців знаходиться попереду, а танцюристи за ним, в лінію. Пари не 

формуються. Розпорядник дає наступні вказівки: крок медісона, плеснути в долоні, і 

т.д.Залишається тільки повторювати за ним. 

Розмір:4/4. Темп: 40 тактів або 160-180 ударів на хвилину. Ритм: раз-два-три-

чотири-п'ять-шість. Позиція: танцюристи знаходяться в лінії, але так щоб бачити 

розпорядника. Позиція довільна, руки виконують оплеск зліва від лиця на рівні вуха. 

Ключове слово: медісон 

Література:  

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

2.The technique of  latin dancing Walter Laird 

                3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie 

Wydawnictwo  Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 3. СЕФ, ОСНОВНИЙ РУХ. 

Цей танець виводиться від твіста і медісона, Музика його не дуже характерна і 

деколи важко відрізнити від медісона і твіста. Існує навіть халі сеф. Тому 

рекомендуємо всім керуватися більше відчуттям ритму чим етикеткою диску. Сеф – 

не що інше як твіст, виконаний з подвійною швидкістю (руху бдер). Позиція 

танцюристів нагадує позицію любителів серфінгу – виду спорту який прийшов до нас  

з  берегів Каліфорнії. Який складається з утримування рівноваги на дошці яка летить 

на гребені хвилі. Розмір 4/4. Темп: 40 тактів або 160 ударів на хвилину. Ритм: і-раз-і -

два- і -три-і- чотири. Позиція: партнер і партнерка стоять боком один біля одного. 

Танцюючи Сеф необхідно стояти на одній нозі, друга нога виведена до переду злегка 

нахилившись корпусом до переду і торкатися носком підлоги, руки відведені від 

корпусу. Пальці стиснуті в кулаках.   

Темп: і-раз-і два-і три-і чотири. Партнер і партнерка стоять бік біля боку. 

Ключове слово: Сеф 

Література:  

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

2.The technique of  latin dancing Walter Laird 

3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 4. ХАЛІ-ГАЛІ, ОСНОВНИЙ РУХ. 

Голосний успіх халі-галі був обумовлений тим, що балато людей швидко 

засвоїли рухи танцю і без яких не будь складнощів слідували за розпорядниками. 

Особливістю танцю є те, що його можна танцювати на 14, 16, 18 і 20 долей. Якщо ви 



оволодієте цим рухом то легко пристосуєтесь  до стилю цієї групи в якій будете 

танцювати. Розмір 4/4. Темп 40 тактів або 160 ударів в хвилину. Ритм: раз-два-три-

чотири і т.д. Позиція танцюристи розташовуються в лінію в довільній позиції. Злегка 

зігнувши в ліктях руки трохи відвести назад, пальці зібрані в кулак. 

Ключове слово: Халі-галі 

Література:  

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

2.The technique of  latin dancing Walter Laird 

3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 5. ВАТУЦІ, ОСНОВНИЙ РУХ. 

Це різновид халі – галі, який виник під впливом шейку – танцю, який надовго 

користувався успіхом, але передав характерну манеру виконання. Ватуці був швидко 

освоєний молоддю. Його швидкі і веселі рухи чудово вписувались в стиль йе-йе. 

Розмір. 4/4. Темп: 44 такти або 176 ударів на хвилину. Ритм: раз-і-два-і-три- і - 

чотири. 

Позиція танцюристи стоять бік біля боку, руки злегка зігнуті в ліктях і 

відведені назад. Рухи супроводжуються легким похитуванням плечей. 

Ключове слово: Ватуці 

Література:  

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

2.The technique of  latin dancing Walter Laird 

3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 6. ЯВА, КРОК ПРОБІЖКА. 

Цей танець виник в Франції і користувався великим успіхом на початку ХХ ст. 

Він досі виконується у супроводі акордеона на народних святах в Парижі. Ява 

нагадує рвучкий вальс, який танцюють невеликими кроками на пів пальцях. Розмір6 

¾. Темп: 60 тактів або 180 ударів в хвилину. Ритм: раз-два-три, з акцентом на першій 

долі такту. Позиція: партнери стоять один напроти одного. Партнерка кладе ліву руку 

на шию партнера, а прау руку зігнуту в лікті відводить за спину. Партнер правою 

рукою обіймає талію партнерки і бере її праву кисть. Ліва рука партнера знаходиться 

в кишені. Деколи можлива позиція, коли партнерка кладе обидві руки на шию 

партнера, а партнер тримає її двома руками за талію. Але ця позиція не дозволяє 

виконувати варіацію розкручування. 

Ключове слово: Ява 

Література:  

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

2.The technique of  latin dancing Walter Laird 

3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

 



Тема 7. ЯВА, ПРАВИЙ ПОВОРОТ. 

Цей танець виник в Франції і користувався великим успіхом на початку ХХ ст. 

Він досі виконується у супроводі акордеона на народних святах в Парижі. Ява 

нагадує рвучкий вальс, який танцюють невеликими кроками на пів пальцях. Розмір6 

¾. Темп: 60 тактів або 180 ударів в хвилину. Ритм: раз-два-три, з акцентом на першій 

долі такту. Позиція: партнери стоять один напроти одного. Партнерка кладе ліву руку 

на шию партнера, а прау руку зігнуту в лікті відводить за спину. Партнер правою 

рукою обіймає талію партнерки і бере її праву кисть. Ліва рука партнера знаходиться 

в кишені. Деколи можлива позиція, коли партнерка кладе обидві руки на шию 

партнера, а партнер тримає її двома руками за талію. Але ця позиція не дозволяє 

виконувати варіацію розкручування. 

Ключове слово: Ява 

Література:  

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

2.The technique of  latin dancing Walter Laird 

3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 8. ЯВА, ЛІВИЙ ПОВОРОТ,РОЗКРУЧУВАННЯ . 

Цей танець виник в Франції і користувався великим успіхом на початку ХХ ст. 

Він досі виконується у супроводі акордеона на народних святах в Парижі. Ява 

нагадує рвучкий вальс, який танцюють невеликими кроками на пів пальцях. Розмір6 

¾. Темп: 60 тактів або 180 ударів в хвилину. Ритм: раз-два-три, з акцентом на першій 

долі такту. Позиція: партнери стоять один напроти одного. Партнерка кладе ліву руку 

на шию партнера, а прау руку зігнуту в лікті відводить за спину. Партнер правою 

рукою обіймає талію партнерки і бере її праву кисть. Ліва рука партнера знаходиться 

в кишені. Деколи можлива позиція, коли партнерка кладе обидві руки на шию 

партнера, а партнер тримає її двома руками за талію. Але ця позиція не дозволяє 

виконувати варіацію розкручування. 

Ключове слово: Ява 

Література:  

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

2.The technique of  latin dancing Walter Laird 

3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 9. ЛЕТКІС, ОСНОВНИЙ РУХ. 

Танець йенька, фінський по походженню став відомим у Франції дякуючи 

популярній мелодії і виконанні оркестру Антона Леткіса (звідтам друга назва танцю). 

Дуже веселий, сучасний і ритмічний леткіс швидко завоював симпатії всіх 

розпорядників танцювальних вечорів. Танець нагадує гру і створює невимушену 

атмосферу. Розмір:4/4. Темп: 34 такти або 136 ударів в хвилину. Ритм: раз-і два –і-

три- чотири-і, п’ять, шість, сім , і –вісім. (2 такти). 

Позиція танцюристи стають один за одним створюючи колону або замкнене 

коло. Кожний з танцюючих кладе свої руки на плечі або талію попереду стоячого. 



Ключове слово: Леткіс 

Література:  

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

2.The technique of  latin dancing Walter Laird 

3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 10. СІРТАКИ, ОСНОВНИЙ РУХ. 

Цей танець прийшов до нас з фільму «Грек Зорба» в якому старовинні рухи 

грецького народного танцю виконує відомий актор Антоні Куін. Музика сиртакі 

настільки гарна, що танець зразу став популярним. Розмір: 2/4. Темп:60 тактів або 

120 ударів в хвилину. Ритм 2 рази по 8 долей, потім – 10, 12, 10, 10, долей і повторити 

все з початку. Позиція: партнери стають в одну або декілька ліній, деколи створюють 

коло. Танцюючі руки кладуть на плечі сусідів справа та зліва. Корпус спочатку  

прямий, п’ятки разом, ноги рівні.  

Ключове слово: Сіртаки 

Література:  

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

        2.The technique of  latin dancing Walter Laird 

          3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 11.  КОЗАЧОК, ВСТУП. 

Це  живий і  веселий танець, витоками якого послужив фольклор (козацькі 

танці). Появився в 60-х роках і всім зразу сподобався своїм грайливим характером. 

Різноманітні ритмічні мотиви в ньому легко можна впізнати. 

Ключове слово: Козачок 

Література:  

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

2.The technique of  latin dancing Walter Laird 

   3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 12.  КОЗАЧОК, ОСНОВНИЙ РУХ. 

Це  живий і веселий танець, витоками якого послужив фольклор (козацькі 

танці). Появився в 60-х роках і всім зразу сподобався своїм грайливим характером. 

Різноманітні ритмічні мотиви в ньому легко можна впізнати. 

Ключове слово: Козачок 

Література:  

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

2.The technique of  latin dancing Walter Laird 

3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 13. КОЗАЧОК, ПОВІЛЬНА ЧАСТИНА. 



Це  живий і веселий танець, витоками якого послужив фольклор (козацькі 

танці). Появився в 60-х роках і всім зразу сподобався своїм грайливим характером. 

Різноманітні ритмічні мотиви в ньому легко можна впізнати. 

Ключове слово: Козачок 

Література:  

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

2.The technique of  latin dancing Walter Laird 

3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 14. ШЕЙК, СТИЛЬ ШЕЙК. 

Вільні танці почались з появи шейка в  1965 році. Він походить зі стилю йе-йе, 

але відноситься до нової орієнтації, танець швидко отримав визнання. Його успіх 

можна порівняти тільки з успіхом твісту. Молодь так захопилась ним, що всі решта 

танці виглядали безнадійно застарілими. Розмір:4/4 або 2/2. Темп: між 30 тактів на 

хвилину і 46 тактів (для швидкого ритму). Ритм: шейк виконується в двох ритмах: 

повільний-раз-два-три-чотири; швидкий-раз-і, два-і, позиція: Танець виконується 

невеликими групами, які утворюють кола або парами лицем один до одного. 

Ключове слово: Шейк 

Література:  

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

2.The technique of  latin dancing Walter Laird 

   3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 15.  ШЕЙК, ОСНОВНИЙ РУХ. 

Ключове слово: Шейк 

Література:  

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

2.The technique of  latin dancing Walter Laird 

3. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

Тема 16. СКЕЙТ, КОВЗКИЙ РУХ. 

Цей танець зявився одночасно з шейком як його повільний варіант. Більшість 

любителів виконують скейт в власному стилі, але для тих хто хоче знати техніку 

основного кроку нижче приведено його опис. Типова позиція для скейта-позиція 

джазового гітариста. Подумки намалювавши собі цей образ, ви зразу отримаєте уяву 

про положення рук і корпусу. Ноги трохи розставлені, коліна напівзігнуті, живіт 

втягнений, плечі нахилені до переду, напівзігнуті в ліктях руки ніби тримають гітару. 

Скейт також має рухи корпусу, в основі яких лежить скорочення та розслаблення 

мязів живота. 

Ключове слово: Скейт 

Література:  

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



2.The technique of  latin dancing Walter Laird 

. Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  

Muzyczne, 1981. – 320 s. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го 

У тому числі 
Усього 

У тому числі 

л п лаб інд ср      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

І семестр 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  Латиноамериканські та джазові танці. 

 

Тема 1.  МАМБО. 

ОСНОВНИЙ РУХ. 
  2   4       

Тема 2.   БАЙОН. КВАДРАТ 

 
  2   4       

Тема 3. БАЙОН. КРОК З 

ПРОСУВАННЯМ. 
  

2 

 
  4       

Тема 4. КАЛІПСО. РУХ 

«ТУДА І ЗВОРОТНЬО». 
  2   4       

Тема 5.  МЕРЕНГА, 

БОКОВИЙ КРОК. 
  2   4       

Тема 6. КОНГА. 

ОСНОВНИЙ РУХ. 
  2   4       

Тема 7. КОНГА. КРОК З 

ПРОСУВАННЯМ. 
  2   4       

Тема 8. БАМБА. РУХ 

БАМБИ . 
  2   4       

Тема 9 . БОСА-НОВА. 

БОКОВИЙ КРОК. 
  

2 

 
  4       

Тема 10.  ТАМУРЕ. РУХ 

ТАМУРЕ. 
  2   4       

Тема 11. БУГІ-ВУГІ, 

ОСНОВНИЙ КРОК. 
  2   3       

Тема12.  БІ-БОП, 

ОСНОВНИЙ РУХ. 
  2   3       

Тема 13. РОК-Н-

РОЛЛ,ОСНОВНИЙ РУХ. 
  2   3       

Тема 14.  БЛЮЗ, РУХ ДО 

ПЕРЕДУ. 
  2   3       

Тема 15. БЛЮЗ. ШАСЕ ДО 

БОКУ, ШАСЕ З 

ПРОСУВАННЯМ. 

  2   3       

Тема 16.  ЧАРЛЬСТОН, 

ПІДГОТОВКА, РУХ НА 

ОДНІЙ НОЗІ, 

 

 2   3       



ПОПЕРЕМІННИЙ КРОК З 

ДВОХ  НІГ. 

Усього годин 90  32   58       

             

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го 

У тому числі 
Усього 

У тому числі 

л п лаб інд ср      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ІІ семестр 

Модуль 1 

Змістовий модуль ІІ. Танці йе-йе, на фольклорній основі, вільні танці 

Тема 1. ТВІСТ, ОСНОВНИЙ 

РУХ.  
  2   4       

Тема 2.  МЕДІСОН, 

ОСНОВНИЙ РУХ. 
  2   4       

Тема 3. СЕФ, ОСНОВНИЙ 

РУХ. 
  2   4       

Тема 4. ХАЛІ-ГАЛІ, 

ОСНОВНИЙ РУХ. 
  2   4       

Тема 5. ВАТУЦІ, 

ОСНОВНИЙ РУХ. 
  2   4       

Тема 6. ЯВА, КРОК 

ПРОБІЖКА. 
  2   4       

Тема 7. ЯВА, ПРАВИЙ 

ПОВОРОТ. 
  2   4       

Тема 8. ЯВА, ЛІВИЙ 

ПОВОРОТ,РОЗКРУЧУВАН

НЯ . 

  2   4       

Тема 9. ЛЕТКІС, СНОВНИЙ 

РУХ. 
  2   4       

Тема 10. СІРТАКИ, 

ОСНОВНИЙ РУХ. 
  2   4       

Тема 11.  КОЗАЧОК, 

ВСТУП. 
  2   3       

Тема 12.  КОЗАЧОК, 

ОСНОВНИЙ РУХ. 
  2   3       

Тема 13. КОЗАЧОК, 

ПОВІЛЬНА ЧАСТИНА. 
  2   3       

Тема 14. ШЕЙК, СТИЛЬ 

ШЕЙК. 
  2   3       

Тема 15.  ШЕЙК, 

ОСНОВНИЙ РУХ. 
  2   3       

Тема 16. СКЕЙТ, КОВЗКИЙ 

РУХ. 
  2   3       

Усього годин 90  32   58       



4. Самостійна робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Характерні особливості фігур Мамбо.  

2.Характерні особливості фігур Байон.  

3.Характерні особливості фігур Каліпсо.  

4.Характерні особливості фігур Меренга.  

5.Характерні особливості фігур Конга. 

6.Характерні особливості фігур Бамба.  

7.Характерні особливості фігур Боса-нова. 

8.Характерні особливості фігур Тамуре. 

9.Характерні особливості фігур Бугі-вугі. 

10.Характерні особливості фігур Бі-боп. 

11.Характерні особливості фігур Рок-н-ролл. 

12.Характерні особливості фігур Блюзу. 

13.Характерні особливості фігур Чарльстона. 

 

 

 

 

1.Характерні особливості фігур Твіст.  

2.Характерні особливості фігур Медісон.  

3.Характерні особливості фігур Сеф.  

4.Характерні особливості фігур  Халі-галі..  

5.Характерні особливості фігур Ватуці. 

6.Характерні особливості фігур Ява.  

7.Характерні особливості фігур  Леткіс. 

8.Характерні особливості фігур Сіртакі. 

9.Характерні особливості фігур Козачок. 

10.Характерні особливості фігур Шейк. 

11.Характерні особливості фігур Скейт. 

. 

 

 

 

 

5. Методи контролю 

ІVсеместр – залік.  

6. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

ІІІ семестр  

Поточне тестування та самостійна робота 
Залік Сума 

Змістовий модуль №1 

Т1-4 Т5-7 Т8-10 Т11-16 
50 100 

10 10 10 20 

 

ІVсеместр  

Поточне тестування та самостійна робота 
Залік Сума 

Змістовий модуль №2 

Т1-3 Т4-6 Т7-9 Т10-16 50 100 



10 10 10 20 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

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-

264 

 
 

 

7. Методичне забезпечення 

1. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД). 

2. Нормативні документи. 

3. Ілюстративні матеріали. 

8. 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) 

4. The technique of  latin dancing Walter Laird 

5.  Marian  Wieczysty Tanczyc moze kazdy.- Krakow:  Polskie Wydawnictwo  Muzyczne, 1981. – 320 s. 
  

Допоміжна 

         1.Осадців Т.П. Спортивні танці. Навч. посіб. – Л.: ЗУКЦ, 2001, - 340 с. 

       2.Осадців Т.П. Історія розвитку спортивних танців. Зб. Наукових статей ЛДІФК.       Львів 1999р. С. 45-
48.   

       3.Бальні танці / Упоряд. М. Ласман. – Рига: Latvijas valsts izdevnieciba, 1954. – 324 с.  

       4.Бальні танці. Бібліотечка "В допомогу художній самодіяльності" № 8 / А. Н.   Бельнікова. – М.: 

Радянська Росія, 1975. – 112 с. 
       5. Бальні танці. Бібліотечка "В допомогу художній самодіяльності" № 11 / А. Н. Бельнікова. – М.: 

Радянська Росія, 1979. – 110 с. 

       6. Бальні танці. Бібліотечка "В допомогу художній самодіяльності" № 3. / А. Н. Бельнікова. – М.: 
Радянська Росія, 1983. – 118 с.  

       7.Бальні танці. Бібліотечка "В допомогу художній самодіяльності" № 5 / А. Н. Бельнікова. – М.: 

Радянська Росія, 1977. – 94 с.  
       8. Бальний Танець. Программ для средніх специальних учбових закладів по спеціальності 2004 « 

Культурно-просвітницька робота» / Авт. Дегтяренко А. Т. – М.: 1983. – 15 с.  

       9. Борісова Н. Хочу на бал. – М.: ИД «Вік Інформації», 2008 – 144 с. 

     10. Браіловская Л.В. Самовчитель по танцям: вальс, танго, самба / Серія "Життя вдалось". – Ростов-на-
Дону: Фенікс, 2005. – 160 с . 



     11. Браіловская Л.В. Самовчитель по танцям: вальс, танго, самба, джайв / Серія "Стильні штучки". – 

Ростов-на-Дону: Фенікс, 2003. – 224 с . 

     12. Бурмістрова И., Сілаєва К. Школа танців для юных. – М.: Експо, 2003. – 240 с. 
     13. В вихорі вальсу / Авт.- упор. Е. В. Дініц. – М.: ТЗОВ "Видавництво АСТ"; Донецьк:  Стакер, 2004. – 

62 с. 

     14.  В ритмі танцю / Комплект відкриток / Фото А. Ратнікова. Автор тексту К Макарова, С. Попова. – М.: 
Планета, 1983. – 15 шт. 

     15. Василенко К. Майстри – золоті руки. – Київ: Мистецтво, 1974. – 32 с. 

     16.Гвідо Регаццоні, Массімо Анжело Россі, Олександра Маджоні. Бальні танці. – М.: БММ АО, 2001. – 

192 с. 
     17.Гвидо Регаццоні, Массімо Анжело Росі, Олександра Маджоні. Латиноамериканскі танці. – М.: БММ 

АО, 2001. – 192 с. 

     18.Годовський В. М., Горбунко О. А. Композиція латиноамериканських танців. Методичні рекомендації 
для самостійної роботи студентів першого-другого курсів кафедри хореографії. – Рівне: РДГУ, 2005. – 35 с.  

     19.Годовський В. М., Горбунко О. А. Теорія та методика викладання   латиноамериканських танців. 

Лекційний курс та методичні рекомендації студентів першого курсів кафедри хореографії. – Рівне: РДГУ, 

2005. – 35 с.  
    20.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. 

    21.Дегтяренко А. Т. Бальний танець / Програма для спеціальних  учбових закладів по спеціальності 2004 
«Культурно-просвітницька робота». – М., 1983. – 15 с. 

  

 

 

 

 


