
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 

Методика навчання класичного танцю 

Тип дисципліни:  

нормативна.  

Семестр:  

перший. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 16, практичні заняття – 32; самостійна 

робота – 102. 

Лектори: народний артист України, доцент Храмов Ігор Валерійович, 

    кандидат мистецтвознавства, доцент Фриз Петро Іванович 

Результати навчання: 
 Знати: 

 визначення основ класичного танцю;  
 термінологію рухів прийомів відтворення поз класичного танцю та прийоми виконання піруетів із ІІ, IV, V позицій; 
 методи володіння основними прийомами класичного танцю та методику виконання рухів класичного танцю;   
 методику виконання  адажіо маленьке і велике та методику виконання  маленьких стрибків; середніх та великих стрибків;  
 методику виконання   шене по діагоналі та по колу та способи застосовувати методики побудови і ведення уроку з класичного 

танцю. 

Уміти:  

 пояснювати виконання поз класичного танцю та пояснювати і складати комбінації вправ біля станка і на середині залу на пів 
пальцях антурнан андеор і андедан; 

 виконувати стрибки з заносками і антурнан; виконувати піруети;  виконувати танліє на 90 та виконувати піруети біля станка та на 
середині залу; 

 складати прості комбінації алегро та скласти комбінації біля станка, на середині залу; скласти комбінації стрибків маленьких, 
середніх, великих;  

 визначати засоби виразності класичного танцю та визначити дидактичні принципи у процесі вивчення класичного танцю;  
 скласти та провести урок з класичного танцю;   
 аналізувати проведений урок та здійснювати самоконтроль і оцінювати результати своєї праці. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Методика навчання українського народного танцю 

 Методика виконання сучасного спортивного танцю 

 Методика виконання народно-сценічного танцю 

 Композиція та постановка танцю у роботі балетмейстера 

Зміст навчальної дисципліни:  

Побудова комбінацій біля станка. Побудова комбінацій на середині залу. Піруети із позиції та в 

комбінаціях. Розвиток елевації у стрибках. Складання та проведення уроку класичного танцю. Аналіз 

проведених уроків.  

Рекомендована література:  
основна  

1. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. 2-е видання /  Г.О. Березова. – К.: Муз. Україна, 1990. – 255 с. 

2. Музичне оформлення уроку класичного танцю. Метод. рек. / Укл. Т. М. Чурпіта. – К.: КНУКіМ, 2001. – 17 с. 

3. Методика викладання класичного танцю в школі: Методичні рекомендації / Укл. Л. Ю. Цвєткова. – К.: ІЗМН, 1998. – 76 с. 

4.Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю / Л.Ю. Цвєткова. – К.: Альтерпрес, 2005. – 324 с. 

5.Чурпита Т. М. Методика класичного танцю: джерела і тенденції  / Т.М. Чурпита. – К.: КНУКіМ, 2001. – 15 с. 

допоміжна: 

6.Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко . – К.: Либідь, 1997. – 374 с. 

7.Сосіна В.Ю. Азбука ритмічної гімнастики  / В.Ю. Сосіна. – К.:Здоров’я, 1986. – 61 с. 

8.Ги Дени, Люк Дассвиль. Все танцы. – Киев: МузичнаУкраїна, 1983. – 340 с. 

9.Головкина С. Н. Уроки классического танца в старших класах / С.Н. Головкина. – М.: Искусство, 1989. – 159 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота, усне опитування, завдання творчого характеру. 

Методи і критерії оцінювання:  

 поточний контроль: усні відповіді, виконання практичних вправ та завдань творчого характеру, виконання 
самостійної роботи, співбесіда з лектором; 

 підсумковий контроль: екзамен у першому семестрі; 
100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

культурології та мистецької освіти. 
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