
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 
Методика навчання українського народного 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. 
Лектор: доцент Ваньовський Михайло Васильович 
Результати навчання:  

Знати: 

 методи і засоби навчання; 

 форми організації навчання; 

 стилістичні особливості та жанрові різновиди українського танцю; 

 особливості танцювальних елементів та рухів різноманітних регіонів України; 

 методику навчання вивченого матеріалу; 

 фольклорні джерела українського танцю з врахуванням характерних національних особливостей 

Уміти: 

 аргументувати свої судження; 

 використовувати спеціальну термінологію; 

 застосовувати методику педагогічного дослідження; 

 застосовувати підходи до методів як основ моделювання навчальної діяльності учнів; 

 побудувати урок українського народного танцю; 

 володіти технікою виконання рухів українського народного танцю; 

 будувати танцювальні комбінації та етюди на лексиці вивченого матеріалу 

Спосіб навчання:   

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

 Методика навчання класичного танцю 

 Методика виконання народно-сценічного танцю 

 Методика виконання сучасного спортивного танцю 

Зміст навчальної дисципліни:  
Розділ   I. Українське хореографічне мистецтво. Розділ II. Історико-етнографічні регіони. 

Рекомендована література:  
основна  

1. Боримська Г. Самоцвіти українського танцю / Г. Боримська. –К.: Мистецтво, 1974. – 115с. 

2. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю / К. Василенко. – К.: Мистецтво, 1996. – 49с. 

3. Василенко К Украинские народне танцы / К. Василенко. – М.: Искусство, 1981. 

4. Василенко К. Український танець: Підручник / К. Василенко. – К. : ІПК ПК, 1997. – 68с. 

5. Годовський В. Танці Полісся / В. Годовський. – Рівне, 2002.  

6. Голдрич О. Барви Карпат / О. Голдрич. – Львів, 1999. 

7. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України / А. Гуменюк. – К.: Наук. думка, 1968. 

8. Перепелюк В. Повість про народний хор / В. Перепелюк.- К., 1970.- 129с.  

допоміжна  

9. Верховинець В. Теорія українського народного танцю / В. Верховинець. –К., 1974. 

10. Вірський П. У вихорі танцю / П. Вірський. – Вип. І – VI, – К. : Мистецтво (1977 – 1982). 

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

 поточний контроль: виконання вправ на практичних заняттях, виконання завдань творчого характеру, 
колоквіум; 

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

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