
Опис окремої одиниці освітньої програми 
 

Європейська 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 європейських танців; 
 термінологію бального танцю; 
 методику побудови уроку бального танцю. 

Уміти: 

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

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:  
Розділ I. Характеристика стандартної програми. Класифікація бальної хореографії за видами танців. Постановка 

рук, корпусу та голови в європейських танцях. Знання ритмічних особливостей європейських танців. Методика виконання 

та технічні особливості європейської програми. Методика  вивчення  танцю  «Повільний вальс»,  особливості  музичного  

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

малюнку. Розділ ІІ. Побудова композицій європейської танцювальної програми. Побудова  композицій  європейської  

танцювальної  програми  відносно майданчика. Методика  вивчення  танцю  «Віденський вальс»,  особливості  музичного  

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

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

Модернізація фігур у європейській програмі по рівнях складності (“Е”; “D”; “C” класи). 

Рекомендована література:  
основна 

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

2. Мищенко В. А., Тимошенко О. А. Спортивные бальные танцы для начинающих / В.А. Мищенко, О.А. Тимошенко. – 

Харьков: Синтес, 2003. – 192 с.  

3. Мур Апекс. Бальне танцы / Пер. с англ. С. Ю. Бардиной. – М.: ООО «Издательство АСТ», « Издательство Астрель», 

2004. – 319 с. 

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

додаткова 

1. Азбука танцев / Авт.-сост. Е.В. Динниц, Д. А. Єрмаков, О. В. Иванникова.  – М.: ООО «Издательство АСТ»; Донецк:  

Стакер, 2004. – 286 с. 

2. Борисова Н. Хочу на бал. – М.: ИД «Век Информации», 2008 – 144 с. 

3. ГиДени, Люк Дассвиль. Все танцы. – Киев: Музична Україна, 1983. – 340 с. 

4. Осадців Т.П. Історія розвитку бальних танців. Зб.наукових статей. Л., ЛДУФК, 2010. – С. 48-51. 

5. Сосіна В.Ю. Азбука ритмічної гімнастики  / В.Ю. Сосіна. – К.: Здоров’я, 1986. – 61 с. 

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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