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                                        1.Опис навчальної дисципліни  

«Теп танець» 

 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 7 

Галузь знань 

02 Культура і мистецтво 

(шифр і назва) 
за вибором 

 
Загальна кількість 

годин – 210 
Спеціальність 

024 Хореографія 

 (шифр і назва) 
Модулів -1 

Змістових модулів -2 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

аудиторних –2 

 

самостійної  роботи 

студента – 4,56 

Освітньо-професійна 

програма «Хореографія» 

(оновлена 2021 р) 
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освіти (бакалавр) 

Кваліфікація: бакалавр 

хореографії. 
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підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Рік підготовки: 

ІІІ-й ІІІ-й 

Семестр 
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Практичні, семінарські 

          -32 год. -20 год. 

Самостійна робота 

    -73 год   -190 год. 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: 

- - 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

аудиторних – 2 

 

самостійної  роботи 

студента – 4,56 

Рік підготовки: 

ІІІ-й ІІІ-й 

Семестр 

6-й 6-й 

Практичні, семінарські 
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Самостійна робота 

  -73 год. -. 

Індивідуальні завдання: – 

Вид контролю: 

Залік Залік 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: більш поглиблене засвоєння студентами теоретичних, практичних основ 

хореографічних дисциплін, оволодіння навиками теп танцю, вдосконалення координації рухів, 

виховання органічності, пластичної культури тіла , підготовка студентів до самостійного 

проведення уроків теп танцю в дитячих та дорослих хореографічних колективах з врахуванням 

специфічних задач, умов і контингенту учасників хореографічних колективів різних типів і видів 

танцювального мистецтва. 

Завдання:. є вивчення основ та опанування практичних навичок з теп танцю. Навчити 

правильно виконувати танцювальні комбінації  у різних стилях теп танцю  ,розрізняючи їх, 

вміти імпровізувати  та застосовувати отримані знання на практиці. Оволодіння практичними 

навичками виконання, підготовки та проведення уроку теп танцю, необхідному для 

становлення спеціаліста – бакалавра хореографії, вчителя хореографічних дисциплін, керівника 

танцювального колективу, тощо., 

У результаті вивчення курсу студенти повинні 

знати: 

- теоретично-практичний матеріал з теп танцю; 

- понятійно-категоріальний знання з теп танцю; 

- термінологію основних рухів теп танцю; 

- знати витоки різних напрямків теп танцю;  

- знати провідних діячів та виконавців теп танцю. 

уміти: 

- самостійно аналізувати методику викладання основних кроків та технік виконання 

теп танцю; 

- на практиці застосовувати отримані теоретичні знання; 

- володіти навчально-програмною та методичною документацією та уміти 

використовувати їх для формування змісту навчання; 

- уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу; 

- організовувати вибудовувати заняття з теп танцю; 

- складати комплекс вправ та танцювальних комбінацій  з теп танцю; 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Теп танець» підсилює та поглиблює 

досягнення програмних програмних результатів  

ПР07. Знати і розуміти історію мистецтв на рівні, необхідному для застосування 

виражально-зображальних засобів відповідно до стилю, виду, жанру хореографічного проекту   

ПР08. Розуміти хореографію як мистецький феномен, розрізняти основні тенденції її 

розвитку, класифікувати види, напрями, стилі хореографії 

 ПР09. Володіти термінологією хореографічного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

ПР11. Використовувати інноваційні технології, оптимальні засоби, методики, спрямовані 

на удосконалення професійної діяльності, підвищення особистісного рівня володіння фахом.  

ПР18. Знаходити оптимальні підходи до формування та розвитку творчої особистості 

ПР19. Знаходити оптимальні виконавські прийоми для втілення хореографічного образу.  

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основні положення теп танцю. 

Тема 1. Історія та розвиток сучасного теп танцю. Відомі танцівники теп танцю 

 Степ поряд з фламенко , народною чечіткою (clogging), ірландським hard shoe dance є 

одним із видів перкусійного танцю (percussion - лат. вистукування). Цікаво проте те, що історія 

виникнення степу пов'язана насамперед із музичною, а не з танцювальною традицією . 

В даний час існує велика кількість різновидів степу, які можуть відрізнятись як рухами, 

так і музичним акомпанементом для виконання танцю. Найбільш популярні види:  

ХХ століття дало степу все: від назви та термінології до вироблення основних стилів та 

індивідуальних шкіл викладання. З погляду розвитку степу: все двадцяте століття можна 



  

поділити на 5 етапів: 

  · 1900-1920-і роки - час становлення степу як особливого виду танцю, 

  · 1930-40-і роки - "золоте століття степу", сегрегація стилів, 

  · 1950-початок 1960-х - епоха "застою", 

  · середина 60-х -1980-ті роки - відродження, 

  · 1990-і-2000-ті - час експериментів та великих шоу. 

Нажаль відомих танцівників американського теп танцю не так багато. Дослідження 

творчого шляху та розвитку танцювального шляху  цих майстрів танцю є важливим для 

розвитку сучасного мистецтва теп танцю. 

       Майстер Джуба , оригінальне ім'я Вільям Генрі Лейн , (нар. 1825, Провіденс , Род-Айленд , 

США - помер 1852, Лондон , Англія), відомий як "батько степ танцю »і перший 

афроамериканець, який отримав топ-білінг за білого виконавця в шоу менестреля . Він 

винайшов нові техніки створення ритму, поєднуючи елементи афро-американських народних 

танців, ірландських джигі  та вільної  пластики руху . 

      Найбільш знаменитими танцюристами степу у XX столітті стали Сергій Караваєв та Євген 

Пєшков, Леонід Утьосов, дует «Глід і Глед» братів Михайла та Еміля Гладштейн, квартет 

«Фолі» у складі А. Арнольда, Л. Артамонової, Н. Винниченка та А. Триллінга . 

      Література: 1,2,3,4,7.  

     Інформаційні ресурси :1,2,3 

 

Тема 2. Основні положення корпусу, рук та ніг для виконання теп танцю 

Можна сказати, що степ ріс і розвивався одночасно з джазом, який розширив мелодійний та 

ритмічний репертуар цього танцю. Синкопований лад джазових композицій ідеально 

поєднувався з рухами степу. Тому великий вплив та техніку танцю має джазовий танець. Одже 

постановка корпуса для виконання американського степ танцю ідентична із постановкою 

корпусу для джаз-танцю. Велику увагу слід приділяти  м’якими колінам та роботі стоп. 

Руки переважно мають довільні позиції в залежності від відчуття танцівника. 

    Література:1,3,4,6 

    Інформаційні ресурси 1,2,3 

 

Тема 3. Теорія та методика вивчення нових базових  рухів  та  характеру виконання 

американського степу та стомпу. Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів 

       Назви кроків та ударів ніг традиційно називають англійською. Усі кроки можуть 

поєднуватися як у одній постановці, і виконуватися, як окремі напрями (види) степу. 

Основні рухи степу діляться на одинарні, подвійні та складні. До основних рухів теп танцю 

відносяться :Slap ,Shuffle Scuffle ,Click ,Flap ,Ball change Pull-back ,Chug ,Double pull back ,Wing 

, Double wing Cramp roll ,Flap heel ,Step ball change,Shuffle ball, Walzclog . 

    Література:1,3,4,6 

    Інформаційні ресурси 1,2,3 

 

Тема 4. Вивчення танцювальних комбінацій американського  степу та стомпу 

.Відпрацювання техніки виконання. 

 Відпрацювавши техніку основних ударів на середині залу створюємо танцювальні 

комбінації та танцювальні етюди американського степу та стомпу . Велику увагу приділяємо не 

лише техніці,  а манері і характеру  виконання. 

 

Змістовий модуль ІІ. Теорія та методика вивчення ірландського степу. 

Тема 5.  Історія розвитку ірландського степу. Відомі танцівники 

Відлік історії  ірландського степу прийнято вести з 18 століття: саме у 1700-х роках у 

південних штатах активно поширюється ірландська жига (jig), привезена ірландськими 

біженцями, та західноафриканська жиуба (giouba) – сакральний негритянський танець. На 

початку 19 століття африканські ритми з'єдналися з ірландською жигою і з'явився зовсім новий 

стиль, званий buck and wing (дослівно: "долар" і "крило"). Крім того, чечітка (clog), що прийшла 



  

з англійського графства Ланкашир, також набуває поширення в США і поступово 

перетворюється на нові стилі: hornpipe, pedestal, trick, statue, waltz clog. Танцюристи цих стилів 

вже мали спеціальне взуття: з дерев'яними підошвами та підборами. 

    Найбільш яскраву особистість виконання ірландської джиги ми знаємо під імені Майкл 

Флетлі. 

   Майкл народився 16 липня 1958 року в Детройте і виріс в Чікаго, США.     У 1994 році Флетлі 

став одним з головних виконавців і хореографів танцювального шоу Riverdance, продюсерами 

якого були Джон Мак'Колган і його дружина Мойя Догерті. Шоу складалося з традиційного 

ірландського танця з елементами степа. Майкл Флетлі, разом з іншою відомою танцівницею 

Джин Батлер, був основним виконавцем в Riverdance і також грав на флейті. Шоу мало великий 

успіх в Ірландії і за її межами. Артисти Riverdance і Майкл Флетлі відкривали фрагментом з 

свого уявлення конкурс пісні Евровіденіє-1994, що проходив в Ірландії.   Як незалежний 

хореограф Флетлі заснував компанію "Unicorn Entertainments Ltd" і в 1996 поставив власне шоу 

Lord of the Dance. Багато які артисти прославилися участю в Lord of the Dance і також стали 

популярні.  

      Література: 1,2,3,4,7.  

     Інформаційні ресурси :1,2,3 

 

          Тема 6 .Основні положення корпусу, рук та ніг для виконання ірландського степу 

Перед тим, як почати виконувати свій перший рух, необхідно усвідомити поняття 

опорної та робочої ніг, правильно побудувати свій корпус, тому що правильна його постановка 

також є запорукою стійкості. До того ж, підтягнутість корпусу забезпечує свободу кульшового 

суглоба, полегшуючи тим самим розвиток виворітності.  

  Ще однією важливою ланкою при правильному виконанні ірландського танцю є так 

звана «пружина», коли ваші коліна та стопи перебувають у вільному, не напруженому стані 

(але й не зовсім розслабленому). Запорукою успіху у стрибках є правильна робота стоп та 

колін.   Також важливою для  технічного виконання ірландського танцю є стійкість - вміння 

тримати рівновагу, так званий апломб. Коли ви тільки стали в позицію, зверніть увагу на те, як 

ви відчуваєте себе у просторі. Для того, щоб правильно тримати рівновагу, необхідно 

враховувати положення корпусу та ніг.З запорукою стійкості є правильно поставлений корпус 

та якісна робота ніг. 

При вивченні основної позиції ніг в ірландському танці потрібно обов'язково звернути 

свою увагу на «виворотність» ніг.  

     Література:1,3,4,6 

    Інформаційні ресурси 1,2,3 

           

  Тема 7. Теорія та методика вивчення нових базових  рухів  та  характеру виконання 

ірландського степу. Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів   

Існують базові кроки для виконання ірландського степу.До них відносяться: 

 Тар(Тасh ), Step, step, Clар.Snap, Stomp ,Stаmp,Brush,Click Shuffle  ,Hop , Seven Up ,Jump over 

,Rock,Cut,  Hop bac 

Але слід звернути увагу,що техніка виконання багатьох одноіменних рухів,які викостистовують 

під час виконання американського степу відрізняється від виконання тих же кроків у 

ірландському степі. 

  Література:1,3,4,6 

    Інформаційні ресурси 1,2,3 

 

      Тема 8. Вивчення танцювальних комбінацій ірландського степу. Відпрацювання техніки 

виконання. 

 Відпрацювавши техніку основних ударів на середині залу створюємо танцювальні 

кобінації та танцювальні етюди ірландського степу. Велику увагу приділяємо не лише технініці,  

а манері і характеру  виконання. 

 



  

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.Основні положення теп танцю. 

Тема 1. Історія та розвиток 

сучасного теп танцю. Відомі 

танцівники теп танцю 

9  2   7       

Тема 2. Основні положення 

корпусу, рук та ніг для виконання 

теп танцю 

32  2   4       

Тема 3. Теорія та методика 

вивчення нових базових  рухів  та  

характеру виконання 

американського степу та стомпу. 

Відпрацювання техніки 

виконання вивчених рухів. 

32  14   31       

Тема 4. Вивчення танцювальних 

комбінацій американського  

степу та стомпу . Відпрацювання 

техніки виконання вивчених 

рухів 

32  14   31       

Разом за змістовим модулем 

1 

105  32   73       

Змістовий модуль 2. Теорія та методика вивчення ірландського степу. 

Тема 5.  Історія розвитку 

ірландського степу. Відомі 

танцівники 

9  2   7       

Тема 6 .Основні положення 

корпусу, рук та ніг для виконання 

ірландського степу. 

32  2   4       

Тема 7. Теорія та методика 

вивчення нових базових  рухів   

та  характеру виконання 

ірландського степу. 

Відпрацювання техніки 

виконання вивчених рухів 

ірландського степу.  

32  14   31       

 Тема 8. Вивчення танцювальних 

комбінацій ірландського степу. 

Відпрацювання техніки 

виконання 

32  14   31       

Разом за змістовим модулем 2 105  32   73       

Усього годин  210  64   146       

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історія та розвиток сучасного теп танцю 1 

2  Відомі танцівники  американського теп танцю 1 



  

3  Історія розвитку ірландського степу.  1 

4 Відомі танцівники ірландського теп танцю 1 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні положення корпусу, рук та ніг для виконання теп танцю 2 

2 Теорія та методика вивчення нових базових  рухів  та  характеру виконання 

американського степу та стомпу 

7 

3 Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів американського тепу та 

стомпу. 

7 

4 Вивчення танцювальних комбінацій американського  степу та стомпу.  

Відпрацювання техніки виконання 

14 

5 Основні положення корпусу, рук та ніг для виконання ірландського степу.  2 

 Теорія та методика вивчення нових базових  рухів  та  характеру виконання 

ірландського степу 

7 

7 Відпрацювання техніки виконання вивчених рухів ірландського степу. 7 

8 Вивчення танцювальних комбінацій ірландського степу. Відпрацювання 

техніки виконання 

14 

 

7.  Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Історія та розвиток сучасного теп танцю 

Відомі танцівники теп танцю 

7 

2 Основні положення корпусу, рук та ніг для виконання теп танцю 4 

3 Теорія та методика вивчення нових базових  рухів  та  характеру 

виконання американського степу та стомпу. Відпрацювання техніки 

виконання вивчених рухів. 

31 

4 Вивчення танцювальних комбінацій американського  степу та стомпу 

.Відпрацювання техніки виконання 

31 

5 Історія розвитку ірландського степу. Відомі танцівники 7 

6 Основні положення корпусу, рук та ніг для виконання ірландського степу. 4 

7 Теорія та методика вивчення нових базових  рухів  та  характеру 

виконання ірландського степу. Відпрацювання техніки виконання 

вивчених рухів 

31 

8 Вивчення танцювальних комбінацій ірландського степу. Відпрацювання 

техніки виконання 

31 

 

8. Індивідуальні завдання 

- Термінологія основних кроків  та ударів американського степу.  

- Термінологія основних кроків та рухів стопу. 

- Поєднання сучасного танцювального мистецтва і різних напрямків теп танцю.  

- Вираження хореографічних образів за допомогою техніки теп танцю. 

- Теоретичні та методичні рекомендації до складання комплексу  допоміжних вправ для розвитку 

рухливості  суглобів ніг.  

- Використання теп танцю в народно-сценічному танці.  

- Використання теп танцю класичному танці.  

- Використання теп танцю в сучасній хореографії.  

 

9. Методи навчання 

- за джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні, наочні, 



  

практичні; 

- за характером пізнавальної діяльності студентів – практичне відтворювання рухової 

дії, пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, частково-

пошуковий, дослідницький; 

- залежно від основної дидактичної мети і завдань – методи оволодіння новими 

знаннями, формування вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок;  

- методи усного викладу знань, закріплення навчального матеріалу, самостійної роботи 

студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із застосування знань на практиці 

та вироблення вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок; 

- з точки зору цілісного підходу до діяльності у процесі навчання – методи організації та 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й мотивація студента, контролю, 

самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, самокорекції, взаємокорекції в навчанні.  

 

10. Методи контролю 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 

перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форми проведення 

поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і відображаються у 

робочому плані дисципліни. Тестовий контроль можна проводити як на практичних, так і на 

лекційних заняттях.  

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 або залік з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.  

Форма проведення іспиту та заліку –  відкритий урок, програма якого затверджується 

кафедрою і відображається у робочій навчальній програмі дисципліни. 

Під час семестрового контролю враховуються результати здачі усіх видів навчальної 

роботи згідно із структурою залікових кредитів. 

Оцінювання  знань студента здійснюється за  100-бальною шкалою 

 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкове 

заняття 

Сума 

ІІІ курс  

5й семестр 

  

Модуль 
(відкритий 

урок) 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 00 

Змістовий модуль 1. Основні положення теп танцю. 

 

10 40 

Т1 

 

Т2 Т3 Т4 

5 5 20 20 

ІІІ курс  

6й семестр 
    Залік 

(відкритий 

урок) 

 

50 

Змістовий модуль 2. Теорія та методика вивчення ірландського 

степу. 

10 40 

Т5 Т6 Т7 Т8 

5 5 20 20 

 



  

Шкала оцінювання: 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 0-26 

 

12. Критерії оцінювання результатів з курсу  

“ Теп танець” 

Модульна контрольна робота оцінюється 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 

(МКР); 

  - вміє застосовувати основи танцювальної лексики; 

  - досконало володіє театральними 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 театральними 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 у практичного показу (МКР): 

  - показав достатні знання навчально-програмного матеріалу дисципліни у задовільному  

обсязі; 

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

  - володіє першочерговими поняттями театрально-хореографічного мистецтва. 

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

виконав творчі завдання  в обсязі 35-59 % завдань, передбачених практичним показом (МКР): 

  - 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 

творчі завдання  в обсязі 1- 34 % завдань, передбачених МКР: 

  - 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 виконанні МКР, що демонструють нерозуміння сутності 

обраної спеціальності 

13. Методичне забезпечення 

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

Нормативні документи. 



  

Матеріали для демонстрування за допомогою технічних засобів навчання (світлини, відео 

та аудіозаписи). 

 

14. Засоби діагностики (питання що виносяться на залік) 

 

– Історія та розвиток сучасного теп танцю. 

– Відомі танцівники  американського теп танцю 

– Відомі танцівники   стомп танцю 

– Напрямки степу  популярні сьогодні 

– 1900-1920-і роки - час становлення степу як особливого виду танцю, 

– 1930-40-і роки - "золоте століття степу", сегрегація стилів, 

– 1950-початок 1960-х - епоха "застою" теп танцю 

– Середина 60-х -1980-ті роки – відродження теп танцю 

– 1990-і-2000-ті - час експериментів та великих шоу теп танцю 

– Основні положення корпусу, рук та ніг для виконання теп танцю 

– Методика вивчення нових базових  рухів  та  характеру виконання американського степу 

та стомпу. 

– Методика вивчення нових базових  рухів  та  характеру виконання стомпу 

– Основні рухи , назви  кроків та ударів для викоонання теп танцю. 

– степу 

– Одинарні удари у теп танці. 

– Опишіть техніку виконання ударів Тар Ten ,Step-ball, Clap, Snap ,Stomp ,Stamp ,Brash 

,Spank, brush back ,Scuff , Heel ,Toe , 

– Hop ,Jump Dig ,Pick up ,Lunge  ,Slide 

– Подвійні удари  у теп танці 

– Опишіть техніку виконання ударів Slap ,Shuffle ,Flap,Pull-back Chug ,Double pull back 

,Wing; 

– Складні удари у теп танці 

– Опишіть техніку виконання ударів Double wing,Cramp roll ,Step ball change ,Shuffle ball 

,Walzclog 

– Історія розвитку ірланського степу. 

– Відомі танцівники ірландського степу 

– Музичні ритми яких  ірландськіх танців лягли в основу ірландського степу 

– Основні положення корпусу,рук та ніг для виконання ірланського степу.Специфіка 

виконання. 

– Базові кроки для виконання ірландського степу. Особливості техніки виконання. 

– Опишіть техніку виконання ударів : 

– Seven Up ,Jump over  Rock,Cut, Hop 

– В чому різниця між технікою виконання багатьох одноіменних рухів, які 

викостистовують під час виконання американського степу від виконання тих же кроків у 

ірландському степі. 

– Поєднання сучасного танцювального мистецтва і теп танцю. 

– Теоретичні та методичні рекомендації до складання комплексу вправ з теп танцю. 

– Теоретичні та методичні рекомендації до складання комплексу вправ з теп танцю. 

– Термінологія  основних кроків та ударів теп танцю. 

  

15. Рекомендована література 

1. Плахотнюк О. Сценічні та побутові форми джаз-танцю / О. Плахотнюк // Вісник ЛНУ ім. 

Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка – Серія педагогічні 

науки, вип. № 10 (269), частина ІІ). – 2013 – С. 130–139.  

2. Агнес де Милль.Танец в Америке / Ред. Уэсли Педерсен. Художн. ред. Клиффорд Прайн. 

– 118 с. 

3. Макарова З. Методика виконання сучасних напрямків хореографічного мистецтва / З. 



  

Макарова. – Київ, КНУКіМ, 2017. – 116 с. 

4. Остапенко С. Введение в степологию.  Воспоминание об одесских степистах / С. 

Остапенко. – Одесса : Астропринт, 2019. – 144 с 

5. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. 

ЦТДЮГ, 2009. – 80 с 

6. Подберезкин В. Секреты степа / Василий Подберезкин. – К. : Созвучие, 1995. – 88 с. 

7. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. – К. : Видавець Карпенко В. М., 2008. 

– 168 с. 

16. Інформаційні ресурси 

1.Степ-танець в системі сучасного хореографічного виховання –  URL: 

http://4ua.co.ua/culture/vb2bd78b5c53a89421216c37_0.html 

            2.Історія степу. Енциклопедія танцю: Степ (чечітка) Курси чечітки –  URL: 

https://yogagorod.ru/uk/istoriya-stepa-enciklopediya-tanca-step-chechetka-kursy-chechetki/ 

3.Майстер Джуба | Американський танцюрист і актор –  URL: 

https://delphipages.live/uk/%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5/master-juba 
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