
 
ППВС. 24 Керівництво дитячим хореографічним колективом 

Тип дисципліни: вибіркова. 
Семестр: третій. 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: 

лекції – 10, практичні заняття – 20; самостійна робота – 60. 
Лектори: кандидат мистецтвознавства, доцент Фриз Петро Іванович 
Результати навчання:  
Студент повинен знати:  як організовувати навчально-виховний процес в дитячому 

хореографічному колективі; як правильно складати календарний план, план-конспект уроку, 

план виховного заходу, план роботи гуртка, план роботи хореографічного колективу та плани 

заходів масових форм роботи; роль керівника в хореографічному колективі; методику 

хореографічної роботи зі вихованцями, враховуючи їхні вікові особливості; методику 

хореографічної роботи в колективах класичного, народного, бального та сучасного танців. 
Студент повинен вміти:  організовувати роботу в дитячому хореографічному колективі; 

тскладати всі види планів роботи в дитячому хореографічному колективі; застосовувати 

теоретичні знання в практичній діяльності при керівництві хореографічним колективом; 
організовувати концертну діяльність хореографічного колективу, участь у конкурсах, 

фестивалях;  забезпечувати навчально-виховний процес в дитячому хореографічному 

колективі; організовувати роботу в колективах класичного, народного, бального та сучасного 

танців. 
Спосіб навчання:  аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  Мистецтво балетмейстера у 

народно-сценічній хореографії. Стильові різновиди сучасного хореографічного мистецтва.  
Зміст навчальної дисципліни:  
Організація та планування роботи в хореографічному колективі. Методи та принципи 

хореографічного навчання. Методика виховної роботи керівника хореографічного колективу. 

Методика проведення хореографічних занять з дітьми дошкільного віку (3-5 років). Методика 

проведення хореографічних занять з дітьми молодшого шкільного віку (6-10 років). Репертуар 

та принципи його формування. Методика проведення хореографічних занять з підлітками (11-
15 років). 

Рекомендована література:  
1.Бондаренко Л. Ритміка і танець 1 – 4 класи загальноосвітньої школи / Л. Бондаренко. – 

К.: Музична Україна, 1989. – 232 с.  
2.Бондаренко Л. Методика хореографической работы в школе и в нешкольных 

заведениях / Л. Бондаренко. – К.: Музична Україна, 1985. – 224 с.  
3.Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі / Л. Бондаренко. – К.: Музична 

Україна, 1974. – 240 с. 
4.Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю: 5-те видання, доповнене / 

В.М. Верховинець. – Київ: Музична Україна, 1990. – 150 с. 
5.Голдрич О. C. Методика викладання хореографії / О. C.Голдрич. – Львів: Сполом, 2006. 

– 84 с. 
6.Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції 

танцю. – вид. друге, доповнене / О. Голдрич. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – 172 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 самостійних 

завдань. 
– підсумковий контроль: екзамен у третьому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська. 



 
Кафедра:культурології та мистецької освіти. 
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