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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів — 4 
Професійна 

Розділів — 2 

Рік підготовки: 1-й 

Семестр: І, ІІ 

Загальна кількість годин — 120 
Лекції 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 

аудиторних — 2 

самостійної роботи студента — 2 

- - 

Практичні 

60 год. 12 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60 год. 108 год. 

Вид контролю: 

1 – залік 

 2 – екзамен 

1 – залік 

 2 – екзамен 

 

  



 3 

2. Анотація  навчальної дисципліни: 

 

Навчальна дисципліна включена до навчального плану підготовки 

бакалаврів та є частиною циклу професійної підготовки, а також має 

міждисциплінарний характер, утворюючи сталі зв’язки з іншими фаховими 

дисциплінами.  

«Український танець»  – одна з найдавніших сторінок українського 

мистецтва. Український широко розкриває українське танцювальне мистецтво. 

Ця дисципліна, яка разом з іншими дисциплінами віднесена до числа циклу 

професійної першого освітнього рівня вищої освіти «бакалавр» і забезпечує 

виховання комплексу компетентностей студента.  

Як майбутні викладачі фахових дисциплін, балетмейстери, артисти, 

студенти здобувають ґрунтовну хореографічну освіту, засвоюючи різні 

напрями хореографічного мистецтва, стильові особливості різних 

танцювальних народів.   

Метою вивчення дисципліни є підготовка фахівців за освітнім рівнем 

бакалавр відповідно до державних стандартів, встановлених освітньо-

професійною характеристикою та освітньо-професійною програмою підготовки 

спеціалістів вищезазначеного фахового спрямування.  

Основними завданнями є: 

1. Ознайомити студентів з хореографічним мистецтвом України. 

2. Поглибити у студентів знання про народно-сценічні танці притаманні 

різним регіонам України. 

3. Сформувати системне уявлення про дисципліну та її місце у подальшій 

професійній діяльності. 

4. Виховувати у них естетичний смак та культуру поведінки. 

5. Виробити у студентів здатність до аналізу своїх помилок та виробити 

уміння застосувати отримані знання у подальшій  практичній професійній 

діяльності. 

6. Удосконалити віртуозне виконання техніки. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 

 основні позиції рук та ніг притаманні різним регіонам України;  

 теоретичний матеріал з історії народно-сценічних зразків українського 

хореографічного мистецтва;  

 понятійно-категоріальний апарат українського танцю. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни «УКРАЇНСЬКИЙ 

ТАНЕЦЬ» студент повинен уміти: 

 аналізувати та систематизувати теоретичні та практичні навички при 

опануванні прийомів та методів викладання українськиї танців. 

Результатами (компетенціями) вивчення дисципліни є: 

 застосовувати отримані знання у професійній діяльності; 

 емоційно,  пластично, виконати хореографічну вправу, комбінацію, урок з 

українського танцю;  
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 правильно аналізувати, відчувати музичний матеріал для виконання 

рухів, вправ, комбінацій з українського танцю;  

 ретельно та дисципліновано виконувати всі задані вправи викладачем; 

 професійно виконувати власний тренаж розігріву перед уроком 

українського танцю. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

1 курс I семестр 

 

РОЗДІЛ 1. ПОЧАТКОВЕ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТАНЦЮ ТА 

РОЗПОДІЛ ЕЛЕМЕНТІВ РУХІВ ЗА ГРУПАМИ, ВПРАВИ БІЛЯ СТАНКА 

ТА РУХИ НА СЕРЕДИНІ ЗАЛИ 

 

Тема 1.1. с  

Мета: Набуття навичок виконання вправ біля станка та засвоєння 

термінології українського танцю. Основні принципи послідовності вправ біля 

станка: від простих рухів до складних; контрастне чергування рухів – повільних 

і швидких, дрібних, гострих і широких, рухів на присідання з рухами на 

витягнутих ногах.  Побудова вправ і комбінацій біля станка відповідно до 

хореографічного матеріалу, який вивчається на середині залу, з метою 

засвоєння технічно складних рухів і вироблення більш впевненої манери їх 

виконання на середині зали.  

Назви вправ біля станка: напівприсідання та глибокі присідання (Plie); 

вправи на розвиток рухливості стопи, маленькі кидки, каблучні вправи 

(Вattement tendu); коло ногою по підлозі (Rond de jambe par terre); низькі та 

високі розвороти ноги (Battement fondu); підготовка до «вірьовочки» та 

«вірьовочка», повороти стопи («змійка» – pas tortillе та «штопор»); м’яке та 

різке відкривання ноги на 90º. (Вattement developpе); вправи на вистукування; 

великі кидки (Grand battement jete); піднімання на півпальці (Relevè), розтяжки, 

перегинання корпуса (Port de bras) та підготовчі рухи до складних технічних 

вправ.   

 

Тема 1.2. Елементи українських народно-сценічних танців Центрального 

регіону України. 

Мета: Набуття навичок виконання комбінацій та вправ в характері 

українських танців Центрального регіону. Загальна характеристика регіону. 

Локальний і національний колорит в танцях центральних областей України. 

Вправи біля станка: 

− напівприсідання та глибокі присідання; 

− вправи на розвиток рухливості стопи; 

− маленькі кидки; 

− каблучна вправа; 

− коло ногою по підлозі; 

− низькі розвороти ноги; 

− підготовка до «вірьовочки» 

− м’яке відкривання ноги на 90º 

− вистукування; 

− великі кидки; 

− розтяжки. 

Вправи на середині залу: 

− обертання по діагоналі та на місці; 
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− методика виконання танцювальних уроків.  

− методика виконання тинків; 

− методика виконання танцювальних бігів; 

− методика виконання вихилясників; 

− методика виконання припадання та упадання 

− методика виконання руху «голубці», «голубці» у повороті; 

− методика виконання рухів та комбінацій до танцю «Гопак»; 

− методика виконання рухів та комбінацій до танцю «Метелиця»; 

− методика виконання рухів та комбінацій до танцю «Козачок». 

 

 

Тема 1.3. Елементи українських народно-сценічних танців Полісся та 

Волині. 

Мета:  Набуття навичок виконання комбінацій та вправ в характері 

українських танців Полісся та Волині. Загальна характеристика регіону. 

Локальний і національний колорит в танцях регіону. 

Вправи на середині залу: набуття навичок виконання технічно-трюкової 

частини уроку для чоловіків: 

− присядки: повзунець, присядки – розніжки, присядки-закладки, 

підсічка, «млинок»; 

− тинок: великий та з обертом навколо себе, з угинанням; 

− «голубець»: високий (кабріоль), низький з просуванням по колу;  

− підготовка до стрибка «бедуїнський»; 

− основні положення ніг, рук, корпусу, голови, положення в парах, 

повороти та оберти на місці та з просуванням; 

− методика виконання танцювальних кроків, бігів; 

− методика виконання рухів і комбінацій до танцю «Голубка»; 

− методика виконання рухів і комбінацій до танцю «Притупи»; 

− методика виконання рухів та комбінацій до танцю «Волинська 

полька». 

 

1 курс IІ семестр 

 

РОЗДІЛ 2. УСКЛАДНЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАННЯ 

ВПРАВ ТА РУХІВ З УКРАЇНСЬКОГО ТАНЦЮ 

 

Тема 2.1. Елементи українських народно-сценічних танців Поділля. 

Мета:  Набуття навичок виконання комбінацій та вправ в характері 

українських танців Поділля. Загальна характеристика регіону. Локальний і 

національний колорит в танцях регіону. 

Вправи біля станка: 

− напівприсідання та глибокі присідання; 

− вправи на розвиток рухливості стопи; 

− маленькі кидки; 

− каблучна вправа; 

− коло ногою по підлозі; 
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− низькі розвороти ноги; 

− підготовка до «вірьовочки» та «вірьовочка»; 

− м’яке відкривання ноги на 90º; 

− вистукування; 

− великі кидки; 

− розтяжки. 

Вправи на середині залу, набуття навичок виконання обертів на місці та в 

просуванні:  

− обертас; 

− поворот з переступанням з ноги на ногу; 

− оберти на півпальцях за 1-ю прямою позицією ніг; 

− оберти на 360˚ в одному темпі на одній нозі; 

− оберти на півпальцях обох ніг «млинчики»; 

− оберти на каблук однієї ноги за 1-ю прямою позицією; 

− веретено; 

− методика виконання рухів та комбінацій до танцю «Ойра»; 

− методика виконання рухів та комбінацій до танцю «Оляндра».  

 

Тема 2.2. Елементи українських народно-сценічних танців Західної 

України. 

Мета:  Набуття навичок виконання комбінацій та вправ в характері 

українських танців Західної України. Загальна характеристика регіону. 

Локальний і національний колорит в танцях регіону. 

Вправи на середині залу:  

− присядки; 

− тинок; 

− «голубець»;  

− підготовка до стрибка «бедуїнський»; 

− методика виконання танцювальних кроків, бігів; 

− методика виконання присядок, повзунців; 

− методика виконання рухів та комбінацій до танцю «Дубо-танець»; 

− методика виконання рухів та комбінацій до танцю «Аркан»; 

− методика виконання рухів та комбінацій до танцю «Коломийка»; 

− методика виконання рухів і комбінацій до танцю «Дібровчанка». 
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4. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план навчання 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
г
о

 

У тому числі: 

У
сь

о
г
о

 У тому  

числі: 

л. п. с. р. п. с. р. к. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РОЗДІЛ 1. ПОЧАТКОВЕ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТАНЦЮ ТА РОЗПОДІЛ 

ЕЛЕМЕНТІВ РУХІВ ЗА ГРУПАМИ, ВПРАВИ БІЛЯ СТАНКА ТА РУХИ НА СЕРЕДИНІ ЗАЛИ 

Тема 1.1. Послідовність вправ біля станка. 

Термінологія в українському танці. Умовні 

позначення. 
16 ̶ 8 8 16 2 14 ̶ 

Тема 1.2. Елементи українських народно-сценічних 

танців Центрального регіону України. 
24 ̶ 12 12 24 2 22 ̶ 

Тема 1.3. Елементи українських народно-

сценічних танців Полісся та Волині. 20 ̶ 10 10 20 2 18 ̶ 

Разом за ІII семестр 60  30 30 60 6 54  

РОЗДІЛ 2. УСКЛАДНЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАННЯ ВПРАВ ТА РУХІВ З 

УКРАЇНСЬКОГО ТАНЦЮ 

Тема 2.1. Елементи українських народно-

сценічних танців Поділля. 
24 ̶ 12 12 24 2 22 ̶ 

Тема 2.2. Елементи українських народно-

сценічних танців Західної України. 
36 ̶ 18 18 36 4 32 ̶ 

Разом за ІV семестр 60 ̶ 30 30 60 6 54 ̶ 

Усього годин 120 ̶ 60 60 120 12 106 - 

 

6.1.  Теми практичних занять 

 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 
д. ф. з. ф. 

1 Послідовність вправ біля станка. Термінологія в  

українському танці.  Умовні позначення. 
8 2 

2 Елементи українських народно-сценічних танців 

Центрального регіону України. 12 2 

3 Елементи українських народно-сценічних танців Полісся 

та Волині. 
10 2 

4 Елементи українських народно-сценічних танців Поділля. 12 2 

5 Елементи українських народно-сценічних танців Західної 

України. 
18 4 

 РАЗОМ 60 12 
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6.2. Самостійна робота 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 
д. ф. з. ф. 

1 Вивчити термінології українського танцю: вправи біля 

станка та на середині залу. Засвоїти послідовність вправ 

біля станка. 

8 14 

2 Засвоїти манеру та стилістичні особливості виконання 

рухів. 
12 22 

3 Вивчення етюдів. Засвоїти стильові особливості 

виконання рухів танців. 
10 18 

4 Засвоїти побудову танцювальних комбінацій на середині 

зали. 
12 22 

5 Відпрацювати ритмічну побудову руху. Засвоїти манеру 

та стилістичні особливості виконання рухів. 
18 32 

 РАЗОМ 60 106 
 

 

7. Методи навчання 
 

При вивченні матеріалу курсу використовуються різні методи занять: 

- пояснювально-ілюстративний метод; 

- пошукові (самостійне опрацювання матеріалу); 

- пояснювальний метод викладання; 

- словесні методи навчання: бесіда, пояснення; 

- наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження. 

 

8. Результати навчання за дисципліною: 

 
 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати та володіти характерними 

особливостями виконання кожного з  

українських народно-сценічних танців. 

практичні та 

самостійні заняття 

Перевірка 

практичних 

завдань, 

практичний показ 

20% 

2 Вміти аналізувати та систематизувати 

теоретичні та практичні навички при 

опануванні прийомів та методів виконання 

українських танців. 

практичні та 

самостійні заняття 

Перевірка 

практичних 

завдань, 

практичний показ 

20% 

3 Комунікація.  Донесення до фахівців і 

нефахівців інформації, ідей, проблем, 

рішень та власного досвіду в галузі 

практичні та 
самостійні заняття 

Перевірка 

практичних 

завдань, 

30% 
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хореографічного мистецтва. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну 

стратегію. 

практичний показ 

практичний показ 

4 Автономність та відповідальність 
Управління комплексними діями або 

проектами, відповідальність за прийняття 

рішень у непередбачуваних умовах 

Відповідальність за професійний розвиток 

окремих осіб та груп осіб. 

Здатність до подальшого навчання з 

високим рівнем автономності. 

практичні та 

самостійні заняття 

Перевірка 
практичних 

завдань, 

практичний показ 

30% 

 

9. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

Програмні результати навчання, згідно з освітньо-професійною 

програмою підготовки бакалаврів згаданої навчальної дисципліни, включають:  

- використовувати фахову термінологію, обговорювати факти та фахові 

матеріали зрозумілою і чіткою мовою, застосовувати це в презентаціях, 

курсових роботах.;  

- відповідально та свідомо ставитися до виконуваної роботи, самостійно 

приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог 

професійної етики. 

Вміти адекватно сприймати критику і знаходити відповідні шляхи 

реагування на неї, критично оцінювати власну діяльність та її результати;  

- вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та здійснювати пошук 

можливостей до адаптації та дії в нових умовах. Вміти виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані 

рішення для їх розв’язання;  

- обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу, 

самостійно обирати критерії для його оцінки; 

- вміти здійснювати спілкування в діалоговому режимі з широкою 

професійною та науковою спільнотою та громадськістю в галузі сценічного 

мистецтва; 

- створювати власний авторський продукт у різних видах і жанрах 

хореографічного мистецтва з використанням автентичних вітчизняних 

матеріалів. Вміти відповідними художніми засобами відтворювати креативний 

задум при реалізації сценічного твору (проекту); 

- демонструвати володіння методами виконання фахових дисциплін. 

Здатність до особистісно-професійного лідерства та успіху; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- Здатність застосовувати на практиці знання, навички та уміння, набуті у 

результаті навчання ; 

- вміти аналізувати актуальний стан та тенденції розвитку сучасного 

мистецтва. 

- планування і управління проектами. 
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10. Схема формування оцінки 
 

10.1. Форми оцінювання здобувачів вищої освіти: 

 

Практичні Самостійна 

робота 

Екзамен 

40 (максимум) 30 (максимум) 30 

 

підсумкове оцінювання (у формі екзамену- проводиться практичний 

показ). 

 

Підсумкове оцінювання навчальної дисципліни «Народно-сценічний 

танець» здійснюється за 100-бальною шкалою (де 30 балів підсумковий 

контроль – екзамен). 

- форма оцінювання - екзамен; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 30 балів; 

- форма проведення екзамену – практичний показ ; 

 

Умови допуску до підсумкового екзамену: 

- Відсутність заборгованості з практичних занять; 

- Позитивні бали за практичні та самостійні роботи. 

 

10.2. Шкала відповідності оцінок (згідно з «Положення про 

організацію освітнього процесу ДП «Київський хореографічний коледж») 
Оцінка за шкалою 

(бали) 

Оцінка за 

чотирибальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

90-100 Відмінно А 

82-89 Добре В 

74-81 С 

64-73 Задовільно Д 

60-63 Е 

35-59 Незадовільно FX 

1-34 F 

11. Рекомендована література 

Основна література 

1. Антипова І. Танці Поділля. – К., 1971. 

2. Балог К. Мої роси і зорі. Закарпатське видавництво, 1989. 

3. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю. -К., 1986. 

4. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. - К., 1990. 

5. Герасимчук Р. Гуцульські танці. - Л., 1979. 

6. Гуменюк А. Українські народні танці. – К., 1969. 
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7. Зубатов С. Основи викладання українського народно-сценічного танцю. -К., 

1995. 

8. Станішевський Ю. П. П. Вірський. - К., 1962. 

 

Додаткова література 

1. Балог К. Танці Закарпаття. - К., 1986 

2. Боримська І. Самоцвіти українського танцю - К., 1974 

3. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю. -К., 1971. 

4. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. - К., 1980. 

5. Григор'єв П. Елементи рухів українського народного танцю. – К., 1961. 

6. Гуменюк   А.   Народне   хореографічне   мистецтво   України.   -К., 1986. 

7. Гурєєв Ю. Танцює «Подолянчик». - К., 1981. 

8. Пасютинська В.М. Своєрідність Прикарпатської народно-сценічної 

хореографії - бойки, лемки, гуцули. К., 1978. 

9. Уварова Н. Танці Полтавщини. - К., 1969. 

10. Чуперчук Я. «Голубка» (Танці Прикарпаття у запису П.Сидоренко) -

К., 1972. 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. Ювілейний концерт Ансамблю ім. П.Вірського Ч.1 – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=1srn528yCf0  – Загол. з екрана. 

2. Ювілейний концерт Ансамблю ім. П.Вірського Ч.2 – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=TEn4MGDMIbk – Загол. з екрана. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1srn528yCf0
https://www.youtube.com/watch?v=TEn4MGDMIbk
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