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25.04 –  до завершення ІІ семестру 

 

Теми з навчальної дисципліни «Народний танець»                                   

для студентів ІІІ-го курсу народна хореографія: 

1. Характерні вправи біля упори. Методика виконання. Battement developpe 

(staccato) 

2. Характерні вправи біля упори. Методика виконання. Дубль battement 

fondu. 

3. Характерні вправи біля упори. Методика виконання. Gran battment jete, 

підготовка до револьтату та револьтат. 

4. Основні рухи танців ««Ситно жіноче» та «Граовско-хоро». 

5. Основні рухи танців «Тринско-хоро» та «Кокіче». 

6. Вивчення танцювальних комбінацій жіночих та чоловічих народних 

танців «Ситно жіноче» та «Граовско-хоро». 

7. Вивчення танцювальних етюдів народних танців «Ситно жіноче» та 

«Граовско-хоро». 

Література: 

1. Лопухов А.В. ,Ширяєв А.В. , Бочаров А.І. «Основы характерного танца». 

Ленинград – Москва .: Искуство 1939 

2. Зайцев, Є.В. Основи народно-сценічного танцю [ Текст ] :навч. пос. для 

ВНЗ культури і мистецтв I-IV рівнів акредитації .- 2-е вид., допрацьов. і 

доповн. / Є.В. Зайцев.- Вінниця: Нова книга, 2007.- 416с.  

3. Ткаченко Т.С.  Народные танцы: болгарские, венгерские, немецкие, 

польськие, румынские, сербские и хорватские, чешские и 

словацкие.Учеб. пособие для высших и средних учеб. Заведений 

искусства и культуры. М., «Искуство», 1974 – 351 с. с ил.; 10 л. ил. 

Інтернет ресурси: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dcarcs2xJRE 

https://www.youtube.com/watch?v=w1cTL0tzqjk&list=RD7oIPsThMj8s&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=eWd5m3J4Xuc&list=RD7oIPsThMj8s&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=Dcarcs2xJRE
https://www.youtube.com/watch?v=w1cTL0tzqjk&list=RD7oIPsThMj8s&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=eWd5m3J4Xuc&list=RD7oIPsThMj8s&index=5


https://www.youtube.com/watch?v=FpV0pDweF_s 

https://www.youtube.com/watch?v=cpZotJKOmbw 

https://www.youtube.com/watch?v=TmCeXstu_Ow 

 

Теми з навчальної дисципліни «Композиції та постановки танцю»               

для студентів ІІІ-го курсу народна хореографія: 

1. Практична робота  по створенню народного хореографічного номеру 

(масова форма). Вивчення хореографічної лексики та комбінацій народного 

танцю. 

2. Відпрацювання хореографічної лексики та вивчення танцювальних комбінацій. 

3. Робота над постановкою композиційних побудов.  

4. Чіткість виконання лексики та танцювальних комбінацій, характер та манери їх 

виконання. Узгодженість танцювальної лексики з музичним супроводом. 

5. Вивчення структури танцю. Точна передача лексики та малюнків 

танцювального номеру.  

6. Створення хореографічного образу.  

7. Вироблення ритмічної та динамічної узгодженості виконання рухів.  

Література: 

1. Захаров Р. Искусство балетмейстера–М.:Искусство, 1954. 

2. Голдрич О.С.Хореографія. Посібник з основ хореографічного мистецтва 

та композиції танцю.- Львів: Край, 2003.160с.+ 26 іл.  

3. Кривохижа А. Гармонія танцю. Методичний посібник з викладання курсу 

«Мистецтво балетмейстера» для хореографічних відділень педагогічних 

університетів. - Кіровоград, 2003. 

Інтернет ресурси: 

https://www.youtube.com/watch?v=FPIdDUwKEug 

https://revolution.allbest.ru/culture/00397121_0.html 

https://allref.com.ua/uk/skachaty/Kompoziciya_tancyu?page=3 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL806BBEI4Tlz7LAGDvJD9ElPThq3l0CM

K 

https://www.youtube.com/watch?v=FpV0pDweF_s
https://www.youtube.com/watch?v=cpZotJKOmbw
https://www.youtube.com/watch?v=TmCeXstu_Ow
https://www.youtube.com/watch?v=FPIdDUwKEug
https://revolution.allbest.ru/culture/00397121_0.html
https://allref.com.ua/uk/skachaty/Kompoziciya_tancyu?page=3
https://www.youtube.com/playlist?list=PL806BBEI4Tlz7LAGDvJD9ElPThq3l0CMK
https://www.youtube.com/playlist?list=PL806BBEI4Tlz7LAGDvJD9ElPThq3l0CMK


Теми з навчальної дисципліни «Педагогічна практика»                              

для студентів ІV-го курсу: 

1. Створення танцювальних комбінацій з навчальної дисципліни 

«Педагогічна практика».  

2. Створення танцювальниз етюдів з навчальної дисципліни «Педагогічна 

практика».  

Література: 

1. Василенко. К. Ю. Лексика українського народного-сценічного танцю. – 3-

те вид. – Київ: Мистецтво, 1996. – 496 с. 

2. Гуменюк А.І. Українські народні танці. –  Київ: Академія наук 

Української РСР, 1962. – 359 с.  

3. Голдрич О., Хитряк С. Музична хрестоматія. – Львів: Край, 2003. – 232 с. 

4. Методика роботи з хореографічним колективом: посібник для студентів-

хореографів мистецьких навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації 

(видання друге, виправлене). – Львів: Сполом, 2007. – 96 с. 

Інтернет ресурси: 

1. https://www.youtube.com/playlist?list=PL806BBEI4Tlz7LAGDvJD9ElPThq3l

0CMK 

2. https://www.youtube.com/watch?v=2c23i-zl_iE&list=RD2c23i-

zl_iE&start_radio=1&t=10 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL806BBEI4Tlz7LAGDvJD9ElPThq3l0CMK
https://www.youtube.com/playlist?list=PL806BBEI4Tlz7LAGDvJD9ElPThq3l0CMK
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