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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 

КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 024 Хореографія 

Освітньо-професійна програма: Хореографія 

Кількість кредитів: 22,0 

Рік підготовки, семестр: I-IV курс,  І-VIIIсеместр 

Компонент освітньої програми: ОК12, обов’язкова 

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Макарова Зоя Михайлівна 

Контакти z.makarova@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет сценічного мистецтва  

Кафедра хореографії 

Посада доцент кафедри хореографії 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Макарова Зоя Михайлівна - заслужена артистка України, доцент кафедри хореографії, магістр 

сучасної класичної хореографії, хореограф-постановник культурно-мистецьких заходів та шоу-

програм, автор навчального посібника “Методика виконання сучасних напрямів хореографічного 

мистецтва”, член журі Всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета вивчення дисципліни — підготовка кваліфікованих фахівців в сфері виконавського мистецтва, 

викладацької, методичної діяльності в сфері початкової, профільної, фахової передвищої мистецької 

освіти. Вивчення класичного танцю ставить на меті вироблення координації, органічного взаємозв’язку 

рухів окремих частин тіла, а також вільне володіння технікою, при якому особливу роль відіграє 

постановка корпусу й активна участь у танці рук. 
 

Завданням вивчення дисципліни є: 

 засвоєння теоретичного курсу дисципліни; 

 розвиток координації, музикальності та виразності виконання; 

 опанування методикою виконання та викладання рухів і вправ екзерсису класичного танцю; 

 набуття навичок побудови та проведення уроку з класичного танцю з урахуванням специфіки 

хореографічного колективу та вікового складу групи. 

ОПИС КУРСУ 

 

Денна форма навчання 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 22,0 Рік підготовки – I−IV-й 

Модулів – 4 Семестр – 1,2,3,4,5,6,7,8 

Змістових модулів – 8 Лекції – 16 

Загальна кількість годин – 660 Практичні заняття – 58/58, 28/28, 58/28, 28/28 год. (314) 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: аудиторних  

Індивідуальні – 0 

Самостійна робота – 60/60, 30/30, 60/30, 30/30 год. (330) 
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– 4 (1,2,5 сем.); 

– 2 (3,4,6,7,8 сем.); 

самостійної роботи студента 
– 4 (1,2,5 сем.); 

– 2 (3,4,6,7,8 сем.). 

Форма контролю: 

1,5,7-й сем. - диф.залік;  
2,4,6-й сем. - залік;  

3,8-й сем. - екзамен.. 

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

в хореографії, мистецькій освіті, виконавській діяльності, що передбачає 

застосування певних теорій та методів хореографічного мистецтва і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

Загальні 

компетентності 

ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК05. Навички здійснення безпечної діяльності. 

Спеціальні 

(фахові, предметні) 

компетентності 

СК03. Здатність застосовувати теорію та сучасні практики хореографічного 

мистецтва, усвідомлення його як специфічного творчого відображення 

дійсності, проектування художньої реальності в хореографічних образах. 

СК04. Здатність оперувати професійною термінологією в сфері фахової 

хореографічної діяльності (виконавської, викладацької, балетмейстерської 

та організаційної). 

СК06. Здатність використовувати і розробляти сучасні інноваційні та освітні 

технології в галузі культури і мистецтва. 

СК07. Здатність використовувати інтелектуальний потенціал, професійні 

знання, креативний підхід до розв’язання завдань та вирішення проблем в 

сфері професійної діяльності. 

СК10. Здатність застосовувати традиційні й альтернативні інноваційні 

технології (відео-, TV-, цифрове, медіа- мистецтва і т. ін.) в процесі 

створення мистецького проекту, його реалізації та презентації. 

СК11. Здатність здійснювати репетиційну діяльність, ставити та вирішувати 

професійні завдання, творчо співпрацювати з учасниками творчого процесу. 

СК12. Здатність використовувати принципи, методи та засоби педагогіки, 

сучасні методики організації та реалізації освітнього процесу, аналізувати 

його перебіг та результати в початкових, профільних, фахових закладах 

освіти. 

СК14. Здатність забезпечувати високий рівень володіння танцювальними 

техніками, виконавськими прийомами, застосовувати їх як виражальний 

засіб. 

СК15. Здатність застосовувати набуті виконавські навички в концертно-

сценічній діяльності, підпорядковуючи їх завданням хореографічного 

проекту. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР04. Володіти іноземною мовою в обсязі, необхідному для спілкування в соціально-побутовій та 

професійній сферах. 

ПР05. Аналізувати проблеми безпеки життєдіяльності людини у професійній сфері, мати навички їх 

попередження, вирішення та надання першої допомоги. 

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. 

ПР12. Відшуковувати необхідну інформацію, критично аналізувати і творчо переосмислювати її та 

застосовувати в процесі виробничої діяльності. 
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ПР15. Мати навички використання традиційних та інноваційних методик викладання фахових 

дисциплін. 

ПР16. Аналізувати і оцінювати результати педагогічної, асистентсько-балетмейстерської, 

виконавської, організаційної діяльності. 

ПР17. Мати навички викладання фахових дисциплін, створення необхідного методичного 

забезпечення і підтримки навчання здобувачів освіти. 

ПР19. Знаходити оптимальні виконавські прийоми для втілення хореографічного образу. 

ПР20. Вдосконалювати виконавські навички і прийоми в процесі підготовки та участі у фестивалях і 

конкурсах. 

Результати навчання для дисципліни. По завершенню вивчення навчальної дисципліни здобувачі 

повинні: 

знати:  
- основні принципи, поняття і термінологію класичного танцю; 
- методику виконання рухів і вправ (згідно програми), типові помилки та прийоми їх подолання; 
- методику побудови уроку класичного танцю у відповідності до завдання та специфіки виробничих 

умов; 
- роль і місце класичного танцю в системі професійної підготовки. 

вміти:  
- грамотно виконувати елементи, вправи, сполучення техніки класичного танцю; 
- складати та проводити заняття з класичного танцю — вибудовувати навчальний матеріал у логічній 

послідовності, аналізувати виконання, визначати помилки та пояснювати шляхи їх подолання; 
- працювати творчо і самостійно. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При вивченні даного предмету використовуються такі методи навчання :  

за джерелом сприймання й передачі навчальної інформації – практичні, опанування нового матеріалу 

та відпрацювання  хореографічних елементів та форм. 

За характером пізнавальної діяльності – пояснювально-ілюстративні, наочні (ілюстрація, 

демонстрація, відеопоказ Google Classroom); 

Робота з рекомендованою літературою та самостійна робота. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ  
 

 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

І курс І семестр 

Змістовий модуль 1.  Основи класичного танцю. 

Тема 1.1. Постанова корпуса. Опанування позицій ніг та 

рук. 
12 2 2  8 

Тема 1.2. Освоєння рухів екзерсису біля станка. 40  20  20 

Поточний контроль      

Тема 1.3. Елементарні рухи екзерсису на середині залу. 34  18  16 

Поточний контроль      

Тема 1.4. Методика виконання найпростіших стрибків. 34  18  16 

Поточний контроль      

Диф. залік      

Разом за 1 семестр 120 2 58  60 



4 
 

І курс ІІ семестр 

Змістовий модуль 2. Опанування вправ екзерсису 

Тема 2.1. Термінологія та основні поняття класичного 

танцю. 
8 2   6 

Тема 2.2. Вправи екзерсису біля станка (І рівень 

складності) 
36  20  16 

Поточний контроль      

Тема 2.3. Вправи екзерсису на середині залу (І рівень 

складності) 
40  20  20 

Поточний контроль      

Тема 2.4. Allegro (І рівень складності). 36  18  18 

Поточний контроль      

Залік      

Разом за 2 семестр 120 2 58  60 

Разом за перший рік  240 4 116  120 

Модуль 2  

ІІ курс ІІІ семестр 

Змістовий модуль 3. Вправи екзерсису другого рівня складності 

Тема 3.1. Основні вимоги класичного танцю. 6 2   4 

Тема 3.2. Вправи екзерсису біля станка (ІІ рівень 

складності) 
16  8  8 

Поточний контроль      

Тема 3.3. Вправи екзерсису на середині залу (ІІ рівень 

складності) 
19  10  9 

Поточний контроль      

Тема 3.4.  Allegro (ІІ рівень складності). 19  10  9 

Поточний контроль      

Екзамен      

Разом за 3 семестр 60 2 28  30 

ІІ курс ІV семестр 

Змістовий модуль 4.  Найпростіші навички координації 

Тема 4.1. Особливості методики виконання стрибків та 

обертів. 
6 2   4 

Тема 4.2. Розвиток витривалості та сили ніг у вправах біля 

станка. 
18  10  8 

Поточний контроль      

Тема 4.3. Розвиток координації у вправах на середині залу.  20  10  10 

Поточний контроль      

Тема 4.4. Розвиток координації у процесі опанування 

стрибками. 
16  8  8 

Поточний контроль      

Залік      

Разом за 4семестр 60 2 28  30 

Разом за другий рік  120 4 56  60 

Модуль 3  

ІІІ курс V семестр 

Змістовий модуль 5. Вправи екзерсису третього рівня складності 

Тема 5.1. Побудова комбінацій біля станка.  18 2 6  10 

Тема 5.2. Вправи екзерсису біля станка (ІІІ рівень 

складності) 
22  12  10 
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Поточний контроль      

Тема 5.3. Вправи екзерсису на середині залу (ІІІ рівень 

складності) 
40  20  20 

Поточний контроль      

Тема 5.4. Allegro (ІІІ рівень складності). 40  20  20 

Поточний контроль      

Диф. залік      

Разом за 5 семестр 120 2 58  60 

ІII курс VІ семестр 

Змістовий модуль 6.  Вправи екзерсису ускладненої координації 

Тема 6.1. Розвиток музикальності в процесі опанування 

основами класичного танцю.  
6 2   4 

Тема 6.2. Ускладнення сполучень у вправах біля станка.  14  8  6 

Поточний контроль      

Тема 6.3. Ускладнення та відпрацювання навичок 

координації у вправах на середині залу. 
20  10  10 

Поточний контроль      

Тема 6.4. Ускладнення координації у вправах allegro. 20  10  10 

Поточний контроль      

Залік      

Разом за 6 семестр 60 2 28  30 

Разом за третій рік  180 4 86  90 

Модуль 4  

ІV курс VІІ семестр 

Змістовий модуль 7. Вправи екзерсису четвертого рівня складності 

Тема 7.1. Методика побудови уроку класичного танцю. 20 2 8  10 

Поточний контроль      

Тема 7.2.  Вправи екзерсису біля станка та на середині залу 

(IV рівень складності). 
20  10  10 

Поточний контроль      

Тема 7.3. Allegro (ІV рівень складності). 20  10  10 

Поточний контроль      

Диф. залік      

Разом за 7 семестр 60 2 28  30 

ІV курс VІІІ семестр 

Змістовий модуль 8. Удосконалення професійної майстерності 

Тема 8.1. Підготовка та проведення уроку класичного 

танцю. 
20 2 8  10 

Поточний контроль      

Тема 8.2.  Ускладнення вправ екзерсису елементами 

віртуозної техніки. 
20  10  10 

Поточний контроль      

Тема 8.3. Прийоми віртуозної техніки у вправах allegro. 20  10  10 

Поточний контроль      

Екзамен      

Разом за 8 семестр 60 2 28  30 

Разом за четвертий рік  120 4 56  60 

Всього годин 660 16 314  330 
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ОЦІНЮВАННЯ 

 

  Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS  
для екзамену, диф. заліку  для заліку 

90-100 A відмінно    

 
зараховано 

80-89 B 
добре  

74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

 

Система накопичення балів 

 

Форма контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 
Максимальна кількість 

балів за одиницю 

Поточний 24 max 100 
Самостійна робота 8 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр на 1 МК 400 
Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 
400:4*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 
         

 

ЛІТЕРАТУРА 
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НАКККіМ, 2007.154 с. 

2. Котов В., Одерій Л. Теорія і методика класичного танцю: методичні рекомендації до курсу «Практикум 

класичного танцю» для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти, спеціальності 013 Початкова освіта, 

спеціалізації «Хореографія». – Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2021. 58 с.  
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4. Батєєва Н.П. Біомеханіка в хореографії: навч.-метод. посібник. Харків, 2015. 156 с. 

5. Голдріч О. Хореографія. Основи хореографічного мистецтва. Основи композиції танцю. Львів: Край, 

2003. 158 с. 

6. Колногузенко Б. Види мистецтв і хореографії. Харків, 2014. 319 с. 

7. Лифар С. Спогади Ікара: монографія / Серж Лифар; Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ. Київ, 

2007. 192 с. 

8. Мартиненко О.В. Теорія і методика роботи з хореографічним колективом: навчальний посібник для 

студентів спеціальності 024 Хореографія. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. 342 с.  

9. Сучасний танець. Шляхи творчого вдосконалення: навч. посіб. / І.І. Герц, Л.В. Мова, О.Б. Кебас, О.С. 

Бойко, А.В. Журавльова. Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2021. 241 с 

10. Чепалов О.І. Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст.: монографія. Харків: ХДАК, 2007. 344 

с. 

11. Шариков Д.І. Неокласицизм у хореографічній культурі: генеза і концепція балетного театру: 

монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД». 2019. 262 с.  
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12. «Класичний танець та методика його викладання»: конспект лекцій навчальної дисципліни першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 024 

Хореографія освітньої програми Сучасна хореографія / Харк. держ. акад. культури ; уклад. Л. М. 

Шилова, Н. М. Семенова. — Х. ХДАК, 2020 – 75 с. Режим доступу: http://195.20.96.242:5028/khkdak-

xmlui/bitstream/handle/123456789/903/%2B%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81.%20%D1%82%D0%

B0%D0%BD.%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D

0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%A1%D0%A5%20%D0%B2%D1%81%

D0%B5%202020%20%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B5

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

13.  Словник балету Режим доступу:   

https://uk.upwiki.one/wiki/glossary_of_ballet#References  

14. Ballet Dictionary (ABT) Режим доступу: https://www.abt.org/explore/learn/ballet-dictionary/ 

15. Ballet Glossary, Roal Opera House Режим доступу:   

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7E40E6E2DAB561B5 

16. Ballet Terms Explained – Ballet Dictionary. PierreLacotte Режим доступу: 

http://www.learntodance.com/online-ballet-dance-lessons/ 

17. Ballet Class Exam with YAGP Partner School- John Cranko School, Stuttgart Germany. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=izaKSEm2v_A&ab_channel=YAGP-YouthAmericaGrandPrix 

18. Enjoy Center and Pointe Exercises with YGP Judge and Paris Opera Ballet School Artistic Director Ms 

Elisabeth Platel. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ww7alUxnfpQ&list=RDCMUCq2PDg_m6En1s-

9EnyOrq3A&start_radio=1&rv=Ww7alUxnfpQ&t=13&ab_channel=YAGP-YouthAmericaGrandPrix 

19. Ballet class with the Dutch National Ballet Junior Company, with Ernst Meisner and Dutch National Ballet 

Junior Company. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeMCjXrZWho&t=726s&ab_channel=YAGP-YouthAmericaGrandPrix 

20. 2022 YAGP FINALS Classes. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtJwQIHW3RTj6P1fmyj1QU6P82QEhtZO 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни, яка 

відзначається при виставлені оцінки.  

Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря у зв’язку 

з тривалою хворобою студенту призначається відпрацювання програмного матеріалу самостійно.  

Перескладання здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу у 

Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв» П.7.2;П.7.3. 

Академічна доброчесність та плагіат. Практичні заняття передбачають отримання інформації від 

викладача. При складанні комбінацій навчально - тренувального чи танцювального характеру, 

здобувачі освіти дотримуються правил академічної доброчесності, не використовують та не 

присвоюють чужі авторські напрацювання і не видають їх за свої. У разі виявлення ознак творчого 

плагіату роботі здобувача освіти буде відмовлено у оцінюванні. 

Мобільні пристрої на заняття використовуються тільки з дозволу викладача за умов необхідності. 

Використання  мобільних пристроїв з позанавчальною метою карається попередженням, а у разі 

повторного використання − видаленням студента з навчальної аудиторії. 

Поведінка в аудиторії. Студенти обов’язково повинні бути переодягнені у спеціальну форму 

передбачену специфікою діяльності. Під час аудиторних занять студентам дозволяється  брати з собою 

та використовувати воду, рушник, та засоби індивідуальної гігієни. 
 

http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/bitstream/handle/123456789/903/%2BКлас.%20тан.%20Конспект%20лекцій%20СХ%20все%202020%20шилова%20семенова.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/bitstream/handle/123456789/903/%2BКлас.%20тан.%20Конспект%20лекцій%20СХ%20все%202020%20шилова%20семенова.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/bitstream/handle/123456789/903/%2BКлас.%20тан.%20Конспект%20лекцій%20СХ%20все%202020%20шилова%20семенова.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/bitstream/handle/123456789/903/%2BКлас.%20тан.%20Конспект%20лекцій%20СХ%20все%202020%20шилова%20семенова.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/bitstream/handle/123456789/903/%2BКлас.%20тан.%20Конспект%20лекцій%20СХ%20все%202020%20шилова%20семенова.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://195.20.96.242:5028/khkdak-xmlui/bitstream/handle/123456789/903/%2BКлас.%20тан.%20Конспект%20лекцій%20СХ%20все%202020%20шилова%20семенова.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://uk.upwiki.one/wiki/glossary_of_ballet#References
https://www.abt.org/explore/learn/ballet-dictionary/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7E40E6E2DAB561B5
http://www.learntodance.com/online-ballet-dance-lessons/
https://www.youtube.com/watch?v=izaKSEm2v_A&ab_channel=YAGP-YouthAmericaGrandPrix
https://www.youtube.com/watch?v=Ww7alUxnfpQ&list=RDCMUCq2PDg_m6En1s-9EnyOrq3A&start_radio=1&rv=Ww7alUxnfpQ&t=13&ab_channel=YAGP-YouthAmericaGrandPrix
https://www.youtube.com/watch?v=Ww7alUxnfpQ&list=RDCMUCq2PDg_m6En1s-9EnyOrq3A&start_radio=1&rv=Ww7alUxnfpQ&t=13&ab_channel=YAGP-YouthAmericaGrandPrix
https://www.youtube.com/watch?v=ZeMCjXrZWho&t=726s&ab_channel=YAGP-YouthAmericaGrandPrix
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtJwQIHW3RTj6P1fmyj1QU6P82QEhtZO

