
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 

Методика виконання народно-сценічного 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. 
Лектор: кандидат мистецтвознавства, доцент Фриз Петро Іванович 
Результати навчання:  
Знати: закономірності і принципи навчання; методи і засоби навчання; форми організації навчання; 
термінологію народно-сценічного танцю; хореографічну лексику, характерну для різних народів в її історично-
еволюційному розвитку; лексичні особливості, манер та стиль виконання національних рухів; особливості 
побудови екзерсису народно-сценічного танцю;методику підготовки та проведення уроку з народно-сценічного 
танцю, структуру занять; характеристику стилю та манери виконання рухів, лексичних угрупувань, основні 
положення рук, голови, постави в російському, молдавському, білоруському, польському, угорському, 
італійському, іспанському танцях. 
Уміти: правильно поєднувати танцювальні елементи в комбінацію, враховуючи функціональні особливості 
тренувальних вправ; грамотно працювати з акомпаніатором та музичними технічними засобами; володіти 
методикою запису танцювальних комбінацій та етюдів, використовуючи знання термінології; чітко, технічно, 
легко виконувати танцювальні рухи, враховуючи темп, динамічні відтінки, метроритмічні особливості 
музичного твору; відтворювати художній образ танцювального номеру, яскравою виразністю міміки та 
експресивною насиченістю танцювальних рухів, відповідно до національних та регіональних особливостей. 
Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Композиція та постановка танцю у роботі балетмейстера 
 Методика виконання сучасного спортивного танцю 

Зміст навчальної дисципліни:  
Предмет і завдання курсу «Методика виконання народно-сценічного танцю». Характеристика 

сценічних форм народного танцю. Вплив хореографічної лексики різних  національних культур на український 
танець. Основні етапи роботи над стилізацією народного танцю. Принципи обробки фольклору. Послідовність 
вправ біля станка в народно-сценічному танці. Методика виконання комбінації біля станка в народно-
сценічному танці. Основні принципи побудови танцювальної сюїти в народно-сценічній хореографії. Принципи 
музичного і художнього оформлення народно-сценічного танцю. Принципи музичного і художнього 
оформлення народно-сценічного танцю. Хореографічна мініатюра. Сюжетний танець. Методичні вимоги до 
запису танців. 
Рекомендована література:  
основна  

1. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / Ким Василенко. – К. : Мистецтво, 1996. – 496 с. 
2. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю / Верховинець В. М. – К. : Мистецтво, 2008. – 150 с.  
3. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю / О. Голдрич. – Львів : Край, 2003. – 

160 с. 
4. Зайцев Є.В., Колесниченко Ю.В.Основи народно-сценічного танцю / Є. Зайцев, Ю.Колесниченко. –К.:Вінниця: Нлва книга,2007. 

– 416 с. 
5. 3убатов С. Основи викладання українського народно-сценічного танцю / Сергій Зубатов. – К.: ПЖПК, 1995. – 288 с. 
6. Кривохита А.М. Гармонія танцю: Метод. посібник / А.Кривохита. – Кіровоград, 2003. – 99 с. 
7. Литвиненко В. А. Зразки народної хореографії : Підручник. 2-е вид. / В. А. Литвиненко. – К. : Альтерпрпес, 2008. – 234 с. 
8. Шевченко В. Т. Мистецтво балетмейстера в народно-сценічній хореографії: Навчально-методичний посібник для вищих 

навчальних закладів культури і мистецтв України / В. Т. Шевченко. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 189 с. 
допоміжна  

9. Мистецька освіта в Україні: теорія і практика / О. П. Рудницька [та ін.]; заг. ред. О. В. Михайличенко, редактор Г. Ю. Ніколаї. – 
Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 255 с. 

10. Народно-сценічний танець у дитячому хореографічному колективі : метод. рек. для викладачів хореогр. шк., хореогр. відділень 
шк. мистецтв і позашк. установ / Ін-т змісту і методів навчання ; уклад. В. О. Камін. – К. : 1996. – 68 с. 

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

 поточний контроль: оцінювання усних відповідей  на практичних заняттях, виконання завдання 
творчого характеру, виконання самостійної роботи; 

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

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