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Кафедра хореографії 

Посада завідувач кафедри хореографії 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Грек Володимир Анатолійович - заслужений діяч мистецтв України, заслужений діяч естрадного 

мистецтва України, завідувач кафедри хореографії. 

Педагог-балетмейстер, лауреат всеукраїнських та міжнародних фестивалів хореографічного 

мистецтва, член журі міжнародних фестивалів хореографічного мистецтва України та Європи, член 

асоціації діячів естрадного мистецтва України та Національної хореографічної спілки України, 

хореограф постановник телевізійного проекту “Танці з зірками 2019” 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Навчальна дисципліна «Теорія та методика викладання сучасних напрямків хореографії» є невід'ємною 

складовою загального  процесу  підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

спеціальності 024 Хореографія. 

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є оволодіння виконавськими компетентностями 

сучасних напрямків хореографії, методики їх викладання, розширення виконавських, артистичних 

здібностей танцівника. Вивчення дисципліни сприяє розширенню лексичного модулю, творчого 

діапазону і професійної реалізації майбутніх артистів в галузі хореографічного мистецтва.  

 Мета  курсу: полягає в оволодінні теорією, методикою та технікою виконання сучасних напрямків 

хореографічного мистецтва, накопичення практичних умінь та навичок для застосування їх в 

подальшій професійній діяльності. 

Програма курсу знайомить студентів з різноманітними напрямками сучасного хореографічного 

мистецтва такими як: modern, jazz, jazz-modern, бродвейський джаз, афро-джаз, contemporary, 

contemporary-jazz. Володіння знаннями з теорії та методики викладання сучасних напрямків 

хореографії, сприяє всебічному розвитку педагога, хореографа, артиста. 

Завдання курсу: 

- вивчення історії та теорії сучасних напрямків хореографії; 

- засвоєння методики викладання та технології навчання сучасних напрямків хореографії. 

- термінологію сучасного танцю професійною мовою (англійською); 

- практичне опанування основних принципів сучасних напрямків хореографії; 

- оволодіння технічними прийомами та манерою виконання різних технік сучасного танцю; 

- ознайомлення з виражальними засобами ознаками і відмінностями стилів сучасного 

хореографічного мистецтва. 
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На практичних заняттях студенти засвоюють основні рухи та елементи програмного матеріалу курсу, 

технічні особливості та манери їх викладання та виконання. Вчяться самостійно створювати 

навчально-тренувальні та танцювальні комбінації та фрагменти занять. 

Робоча програма з навчальної дисципліни «Теорія та методика викладання сучасних напрямків 

хореографії» для студентів 1-4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, побудована з 

урахуванням освітньо-професійної програми (ОПП) – «Хореографія» 

ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання 

Найменування 

показників  
Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 16,0 
Рік підготовки – I−IV-й 

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

Змістових модулів – 8 Лекції – 16 

Загальна кількість 

годин – 480 

Практичні заняття – 28/28,28/28,28/28,28/ 

28 год. (224) 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: аудиторних 
– 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Індивідуальні – 0 

Самостійна робота – 30/30,30/30,30/30,30/ 

30 год. (240) 

Форма контролю: 

2,3,4-й сем. –  екзамен; 

1,5,6,7 сем. – залік; 
                                         8 сем-диференційований залік. 

 

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. 

СК08. Здатність сприймати новітні концепції, усвідомлювати 

багатоманітність сучасних танцювальних практик, необхідність їх 

осмислення та інтегрування в актуальний контекст з врахуванням 

вітчизняної та світової культурної спадщини. 

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. 

СК12. Здатність використовувати принципи, методи та засоби педагогіки, 

сучасні методики організації та реалізації освітнього процесу, аналізувати 
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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. 

ПР13. Розуміти і вміти застосовувати на практиці сучасні стратегії збереження та примноження 

культурної спадщини у сфері хореографічного мистецтва. 

ПР15. Мати навички використання традиційних та інноваційних методик викладання фахових 

дисциплін. 

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. 

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 

Кількість годин 
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Модуль І 

І курс І семестр 

Змістовий модуль 1. Базові поняття 

Тема 1.1. Постановка корпусу. Положення рук та ніг. 

Термінологія. 
8  4  4 
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Тема 1.2. Методика виконання вправ розігріву (Warm up). 10 2 4  4 

Поточний контроль      

Тема 1.3. Методика виконання вправ для розвитку 

рухливості хребта. 
8  4  4 

Тема 1.4. Методика виконання рухів ізольованих 

центрів. 
16  8  8 

Поточний контроль      

Тема 1.5. Комбінаційні вправи на основі рухів в афро-

джаз танці. 
18  8  10 

Поточний контроль      

Залік      

Разом за 1 семестр 60 2 28  30 

І курс ІІ семестр 

Змістовий модуль 2. Основи техніки модерн-джаз танцю. 

Тема 2.1. Базові принципи виконання рухів у сучасних 

напрямах хореографії. 
4 2   2 

Тема 2.2 Тренажні вправи на основі техніки модерн-

джаз танцю. 
18  10  8 

Поточний контроль      

Тема 2.3. Методика виконання танцювальних кроків 

(початковий рівень). 
12  6  6 

Поточний контроль      

Тема 2.4. Методика та техніка виконання обертів 

(початковий рівень). 
8  4  4 

Тема 2.5.Методика та техніка виконання стрибків 

(початковий рівень). 
8  4  4 

Тема 2.6. Комбінаційні вправи на основі рухів у стилі 

свінг. 
10  4  6 

Поточний контроль      

Екзамен      

Разом за 2 семестр 60 2 28  30 

Разом за перший рік 120 4 56  60 

Модуль ІІ 

ІІ курс ІІІ семестр 

Змістовий модуль 3. Вправи другого  рівня складності. 

Тема 3.1. Методика виконання вправ для розвитку 

рухливості хребта. 
6 2 2  2 

Тема 3.2. Вправи на середині залу в стилі модерн-джаз 

танцю (ІІ рівень складності). 
20  10  10 

Поточний контроль      

Тема 3.3. Методика виконання поліцентричних рухів. 8  4  4 

Тема 3.4. Методика виконання хвиль (bodyroll). 8  4  4 

Поточний контроль      

Тема 3.5. Методика виконання танцювальних кроків 

(базовий рівень). 
18  8  10 

Поточний контроль      

Екзамен      

Разом за 3 семестр 60 2 28  30 

ІІ курс ІV семестр 

Змістовий модуль 4. Поліцентричні рухи базового рівня складності. 



5 
 

Тема 4.1. Особливості формування та розвитку 

модерн-джаз танцю. 
6 2   4 

Тема 4.2. Зміна рівнів та напівакробатичні елементи. 12  8  4 

Поточний контроль      

Тема 4.3. Методика та техніка виконання обертів 

(базовий рівень). 
16  8  8 

Поточний контроль      

Тема 4.4. Стрибки як засіб переміщення. 16  8  8 

Тема 4.5. Танцювальні комбінації на основі рухів 

базового рівня складності. 
10  4  6 

Поточний контроль      

Екзамен      

Разом за 4 семестр 60 2 28  30 

Разом за другий рік 120 4 56  60 

Модуль ІІІ 

ІІІ курс V семестр 

Змістовий модуль 5. Особливості виконання Broadway dance 

Тема 5.1. Технічні принципи виконання екзерсису 

Broadway dance. 
18 2 8  8 

Поточний контроль      

Тема 5.2. Техніка кросових просувань в манері 

бродвейського джазу. 
8  4  4 

Тема 5.3. Техніка обертань в манері бродвейського 

джазу. 
10  4  6 

Поточний контроль      

Тема 5.4. Вивчення танцювальних комбінацій в 

характері бродвейського джазу. 
12  6  6 

Тема 5.5. Складання танцювальних  комбінацій. 12  6  6 

Поточний контроль      

Залік      

Разом за 5 семестр 60 2 28  30 

ІІІ курс VІ семестр 

Змістовий модуль 6. Техніка  танцю Modern jazz dance 

Тема 6.1. Розігрів на середи залу на уроці з модерн-джаз 

танцю ускладненого рівня. 
8  4  4 

Поточний контроль      

Тема 6.2. Екзерсис модерн-джаз танцю. 30 2 14  14 

Поточний контроль      

Тема 6.3. Вплив дихання на текстуру руху. 8  4  4 

Тема 6.4.  Вивчення танцювальних комбінацій. 14  6  8 

Поточний контроль       

Залік      

Разом за 6 семестр 60 2 28  30 

Разом за третій рік 120 4 56  60 

Модуль ІV 

ІV курс VІІ семестр 

Змістовий модуль 7.  Специфіка побудови уроку та його структурних компонентів. 

Тема 7.1. Методика побудови комбінаційних вправ та 

танцювальних комбінацій. 
10 2 4  4 
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Тема 7.2. Самостійне створення компонентів 

структури уроку. 
8  4  4 

Поточний контроль      

Тема 7.3. Екзерсис модерн-джаз танцю четвертого 

рівня складності. 
16  8  8 

Поточний контроль      

Тема 7.4. Вивчення танцювальних комбінацій 

підвищеного рівня складності. 
16  8  8 

Поточний контроль      

Залік      

Разом за 7 семестр 60 2 28  30 

ІV курс VІІІ семестр 

Змістовий модуль 8. Побудова уроку . Методичні та практичні аспекти 

Тема 8.1. Методично-практичні аспекти побудови 

уроку. Екзерсис. 
22 2 10  10 

Поточний контроль      

Тема 8.2. Методично-практичні аспекти виконання 

кросових вправ. 
18  8  10 

Поточний контроль      

Тема 8.3. Побудова танцювальних комбінацій з 

використанням засвоєного матеріалу 1-4 року навчання. 
20  10  10 

Поточний контроль      

Диференційований залік      

Разом за 8 семестр 60 2 28  30 

Разом за четвертий рік 120 4 56  60 

Всього годин 480 16 224  240 

 

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 контроль 24 max 100 

Самостійна робота 8 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр на 1 МК чи 

залік 
ПК(300) + СР(100)=400: 

4=100 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 



7 
 

Формула до екзамен, 

диф.заліку 

400:4*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 
100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

         

Семестр 
Розрахунок накопичення 

балів 
Форма контролю 

1 семестр 300 ПК+100 СР:4 залік 

2 семестр 300 ПК+100 СР:4*0,5        екзамен 

3 семестр 300 ПК+100 СР:4*0,5 екзамен 

4 семестр 300 ПК+100 СР:4*0,5 екзамен 

5 семестр 300 ПК+100 СР:4 залік 

6 семестр 300 ПК+100 СР:4 залік 

7 семестр 300 ПК+100 СР:4 залік 

8 семестр  300 ПК+100 СР:4*0,5 диф.залік 

   

ЛІТЕРАТУРА 

Базова: 

1. Журавльова А. В. Теорія та методика викладання популярних танцювальних стилів: навч. посіб. 

/ А. В. Журавльова. - Київ: КНУКіМ, 2017. - 180 с. 

2. Макарова З. М. Методика виконання сучасних напрямів хореографічного мистецтва : навч. 

посіб. / З. М. Макарова. – Київ: КНУКіМ, 2017. – 116 с. 

3. Осадців Т. П. Спортивні танці: навч. посіб. / Т. П. Осадців. – Львів : ЗУКЦ. 2001. – 340 с. 

4. Сучасний танець. Основи теорії і практики : навч. посіб. / О. О. Бігус, О. О. Маншилін, 

Д. О. Кондратюк, Л. В. Мова, А. В. Журавльова, І. І. Герц, Н. П. Донченко, Н. П. Батєєва. – К.: 

Видавництво Ліра-К, 2016. – 264 с. 

5. Цветкова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю : підруч. / Л. Ю. Цветкова. – 2-е вид. – 

К. : Альтерпрес, 2007. – 324 с. 

6. Чепалов О. І. Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст. : монографія / О. І. Чепалов; Харк. 

держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2007. –344 с. 

Допоміжна: 
7. Дряпіка В. І. Розкриваючи світ джазу, рок і поп-музики / В. І. Дряпіка. – К. : Трелакс, 1997. – 

184 с. 

8. Миропольська Н. Є. Художня культура світу: навч. посіб. / Н. Є. Миропольська, Е. В. Бєлкіна, 

Л. М. Масол, О. І. Оніщенко, Н. В. Владімірова. – К. : Вища школа, 2005. – 192 с. 

9. Feliksdal B. Modern Jazz Dance. Jazz, Rhythm, Body and Soul: Introducing Modern Jazz Dance / B. 

Feliksdal. – Amsterdam : Bekebooks, 2004. –34 p. 

10. Stearns M. Jazz dance: the story of American vernacular dance / Marshall and Jean Stearns. – New 

York : Da Capo Press, 1994. – 472 p. 

Відеоматеріали: 

11. An Evening With The Alvin Ailey American Dance Theater. RMArts,1986. 

12.  Beyonce. The Beyonce Experience Live. Sony Bmg, 2007. 

13. Carmen. The Cullberg Ballet. Choreography by Mats Ek. Arthaus-Musik, 1996. 

14. Jass Dansce Class with Gus Giordano. Kultur, 1984. 

15. Lester Horton Technique. The Warm-up. Kultur, 1990. 

16. Lester Horton Technique. Intermediate Level. Kultur, 2002. 

17. Lester Horton Technique. Advanced Level. Kultur, 2002. 

18. That's Dancing! MGM, 1985. 

Інтернет ресурс: 
19.       Боб Фос [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://totemdancegroup.com.ua/bob-foss-tanec-

vyrazhaet-radost-luchsh/  

ПОЛІТИКА КУРСУ 

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

https://totemdancegroup.com.ua/bob-foss-tanec-vyrazhaet-radost-luchsh/
https://totemdancegroup.com.ua/bob-foss-tanec-vyrazhaet-radost-luchsh/
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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. 

 

 

 

 


