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Теми з навчальної дисципліни «Класичний танець» 
для студентів ІІІ курсів 

 
1. Методика виконання вправи «pas tombé» на місці з півобертом en dehors 

et en dedans, працююча нога в положенні sur le cou-de-pied у вправі 
«battements fondus» біля опори. 

2. Методика виконання вправи «battements tendus” в комбінації з 
положенням “coupe” і“demi ronds en dehors et en dedans” біля опори 

3. Методика виконання вправи «rond de jambe par terre en dehors et en dedans   
en tournants” (на 1/4 кожне) на середині зали. 

4. Методика виконання вправи « tourne fouette» (повороти фуете) en dehors 
et en dedans з ногою відкритою на 90 (1/4, ½ поворота з пози в позу). 

5. Методика виконання pas échappé battu. 
6. Методика виконання вправ pirouetes”  з ІІ і IV позицій на середині зали 
7. Методика виконання вправ “Port de bras V, VI” 

 
Література: 

1. А. Я. Ваганова “Основы классического танца”. – СПб: Лань, 2002р. 
2. В. С. Костровицкая, А. А. Писарев “Школа классического танца”. – Л.: 
Искусство 1986р. 

3. Н. И. Тарасов “Классический танец”. – М.: Искусство 1981р. 
4. Л.Ю. Цветкова “Методика викладання класичного танцю”. Підручник, 

“Альтерпрес”, 2005р. 
 

 

Теми з навчальної дисципліни «Методика викладання хореографії»  
для студентів ІІІ курсів 

 
1. Методика і правила виконання вправ народно-сценічного танцю з вільною 

ступнею-“flic-fiac”, “ віяло “. 
2. Методика і правила виконання вправ народно-сценічного танцю на 

вистукування. 
3. Теорія та методика виконання технічних вправ народно-сценічного танцю 

(голубці, кабріолі). 
 

Література:  
1. Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. Основы характерного танца, Л.: 
Искусство, 1939. 
2. Зайцев Є. В.  Основи народного-сценічного танцю / Є. В. Зайцев, Ю. В. 
Колесниченко. – Вид. 3-тє. – Вінниця: Нова книга, 2009.  
 



Теми з навчальної дисципліни «Методика роботи з  хореографічним 
колективом» для студентів ІV курсів 

 
1. Організація репетицій в хореографічному колективі 
2. Організація і режисура концерту хореографічного колективу. 
3. Складання програми концерту 
 

Література: 
1. Голдрич О.С. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник 

для студентів-хореографів навчальних закладів України І – ІІ рівнів 
акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів: Сполом, 
2007. – 72с. 

2. Лань О. Методи режисури видовищно-театралізованих заходів у 
хореографії. Методична розробка. Львів, ТзОВ «Камула» 2019.- 52 с.  

 
 


