
 
 

 



 
 

 

 



 
 

1. Опис предмета навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика навчальної дисципліни за 

формами навчання 

Денна 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання українська 

Загальний обсяг 

кредитів/годин 

 

3/90 

Курс 3 

Семестр 6 

Кількість змістових модулів 

з розподілом: 

3 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, в тому числі: 90 

Аудиторні 42 

Модульний контроль 6 

Семестровий контроль + 

Самостійна робота 42 

Форма семестрового 

контролю 

залік 

 

 



 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою курсу є підготовка майбутніх спеціалістів- хореографів до 

практичної діяльності в різних типах та видах хореографічних колективів за 

допомогою практичного та теоретичного вивчення основ класичного, 

народного, сучасного танців та методики їх викладання. 

Завдання курсу: 

– набуття студентами компетентностей, які допоможуть їм самостійно 

розробляти і проводити практичні заняття із спеціальних дисциплін ; 

– набуття студентами знань про необхідність і призначення основних 

елементів кожного з видів хореографії, вміння їх демонструвати, пояснювати, 

виправляти помилки; 

– формування вміння аналізувати і використовувати в практичній діяльності 

увесь обсяг вивченого матеріалу. 

У результаті вивчення курсу у студентів мають бути сформовані 

наступні компетентності: 

Загальні: 

- здатність до аналізу та синтезу; 

- здатність до організації і планування; 

- базові загальні знання; 

- засвоєння основ базових знань з професії; 

- розв’язання проблем; 

- прийняття рішень; 

- навички управління інформацією; 

- взаємодія; 

- позитивне ставлення до несхожості та інших культур; 



 
 

- етичні зобов’язання; 

- здатність працювати в міждисциплінарній команді; 

- здатність застосовувати знання на практиці; 

- здатність до навчання; 

- лідерські якості; 

- розуміння культур та звичаїв інших країн; 

- турбота про якість; 

- бажання досягти успіху. 

Фахові: 

- усвідомлення соціальної значущості своєї майбутньої професії, 

володіння мотивацією до здійснення професійної діяльності; 

- здатність нести відповідальність за результати своєї професійної 

діяльності; 

- демонструвати предметну та сучасну базу знань; 

- здатність реалізовувати навчальні програми базових курсів у різних 

освітніх установах; 

- готовність застосовувати сучасні методики і технології, в тому 

числі й інформаційні, для забезпечення якості навчально-виховного 

процесу освітнього закладу; 

- здатність розробляти і реалізовувати культурно-просвітницькі 

програми для різних категорій населення, в тому числі з 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

- здатність професійно взаємодіяти з учасниками культурно-

просвітницької діяльності; 

- володіння методами навчання і виховання засобами 

хореографічного мистецтва; 

- володіння теоретичними основами хореографічного мистецтва, 

професійною термінологією; 



 
 

- володіння методами, прийомами і практичними навичками роботи 

у царині хореографічного мистецтва; 

- застосування професійно-профільованих знань у хореографічній 

діяльності (за видами); 

- здатність до творчості; 

- здатність раціонально організовувати навчальний час в залежності 

від умов та вимог навчально-виховного процесу; 

- здатність аналізувати навчальну літературу, володіння навичками 

опрацювання змісту навчального матеріалу, вміння робить 

висновки та узагальнення на основі опрацювання літературних 

джерел, вміння користуватися періодичними виданнями,    

здійснення пошуку необхідної педагогічної літератури. 

-  здатність опрацьовувати додаткову літературу як з питань 

навчального процесу, так і самоосвіти. 

Предметні: 

 

- володіння теоретичними засадами класичного танцю; 

- знання основних етапів формування та розвитку класичного 

танцю; 

- здатність складання комбінацій, уроків, варіацій; 

- вміння побудови та проведення уроків з класичного танцю; 

- володіння методичними засадами класичного танцю; 

- опанування методикою виконання вправ класичного танцю; 

- демонстрація правильної постави всіх частин тіла. 

- володіння теоретичними засадами народно-сценічного танцю; 

- знання етапів формування та розвитку народно-сценічного 

танцю; 

- здатність складання комбінацій, етюдів народно-сценічного 

танцю; 

- вміння проводити заняття з народно-сценічного танцю; 



 
 

- володіння теоретичними засадами сучасного танцю; 

- знання основних етапів формування та розвитку сучасного 

танцю; 

- здатність складання комбінацій, етюдів сучасного танцю; 

- володіння знаннями та навичками планування та проведення 

занять, складання програм, ведення журналів. 

- знання основ анатомо-фізіологічної діяльності танцівника та 

методи виправлення фізичних вад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 



 
 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення наступних 

результатів: 

- знання теорії та практики хореографічного мистецтва; 

- здатність вирізняти стильові особливості в хореографії; 

- знання методів і принципів викладання хореографічного мистецтва; 

- вміння складати уроки з класичного, народно-сценічного та сучасного 

танців; 

- оволодіння основами педагогіки та психології; 

- вміння вести необхідну документацію, розробка навчальних планів, 

конспектів; 

- вміння працювати з музичним матеріалом і застосовувати його у 

викладацькій роботі; 

- використання отриманих знань, умінь і навичок з методики викладання 

фахових дисциплін у своїй професійній діяльності керівника 

танцювального колективу. 

Програма побудована згідно вимогам кредитно-модульної системи. 

Навчання з дисципліни «Практика викладання фахових дисциплін» 

відбувається у формі лекційних, семінарських, практичних та індивідуальних 

занять, виконання самостійних робіт та підсумкового модульного контролю. 

Підсумками вивченого курсу є такі форми контролю: усні поточні 

опитування, модульні контрольні роботи, залік з вивченого курсу даної 

дисципліни. 

 

 

 

 

4. Тематичний план навчальної дисципліни 
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                                                              Змістовий модуль І 

      Задачі і цілі викладання хореографії у системі закладів освіти 

 

1. Мета і завдання хореографічної 

освіти 

 
 
 
 

 

 

6 

8 2    6 

2. Основні дидактичні принципи, 

методи  та форми 

хореографічного навчання в 

системі закладів освіти 

10 2 2   6 

 П.М.К. 2    2  
 Разом за змістовим модулем І 20 4 2  2 12 
                                               Змістовий модуль ІІ 

                         Методика підготовки і проведення уроків     

                   класичного, народно-сценічного, сучасного танців 

 

1. Класичний танець – основа 

хореографічної освіти 

 

 

 

 

 

 

 

6 

6 2  2  2 

2. Методика проведення уроку 

класичного танцю з урахуванням 

вікових особливостей 

8   2  4 

3. Народно-сценічний танець як 

навчальна дисципліна 

6 2  2  2 

4. Методика проведення занять 

народно-сценічного танцю з 

урахуванням вікових 

особливостей 

8   2  4 

5. Організація уроку сучасного 

танцю 

 

 6 2  2  2 

6. Методика проведення занять 

сучасного танцю з урахуванням 

вікових особливостей 

8  2 2  4 

 П.М.К. 2    2  



 
 

                                                                               

Разом за змістовим модулем ІІ 

  

44 

 

6 
 

2 

 

12 

 

 

 

2 

 

18 

                                                    

                                                       Змістовий модуль ІІІ 

              Планування  занять з хореографічних дисциплін 

 

1. Підготовча робота викладача з 

хореографічних дисциплін до 

проведення занять 

 
 
 
 

6 

4 2  2  4 

2. Вимоги  до викладання 

хореографічних дисциплін 

6   2   

3. Види планів, хід уроку, облік 

успішності 

4   2   

4. Структура і зміст робочого 

навчального плану 

8 2  2  4 

5. Послідовність розучування 

танцювального репертуару та 

принципи його формування 

8  2 2  4 

 П.М.К. 2    2  

  

Разом за змістовим модулем ІІІ 

 

32 

 

4 
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10 
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12 
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90 

 

14 

 

6 

 

22 

 

 

 

6 

 

42 

                                 

                                       Форма контролю- залік 

            

 

 

 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. 



 
 

Задачі і цілі викладання хореографії у системі закладів освіти 

Тема 1. Мета і завдання хореографічної освіти. 

Хореографічна  освіта  в  системі початкових  спеціалізованих мистецьких 

навчальних  закладів. Організація хореографічно – педагогічного  процесу. 

Хореографічна дисципліна «Ритміка». Навчальні програми і методичні 

рекомендації відомих педагогів- хореографів, методистів, балетмейстерів. 

Основні поняття: хореографічна освіта, творчий потенціал, види навчальних 

хореографічних закладів, види хореографічної освіти. 

Рекомендована література: 

 Основна:2,4 

 Додаткова:1,2,3 

Тема 2. Основні дидактичні принципи, методи та форми 

хореографічного навчання в системі закладів освіти. 

Цілі і задачі викладання хореографії у системі закладів освіти. Система 

хореографічної ступеневої освіти. Поєднання професійної спрямованості з 

орієнтацію на особистість та раціонально організовану самоосвіту студентів 

під керівництвом викладача. 

Основні поняття: дидактика, специфіка викладання, фахові дисципліни, 

дисципліни мистецького спрямування. 

Рекомендована література: 

Основна:3,5 

Додаткова:1,2 

 

Змістовий модуль ІІ. 

Методика підготовки і проведення уроків класичного, народно-

сценічного, сучасного танців 

Тема 1. Класичний танець – основа хореографічної освіти. 

Розвиток теорії та методики викладання класичного танцю. Виразні засоби 

класичного танцю. Основні вимоги класичного танцю. Класичний танець і 

музика. Структура уроку класичного танцю. 

Основні поняття: класичний танець, балетне мистецтво, виразні засоби, 

балетна музика. 

Рекомендована література: 

Основна: 2,7,8 

 Додаткова: 1,2 

 

Тема 2. Методика проведення уроку класичного танцю з урахуванням 

вікових особливостей. 



 
 

Термінологія класичного танцю. Методика вивчення рухів класичного танцю. 

Основні вимоги класичного танцю. Розвиток музичності, музичний супровід 

уроку. Методика побудови уроку класичного танцю та методика складання 

комбінацій екзерсису біля станка та на середині зала. Вивчення методики 

виконання нових рухів класичного танцю. Відпрацювання техніки виконання 

вивчених рухів. Тривалість уроку та дозування часу на кожну його частину. 

Основні поняття: термінологія, поза, екзерсис, техніка, комбінація рухів, 

музичний супровід. 

Рекомендована література: 

Основна: 2,7 

 Додаткова: 2,3 

Тема 3. Народно-сценічний танець як навчальна дисципліна. 

Екзерсис – це відточена, досконала й уніфікована система вправ і комбінацій, 

створена в процесі тривалого хореографічного досвіду. Відмінність народно -  

сценічного екзерсису  від класичного екзерсису. Завдання та мета вправ 

народно-сценічного екзерсису. 

Основні поняття: система вправ і комбінацій, екзерсис, .характер, манера, 

музичний супровід. 

Рекомендована література: 

Основна: 4,5,6 

 Додаткова: 1,3 

Тема 4. Методика проведення занять народно-сценічного танцю з 

урахуванням вікових особливостей. 

Методики побудови уроку (структура); термінологія народно - сценічного 

танцю; методики викладання народного танцю; знайомство з танцювальною 

культурою різних народів; вправи біля станка; вправи на середині зали; 

етюдна( постановочна робота). Розвиток музичності, музичний супровід 

уроку. Тривалість уроку та дозування часу на кожну його частину. 

Основні поняття: термінологія, танцювальна культура різних 

народів,постановочна робота, музичність, дозування уроку. 

Рекомендована література: 

 Основна:4,5,6 

 Додаткова:1,3 

Тема 6. Методика проведення занять сучасного танцю з урахуванням 

вікових особливостей. 

Розігрів біля станка та на середині. Трансформація рухів класичного екзерсису 

на уроці джаз- модерн танцю. Техніка виконання ізоляційних вправ та 

комбінацій. Просторова організація рухів. Основні танцювальні рівні. Види та 

техніка виконання рухів крос-переміщень. Танцювальна імпровізація – 

структурна частина уроку джаз- модерн танцю. Тривалість уроку та дозування 



 
 

часу на кожну його частину. 

Основні поняття: трансформація рухів, ізоляційні вправи, просторова 

організація рухів, танцювальні рівні, рухи крос-переміщень, танцювальна 

імпровізація. 

Рекомендована література: 

 Основна:3,5 

 Додаткова:1,2,3 

 

Змістовий модуль ІІІ. 

Планування  занять з хореографічних дисциплін 

Тема 1. Підготовча робота викладача з хореографічних дисциплін до 

проведення занять. 

Організаційні моменти проведення заняття з хореографії. Структура уроку 

хореографії. Методи та прийоми, які використовуються на уроці хореографії. 

 Методичні вимоги щодо організації і проведення занять з хореографії. 

Основні поняття: структура уроку, методичні вимоги, організаційні моменти. 

Рекомендована література: 

Основна:2,4,6 

 Додаткова:1,2,3 

Тема 2. Вимоги  до викладання хореографічних дисциплін. 

Організація хореографічного навчання. Урок хореографії як форма 

навчальних занять. Хореографічне мистецтво – один із самих масових і 

дійових засобів виховання, який має ефективний вплив на всебічний 

гармонійний розвиток особистості. Завдання хореографічної освіти. 

Хореографія – засіб естетичного виховання. Принципи хореографічної освіти 

в сучасній професійній підготовці майбутніх учителів хореографії. 

Основні поняття: навчальне заняття, засіб виховання, професійна 

підготовка. 

Рекомендована література: 

 Основна: 2,3,5 

 Додаткова:1,2,3 

 

 

 

 

Тема 3. Види планів, хід уроку, облік успішності. 

Структура журналу панування та обліку роботи гуртка. Складові журналу 

навчально – творчої та виховної роботи. Структура та зміст планів за своїм 

характером. 



 
 

Основні поняття: журнал панування та обліку роботи, навчально – творча,  

виховна роботи. 

Рекомендована література: 

 Основна:4,5,6 

 Додаткова:1,2,3 

Тема 4. Структура і зміст робочого навчального плану. 

Документація планування. Планування кількості предметів, кількості годин. 

Підпорядкування. Строк навчання. 

Основні поняття: документація, планування, підпорядкування. 

Рекомендована література: 

Основна:4,5 

 Додаткова:1,2,3 

Тема 5. Послідовність розучування танцювального репертуару та 

принципи його формування. 

Репертуар - обличчя колективу. Підбір танцювальних номерів до репертуару 

колективу. Форми хореографічних постановок. Різниця між дорослим та 

дитячим репертуаром. Значення репертуару у вихованні культури 

глядацького сприйняття. 

Основні поняття: репертуар, хореографічні постановки, культура 

глядацького сприйняття. 

Рекомендована література: 

Основна: 1,3,5 

 Додаткова:1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теми лекційних занять 

№ 

з/ 

 Кількість 



 
 

п Назва теми годин 

1. Мета і завдання хореографічної освіти 2 

2. Основні дидактичні принципи, методи  та форми 

хореографічного навчання в системі закладів освіти 

2 

3. Класичний танець – основа хореографічної освіти 2 

4. Народно-сценічний танець як навчальна 

дисципліна 

2 

5. Організація уроку сучасного танцю 2 

6. Підготовча робота викладача з хореографічних 

дисциплін до проведення занять 

2 

7. Структура і зміст робочого навчального плану 2 

                                                                                

Разом 

14 год. 

 

Теми практичних занять 

№ 

з/ 

п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Класичний танець – основа хореографічної освіти 2 

2. Методика проведення уроку класичного танцю з 

урахуванням вікових особливостей 
2 

3. Народно-сценічний танець як навчальна 

дисципліна 

2 

4. Методика проведення занять народно-сценічного 

танцю з урахуванням вікових особливостей 
2 

5. Організація уроку сучасного танцю 2 

6. Методика проведення занять сучасного танцю з 

урахуванням вікових особливостей 

2 

7. Підготовча робота викладача з хореографічних 

дисциплін до проведення занять 
2 

8. Вимоги  до викладання хореографічних дисциплін                                                    2 

9. Види планів, хід уроку, облік успішності 2 



 
 

10. Структура і зміст робочого навчального плану 2 

11. Послідовність розучування танцювального 

репертуару та принципи його формування 

2 

                                                                      

Разом 

22 год. 

 

 

Теми семінарських  занять 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 
1. Основні дидактичні принципи, методи  та форми 

хореографічного навчання в системі закладів освіти 
2 

2. Методика проведення занять сучасного танцю з 

урахуванням вікових особливостей 
2 

3. Послідовність розучування танцювального 

репертуару та принципи його формування 
2 

                                                                    Разом 6 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6. 1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

 

 

 

№ 

з/ 

п 

 

 

Вид діяльності студента 
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Модуль 

ІІ 

Модуль 
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1. Відвідування лекцій   1 2 2 3 3 2 2 

2. Відвідування практичних 

занять   
1   6 6 5 5 

3. Робота на практичному занятті 10   6 60 5 50 

4. Робота на семінарському 

занятті 

10 1 10 1 10 1 10 

5. Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 3 15 9 50 3 15 

6. Виконання модульної 

контрольної роботи 

25 1 25 1 25 1 25 

                           Разом   52  154  107 

                                       Максимальна кількість балів: 

                                                                   313 

Розрахунок коефіцієнта: 

313/ 100 = 3,13 



 
 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

Тема 1. Мета і завдання хореографічної освіти (6 год.) 

Дати відповідь на питання: 

1. Хореографічна  освіта  в  системі початкових  спеціалізованих 

мистецьких навчальних  закладів. 

2. Організація хореографічно - педагогічного  процесу. 

Тема 2. Основні дидактичні принципи хореографічного навчання в 

системі закладів освіти(6 год.) 

Підготувати повідомлення на тему: 

1. Система хореографічної ступеневої освіти. 

2. Цілі і задачі викладання хореографії у системі закладів освіти. 

Тема 3. Класичний танець – основа хореографічної освіти(2 год.) 

Підготувати повідомлення на тему: 

1. Французька та італійська школи класичного танцю. 

2. Російська  школа класичного танцю. 

Тема 4. Методика проведення уроку класичного танцю з урахуванням 

вікових особливостей(4год) 

1. Розробити план-конспект заняття з класичного танцю для дітей старшої 

вікової категорії. 

2. Розробити фрагмент  заняття класичного танцю частини «allegro» 

Тема 5. Народно – сценічний танець як навчальна дисципліна(2 год) 

Підготувати повідомлення на тему: 

1.Завдання та мета вправ народно-сценічного екзерсису. 

2. Відмінність народно -  сценічного екзерсису  від класичного екзерсису 

Тема 6. Методика проведення занять народно-сценічного  танцю з 

урахуванням вікових особливостей(4 год) 

1.Скласти  частину уроку народно – сценічного танцю (вправи біля станка) 

2. Підібрати музичний супровід до вправ екзерсису народно – сценічного 

танцю. 

Тема 7. Організація уроку сучасного танцю(2 год) 

Дати відповідь на питання: 

1.Структура уроку джаз-модерн танцю та його музичне оформлення. 

2. Види вправ сучасного танцю та їх характеристика. 

Тема 8. Методика проведення занять сучасного танцю з урахуванням 

вікових особливостей (4 год) 

1. Скласти  частину уроку сучасного танцю (вправи біля станка) 

2. Проаналізувати процес трансформації  рухів класичного екзерсису на 

уроці джаз- модерн танцю. 

Тема 9. Підготовча робота викладача з хореографічних дисциплін до 

проведення занять(4 год) 

Підготувати повідомлення на тему: 

1. Методичні вимоги щодо організації і проведення занять з хореографії. 



 
 

2. Організаційні моменти проведення заняття з хореографії. 

 

Тема 10. Структура і зміст робочого навчального плану (4 год) 

   1.Навести приклади  типових навчальних  планів позашкільної та шкільної 

освіти. 

   2.Проаналізувати розділи навчального плану дитячого хореографічного 

колективу.  

Тема 11. Послідовність розучування танцювального репертуару(4год) 

Дати відповідь на питання: 

1Підбір танцювальних номерів до репертуару колективу 

2.Значення репертуару у вихованні культури глядацького сприйняття.. 

 

Критерії оцінки результатів самостійної роботи 

 

У процесі виконання самостійної роботи викладач оцінює: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

Максимальна кількість балів за виконану роботу – 5. 

 

6. 3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Модульний контроль здійснюється у формі контрольного заняття 

(практичного показу  розроблених студентами уроків  класичного танцю та 

народно – сценічного танцю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Критерії і норми оцінювання модульної (контрольної) роботи 

Максимальна 

кількість 

балів - 25 

                Критерії оцінювання 

          20 – 25 

 

Завдання виконані технічно якісно і художньо , що 

відповідає всім вимогам (90% - 100% виконання 

усіх розділів модульної (контрольної) роботи). 

          15 – 19 

 

Завдання виконані якісно з достатньо грамотним 

рівнем виконання, з невеликими недоліками як в 

технічному так і художньому плані  (89% - 75% 

виконання усіх розділів модульної (контрольної) 

роботи). 

          9 – 14 

 

Завдання виконані з середньою технічною 

підготовкою та недостатнім знанням з методики 

вивчених рухів  (74% - 50% виконання всіх розділів 

модульної (контрольної) роботи). 

           1 -8 

 

Завдання не виконано: комплекс недоліків, що є 

наслідком нерегулярних занять, невиконання 

програми з курсу навчальної дисципліни 

(виконання 49% усіх розділів модульної 

(контрольної) роботи). 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Залік. Виставляється за результатами набраних балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. 5. Шкала відповідності оцінок навчальних досягнень студентів 

 

Рейтингова 

оцінка 
Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 

балів 
Відмінно – відмінний рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу 

з, можливими, незначними недоліками 
В 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень 

знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок. 
С 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань 

(умінь) з незначною кількістю помилок 
D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань 

(умінь) із значною кількістю недоліків 

достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності. 
E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь). 
FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень 

знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання. 
F 1 балів -34 

 

Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу – досить 

низький рівень знань (умінь), що 

вимагає 

повторного вивчення дисципліни. 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. Навчально-методична карта дисципліни «Практика викладання 

фахових дисциплін» 

Разом: 90 год., VI сем.: лекції – 14 год., семінарські заняття  – 6 год., практичні заняття – 

22 год., самостійна робота – 42 год.,  модульний  контроль – 6 год. 

Семестр                                                  6 семестр 

 

Модуль                                         Змістовий модуль І 

 

Назва модуля    Задачі і цілі викладання хореографії у системі закладів освіти 

 

                          1                                  2 

Теми лекцій Мета і завдання 

хореографічної освіти 

 

Основні дидактичні принципи, методи  

та форми хореографічного навчання в 

системі закладів освіти. 

Теми 

семінарських 

занять 

 Основні дидактичні принципи, методи  

та форми хореографічного навчання в 

системі закладів освіти. 

Теми 

практичних 

занять 

 

Самостійна  

робота 

                                                п. 6.2. 

Види 

поточного 

контролю 

                           

                        Модульна контрольна робота № 1 

Модуль                                         Змістовий модуль ІІ 

 

Назва модуля    Методика підготовки і проведення уроків класичного, народно-       

                               сценічного, сучасного танців 

 

1 2 3 4 5 6 

Теми лекцій Класични

й танець – 

основа 

хореогра-

фічної 

освіти 

 Народно-

сценічний 

танець як 

навчальна 

дисципліна 

 Організація 

уроку 

сучасного 

танцю 

 

 

 

 

 

 

Теми 

семінарських 

занять 

     Методика 
проведення 

занять 

сучасного 

танцю з 

урахуванням 

вікових 

особливостей 



 
 

 

Теми 

практичних 

занять 

Класични

й танець – 

основа 

хореогра-

фічної 

освіти 

Методика 

проведення 

уроку 

класичного 

танцю з 

урахуван-

ням вікових 

особливо-

стей 

Народно-

сценічний 

танець як 

навчальна 

дисципліна 

Методика 

проведення 

занять 

народно-

сценічного 

танцю з 

урахуван-

ням вікових 

особливо-

стей 

Організація 

уроку 

сучасного 

танцю 

Методика 

проведення 

занять 

сучасного 

танцю з 

урахуванням 

вікових 

особливостей 

Самостійна  

робота 

                                                                 

                                                         п. 6.2. 

Види 

поточного 

контролю 

                          

                           Модульна контрольна робота № 2 

Модуль                                   Змістовий модуль ІІІ 

 

Назва модуля               Планування  занять з хореографічних дисциплін 

 

1 2 3 4 5 

Теми лекцій Підготовча 

робота 

викладача з 

хореографіч-

них дисциплін 

до проведення 

занять 

  Структура і 

зміст робочого 

навчального 

плану 

 

Теми 

семінарських 

занять 

 

 

 

 

   Послідовність 

розучування 

танцювального 

репертуару та 
принципи його 

формування 

Теми 

практичних 

занять 

Підготовча 

робота 

викладача з 

хореографіч-

них дисциплін 

до проведення 

занять 

Вимоги  до 

викладання 

хореографіч-

них дисциплін 

Види планів, 

хід уроку, 

облік 

успішності 

Структура і 

зміст робочого 

навчального 

плану 

Послідовність 

розучування 

танцювального 

репертуару та 

принципи його 

формування 

Самостійна  

робота 

                                                  п. 6.2. 

Види 

поточного 

контролю 

                       Модульна контрольна робота № 3 

 

Підсумковий 

контроль 

                                                     

                                                   Залік 
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