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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Луговенко Тетяна Георгіївна – доцент кафедри хореографії, кандидат мистецтвознавства, хореограф, 

балетмейстер. 

Член журі фестивалів та конкурсів хореографічного мистецтва: 

• Член журі Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Зоряна брама», 2018; 

• Член журі Всеукраїнського фестивалю мистецтв «Лавина талантів», 2019; 

• Член журі ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «Оксамитовий дивоцвіт», 2018; 

• Член журі ІІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу учнівської та студентської творчості «Єдина 

країна», 2019; 

• Всеукраїнський науково-практичний семінар-практикум «Впровадження державного Стандарту 

вищої освіти спеціальності 024 Хореографія», м. Львів; 

• VІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і 

художня культура: Виклики ХХІ століття», м. Київ. 

Здійснює наукову діяльність. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Метою вивчення дисципліни є базова підготовка майбутнього фахівця до виконавської та 

педагогічної діяльності з народно-сценічного танцю. 

Досягнення цієї мети буде забезпечене виконанням таких задач: 

1. Ознайомити студентів з хореографічним мистецтвом народів світу. 

2. Поглибити у студентів знання про народно-сценічні танці притаманні різним народам та регіонам 

України. 

3. Сформувати системне уявлення про дисципліну та її місце у подальшій професійній діяльності. 

4. Виховувати у них естетичний смак та культуру поведінки. 

5. Виробити у студентів здатність до аналізу своїх помилок та виробити уміння застосувати отримані 

знання у подальшій  практичній професійній діяльності. 

6. Удосконалити віртуозне виконання техніки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні позиції рук та ніг притаманні різним народним танцям світу та регіонам України; 

теоретичний матеріал з історії народно-сценічних зразків хореографічного мистецтва; понятійно-

категоріальний апарат народно-сценічного танцю; 
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вміти: застосовувати отримані знання у професійній діяльності, емоційно,  пластично, 

побудувати хореографічну вправу, комбінацію, урок з народно-сценічного танцю; правильно 

аналізувати, відчувати музичний матеріал для виконання рухів, вправ, комбінацій з народно-сценічного 

танцю; ретельно та дисципліновано виконувати всі задані вправи викладачем; професійно виконувати 

власний тренаж розігріву перед заняттям з народно-сценічного танцю. 

ОПИС КУРСУ 

 

Денна форма навчання 

Найменування показників  
Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 16 Рік підготовки –  1-4 

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

Змістових модулів – 8 Лекції – 16 

Загальна кількість годин – 480 Практичні – 224 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи здобувача – 

2 

Індивідуальні – 0 

Самостійна робота –  240 

Форма контролю –  

1, 2,– залік,  

3, 5, 7 сем. – диф. залік. 

4, 6, 8 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 
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). 

СК05. Здатність використовувати широкий спектр міждисциплінарних 

зв’язків для забезпечення освітнього процесу в початкових, 

профільних, фахових закладах освіти. 

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. 



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 

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. 

ПР10. Розуміти хореографію як засіб ствердження національної самосвідомості та ідентичності. 

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. 

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 

● Формами навчання з навчальної дисципліни «Теорія та методика викладання народно-

сценічного танцю» є лекційні (16 годин) та практичні заняття (224 годин), самостійна робота студента 

(240 годин). 

● Методи навчання з дисципліни «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю» 

− словесні (розповідь, пояснення, описова розповідь); 

− наочні (ілюстрація, демонстрація відеопоказ Google Classroom); 

− практичні (практичні покази, опанування нового матеріалу та відпрацювання елементів та форм;  

− самостійна робота. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ   

 

Назви змістових модулів і тем 
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І курс І семестр  

МОДУЛЬ 1.  Вправи екзерсису народно-сценічного танцю (І рівень складності) 

Змістовий модуль 1. Методичні аспекти виконання рухів народно-сценічного танцю 

Тема 1.1. Послідовність вправ біля станка. Термінологія народно-

сценічного танцю.   

Джерела та шляхи розвитку народного хореографічного мистецтва. 

4 2  2 



Тема 1.2. Методика виконання вправ біля станка (перший рівень 

складності). 
32  16 16 

Поточний контроль      

Тема 1.3. Навчально-тренувальні комбінації   на середині залу. 16  8 8 

Поточний контроль     

Тема 1.4. Характерні особливості виконання білоруських народних 

танців. 
8  4 4 

Поточний контроль     

Залік     

Всього за змістовий модуль: 60 2 28 30 

І курс ІІ семестр 

Змістовий модуль 2. Методика виконання рухів польського народно-сценічного танцю, танців 

народів Прибалтики та Центральної України 

Тема 2.1. Характерні особливості виконання польського народного 

танцю, танців народів Прибалтики та Центральної України. 
4 2  2 

Тема 2.2. Елементи польських народно-сценічних танців. 8  4 4 

Поточний контроль     

Тема 2.3. Елементи танців народів Прибалтики (постановка етюда). 16  8 8 

Поточний контроль     

Тема 2.4. Лексичні особливості виконання народних танців 

Центральної України  та Київщини. 
32  16 16 

Поточний контроль     

Залік  

Всього за змістовий модуль: 60 2 28 30 

Всього за модуль 1: 120 4 56 60 

ІІ курс ІІІ семестр 

МОДУЛЬ 2.  Вправи екзерсису народно-сценічного танцю (ІІ рівень складності) 

Змістовий модуль 3. Методика виконання рухів італійського танцю та танців Середньої Азії 

Тема 3.1. Структура та зміст уроку народно-сценічного танцю. 2 2  0 

Тема 3.2. Методика виконання вправ біля станка (другий рівень 

складності). 
34  16 18 

Поточний контроль     

Тема 3.3. Характерні особливості виконання італійського  народного 

танцю «Тарантела». 
12  6 6 

Поточний контроль     

Тема 3.4. Характерні особливості виконання танців Середньої Азії. 12  6 6 

Поточний контроль     

Диф.залік     

Всього за змістовий модуль: 60 2 28 30 

ІІ курс ІV семестр 

Змістовий модуль 4. Методика створення навчальних комбінацій 

Тема 4.1. Засновники методики викладання народно-сценічного 

танцю. 
2 2  0 

Тема 4.2. Методика створення розгорнутої комбінацій на середині 

залу.  
10  4 6 

Поточний контроль     

Тема 4.3. Характерні особливості виконання угорського народного 

танцю «Чардаш» (складання танцювальних комбінацій). 
20  10 10 

Поточний контроль     



Тема 4.4. Елементи танців західних областей України (постановка 

етюда).  
28  14 14 

Поточний контроль     

Екзамен  

Всього за змістовий модуль: 60 2 28 30 

Всього за модуль 2: 120 4 56 60 

ІІІ курс V семестр  

МОДУЛЬ 3.  Вправи біля станка (ІІІ рівень складності) 

Змістовий модуль 5. Трюкова чоловіча та жіноча техніка у народно-сценічному танці 

Тема 5.1. Теоретична спадщина та методичні матеріали з народно-

сценічного танцю. 
4 2  2 

Тема 5.2. Методика виконання вправи біля станка (третій рівень 

складності). 
32  16 16 

Поточний контроль     

Тема 5.3. Особливості виконання трюкової техніки чоловічого та 

жіночого білоруського та українського танців. 
16  8 8 

Поточний контроль     

Тема 5.4. Характерні особливості виконання та елементи молдавських 

народних танців (складання комбінацій). 
8  4 4 

Поточний контроль     

Диф.залік     

Всього за змістовий модуль: 60 2 28 30 

ІІІ курс VІ семестр 

Змістовий модуль 6. Композиційні особливості танців народів світу 

Тема 6.1. Характерні особливості виконання та елементи танців 

Закавказзя. 
12 2 6 4 

Поточний контроль     

Тема 6.2 Характерні особливості виконання та елементи іспанського 

народного танцю. 
14     6 8 

Поточний контроль     

Тема 6.3. Характерні особливості виконання та елементи циганського 

народного танцю. 
14  6 8 

Поточний контроль      

Тема 6.4. Створення парно-масового етюда на середині залу на 

матеріалі танців Полісся (за завданням педагога). 
20  10 10 

Екзамен  

Всього за змістовий модуль: 60 2 28 30 

Всього за модуль 3: 120 4 56 60 

ІV курс VІІ семестр 

МОДУЛЬ 4.  Вправи біля станка (ІV рівень складності) 

Змістовий модуль 7.  Методичні аспекти виконання рухів народно-сценічного танцю  

(ІV рівень складності) 

Тема 7.1. Сценічна обробка фольклорного танцю. 16 2 6 8 

Поточний контроль     

Тема 7.2.  Методика виконання вправи біля станка (четвертий рівень 

складності).  
28  14 14 

Поточний контроль     

Тема 7.3. Елементи рухів народно- сценічних танців Поділля.  16  8 8 

Поточний контроль     

Диф.залік     



Всього за змістовий модуль: 60 2 28 30 

ІV курс VІІІ семестр 

Змістовий модуль  8. Створення комбінацій екзерсису народно-сценічного танцю та парно-

масового етюду. 

Тема 8.1. Методика створення комбінацій біля станка і проведення 

частини уроку на практичних заняттях. 
42 2 20 20 

Поточний контроль     

Тема 8.2. Елементи словацького танцю (постановка етюда). 8  4 4 

Поточний контроль     

Тема 8.3. Створення парно-масового етюда на середині залу. 10  4 6 

Поточний контроль      

Екзамен     

Всього за змістовий модуль: 60 2 28 30 

Всього за модуль 4: 120 4 56 60 

Всього: 480 16 224 240 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 
для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82−89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Система накопичення балів 

 

Вид контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Поточний контроль 24 max 100 

Самостійна робота 8 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр на 

1 МК 
400 

Екзамен, диф.залік 3, 5 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 

Формула до заліку 400:4 = 100 – результат заліку 



               Семестр Розрахунок накопичення 

балів 

             Форма контролю 

1 семестр ПК(300) + СР(100): 4 Залік 

2 семестр ПК(300) + СР(100): 4 Залік 

3 семестр ПК(300) + СР(100): 4*0,5 Диф.залік 

4 семестр ПК(300) + СР(100): 4*0,5 Екзамен 

5 семестр ПК(300) + СР(100): 4*0,5 Диф.залік 

6 семестр ПК(300) + СР(100): 4*0,5 Екзамен 

7 семестр ПК(300) + СР(100): 4*0,5 Диф.залік 

8 семестр ПК(300) + СР(100): 4*0,5 Екзамен 
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                                                                                 Інформаційні ресурси 

  1.     Guglielmo Ebreo da Pesaro. Trattato dell' arte del ballare. − Режим доступу 

: http://www.superballo.it/recensioni/16.html. 

http://www.superballo.it/recensioni/16.html


2.     Білоруський народний танець "Лявоніха"–  Режим доступу 

: https://www.youtube.com/watch?v=Nn_rKo4cRgs 

3.     Танок «Білоруська полька» − Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=USoFDOXwxHQ 

4.     Ансамбль народного танцю "Дивограй" | Білоруський танець "Бульба" – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=-PxDu2wBEKo . – 

5.     Народні танці Латвії –  Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=p5dAsYc6DEg 

6.     Український народний танець «Гопак» –  Режим доступу 

: https://www.youtube.com/watch?v=sEvDJ-4lehQ  

7.     Ансамбль ім. Павла Вірського «Гопак» − Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=d_RN0CMgyME 

8.     Український  танець «Козачок» – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=s2RbJC4OynY 

9.     Український народний танець «Козачок» - зразковий ансамбль танцю «Барвинок» − Режим 

доступу: − Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=d_RN0CMgyME 

10. Український народний танець «Метелиця» - Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=uMhoY9q5ptw 

11. Італійський танок «Тарантелла». Курс «Танці із зірочками» –  Режим доступу 

: https://www.youtube.com/watch?v=IiHxjm-NrsY 

12. Tarantolato - Tarantela Napolitana (Amadança 

2015) − Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=00zxIdA0Z6c  

13. Galicia en Danza – Tarantella – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=BnbAwKlxW88 

14. Italian Tarantella − Режим доступу: − Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=DOrLxKj13a0  

15. «Лязги» узбецький танець–  Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=vETtHia6f-w 

16.   Угорський народний танець «Чардаш» –  Режим доступу 

: https://www.youtube.com/watch?v=O424lI-bYdE 

17. Veryovka - Угорський танець «Лампош чардаш». –  Режим доступу 

: https://www.youtube.com/watch?v=xohiZoD94OQ 

18. Üzenet Székelyföldről –  Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=_-ODwKJI6qc&t=7s  

19. Танець "Чардаш" –  Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=xBfcfKvaCpg 

20. Трюки з танцю Гопак, ансамбль Вірского. Україна –  Режим доступу 

: https://www.youtube.com/watch?v=t_Zgl7c-4hU 

21. Трюки – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=M0RSlpjmD74  

22.  Електронний ресурс –  Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=vudXgeVoQJM  

23.  Студія Вірского -екзамен (жін. техніка) –  Режим доступу 

: https://www.youtube.com/watch?v=orc60Gl5CEk  

24.   "Чиокирлія", "Жок". –  Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=UEQOLGViBdY  

25.   Spanish dance.–  Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=WgQ2CkRy8xw 

26.  Tango de Triana, Gala homenaje a Angelita Vargas – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Nx8xHHsM3is  

27. Campeonato de España de danza Escuela Triana de Talavera.mpg – Режим доступу 

: https://www.youtube.com/watch?v=zyhGMzBwxvQ 

28.  Циганская Сюіта. ансамбль ім. П.П. Вірского – Режим доступу 

: https://www.youtube.com/watch?v=MYaeDg3S360  

29. Roma Fest Gypsy Dance Group Promo DVD - Режим доступу 

: https://www.youtube.com/watch?v=BNkxX-NNm0A 

30. Ансамбль Вірского " Дев’ятка" –  Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=2N-9c3x8gq8  

31. «Кривуляк» (пост. О.Маковій) –  Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=mSsA4jS5488 

32. «Варварка» (пост. О.Маковій) – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=3MZDvQtDgAU. 

33. Подільський вихиляс – Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=EikvznU7Kuo 

34. Slovakia Summer Tour –  Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=gL0yZa_uk4E 
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35. Lúčnica - ZÁPOČINKA (SPEVY) –  Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=0-

8vFULKkVE&list=PLaFFjOA_8mLDjQr5tbwaJjAdn7R-z9pGu&index=1 

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 з 

методичною допомогою викладача 
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 поза навчальною 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 

https://www.youtube.com/watch?v=0-8vFULKkVE&list=PLaFFjOA_8mLDjQr5tbwaJjAdn7R-z9pGu&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=0-8vFULKkVE&list=PLaFFjOA_8mLDjQr5tbwaJjAdn7R-z9pGu&index=1

