
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 

Латиноамериканська танцювальна програма 
Тип дисципліни:  
вибіркова. 
Семестр:  
другий. 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 210 (кредитів ЄКТС – 7), аудиторні години: лекції – 0, практичні заняття – 64; 
самостійна робота – 146. 
Лектор:  народний артист України, доцент Храмов Ігор Валерійович 

Результати навчання: 
Знати: 

 ритмічні особливості латиноамериканських танців; 
 термінологію бального танцю; 
 методику побудови уроку бального танцю. 

Уміти: 

 розробляти методику вивчення рухів латиноамериканських танців; 
 демонструвати методику виконання рухів латиноамериканських танців; 
 використовувати  методику  вивчення  і  виконання  постанови  рук,  ніг,  корпусу  та голови в 

латиноамериканських танцях. 

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

 Мистецтво балетмейстера  в народно-сценічній хореографії 
 Ансамбль танцю 
 Композиція сучасних танцювальних форм 
 Методика виконання віртуозних рухів 

Зміст навчальної дисципліни:  
Опанування термінологією бального танцю. Спортивний танець у системі бальної  хореографії. Постановка рук, 

корпусу та голови в латиноамериканських танцях. Знання ритмічних особливостей латиноамериканських танців. Вивчення 

основних рухів латиноамериканських танців. Методика  вивчення  танцю  «Ча-ча-ча»,  особливості  музичного  розміру  та  

ритмічного малюнку. Методика  вивчення  танцю  «Самба»,  особливості  музичного  розміру  та  ритмічного малюнку. 

Побудова композицій латиноамериканської танцювальної програми. Побудова  композицій  латиноамериканської  

танцювальної  програми  відносно майданчика. Методика  вивчення  танцю  «Румба»,  особливості  музичного  розміру  та  

ритмічного малюнку. Методика вивчення    танцю  «Пасодобль», особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. 

Методика  вивчення  танцю  «Джайв»,  особливості  музичного  розміру  та  ритмічного малюнку. Модернізація фігур у 

латиноамериканській програмі по рівнях складності (“Е”; “D”; “C” класи). 

Рекомендована література:  
основна  

1. Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба / Серия «Жизнь удалась». – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2005. – 160 с. 

2. Згурський А. Методика викладання бальних танців у школі / А. Згурський. – К.: Муз. Україна, 1978. – 111с. 

3. Латиноамериканские танцы: Румба и ча-ча-ча / Авт.- сост. О. В. Иванникова. – М.: ООО «Издательство АСТ»; Донецк:  

Стакер, 2003. – 61 с. 

4. Осадців Т.П. Спортивні танці. Навчальний посібник – Л.: ЗУКЦ, 2001. – 340 с.  

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

 поточний контроль: усні відповіді, виконання практичних вправ, виконання завдань творчого 
характеру, виконання самостійної роботи; 

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

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