
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 

Методика виконання сучасного спортивного танцю  
Тип дисципліни:  
вибіркова. 
Семестр:  
перший. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години: лекції – 16, практичні заняття – 32; 
самостійна робота – 102.  
Лектори: кандидат мистецтвознавства, доцент Фриз Петро Іванович, 
     викладач Мартинів Ольга Олексіївна 
Результати навчання: 
Знати: 

 історію розвитку сучасного танцю та сучасні стилі хореографії; 
 особливості стилю та манери виконання сучасних танців та основні позиції і положень в сучасному 

танці; 
 особливості музичного супроводу в сучасній хореографії; 
 вплив  костюма на лексику танцю; 
 послідовність побудови уроку сучасного танцю 

Уміти: 
 застосовувати знання на практиці; 
 відтворити елементи рухів; 
 підбирати музичний матеріал для комбінацій сучасного танцю; 
 виконувати постановку  танцю у сучасному стилі; 
 здійснювати самоконтроль і оцінювати результати своєї праці. 

Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

 Методика навчання класичного танцю 
 Методика виконання народно-сценічного танцю 

Зміст навчальної дисципліни:  
Cтруктура уроку джаз-модерн танцю та його музичне оформлення. Види вправ та їх 

характеристика. Розігрів біля станка та на середині залу. Техніка виконання ізоляційних вправ та 
комбінацій. Види та техніка виконання рухів крос-переміщень. Злиття та взаємозв’язок різних стилів 
і напрямів сучасного танцю. Танцювальна імпровізація – структурна частина уроку сучасного танцю. 
Рекомендована література: 
основна 
1. Бистрицька С. О. Розвиток танцювальної хіп-хоп культури : від 60-х років XX ст. до сьогодення. Навч-мет. посібн. з 

дисципліни «Сучасний танець» та спеціалізованого курсу «Сучасні напрямки в хореографії», – Херсон, 2009. – 44 с. 
2. Пастух В. В. Модерні хореографічні напрямки в Галичині (20-30-і роки ХХ століття). – К.: Знання, 1999. – 41 с. – 

Бібліогр.: с. 38-41 
3. Плахотнюк O. A. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва / O. A. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2009. – 

80 с. 
4. Шариков Д. I. “Contemporary dance” у балетмейстерському мистецтві : Навчальний посібник. – K. : КиМУ, 2010. – 173 с. 
5. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. К.: Видавець Карпенко В.М., 2008. – 168  
6. Шариков Д. І. Теорія, історія та практика сучасної хореографії. [Генезис і класифікація сучасної хореографії – напрями, 

стилі, види]: Монографія / Шариков Д. І. – К.: КиМУ, 2010. – 208 с. 
допоміжна 
7. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. праць: наук. зап. Рівненського державного 

гуманітарного університету. Вип.14. – Рівне: РДГУ, 2008. – 193 c. (С. 154-159, С. 159-164). 
8. Никитин В. Ю. Композиция урока и методика преподавания модерн- джаз танца / В. Ю. Никитин. – М. : ИД «Один из 

лучших», 2006 – 253 с 
9. Савченко В.М., Савченко Т.В. Танец исцеления. Искусство педагога. Кривой Рог: Дионис (ФЛП Чернявский Д.А.), 2010 

– 288 с., с ил 
10. http://ukrbukva.net/7581-Sovremennyiy-tanec.html  

Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, усне опитування, самостійна та індивідуальна робота, завдання творчого характеру.  
Методи і критерії оцінювання:  

 поточний контроль: усні відповіді на практичних заняттях, колоквіум; 
 підсумковий контроль: екзамен у першому семестрі; 
100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
культурології та мистецької освіти. 
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