
 

 

 

Силабус навчальної дисциплін 

Назва дисципліни: Хореографічна культура народів світу 

Рівень вищої освіти: перший /бакалаврський/ рівень 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво 

Назва освітньо-професійної програми: Диригентсько-хорове мистецтво 

(народне) 

Сторінка курсу в Moodle: https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=767  

Рік навчання: VI Семестр:VII  

Викладач: Мерлянова О. А. (лекції, практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Хореографічна культура народів світу» є 

вибірковою освітньою компонентою навчального плану як вибіркова складова, 

що дає можливість створити індивідуальну освітню траєкторію. Після вибору 

для студента ця дисципліна стає обов’язковою і фахова підготовка спеціаліста-

хореографа є складним процесом, що вимагає не лише досконалого оволодіння 

основами танцювального мистецтва та формування виконавських навичок, але 

й інтелектуального і загальнокультурного розвитку особистості, здатної вільно 

і самостійно мислити та діяти.  

Мета: вивчення основних періодів розвитку світового хореографічного 

мистецтва та сучасних тенденцій в хореографічній культурі; формування 

вміння розрізняти і використовувати специфічні особливості та виразні засоби 

хореографічного мистецтва; сприяння всебічному гармонійному розвитку 

фахівця. 

Завдання курсу:  

- отримання знань в галузі новітніх тенденцій гармонічної мови виконавської 

техніки в хореографічну мистецтві; 

- засвоєння особливостей постановочної та репетиційної роботи; 

- визначення специфічних методів створення художнього образу в 

хореографічному творі; 
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- збагачення досвіду сприйняття та аналізу хореографічного мистецтва 

сучасності. 

Предметом навчальної дисципліни є навчальної дисципліни є підготовка 

викладача хореографії у мистецьких вищих навчальних закладах, практична 

робота викладача з майбутніми хореографами, систематизація теоретичних 

знань, умінь та практичних навичок для подальшої роботи з танцювальними 

колективами. 

Обсяг навчальної дисципліни 

 

Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторних 

годин 

Самостійної 

роботи 

студента 

Вид 

підсумкового 

контролю 

3 90 30 60 залік 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

К-сть 

годин 

Вид навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання Оцінка 

бали  

Тема 1.1. Індійський танець – як 
один із головних достоїнств Індії. 
В індуїзмі, танці завжди 
відігравали важливу роль в побуті, 
часто танець являв собою як 
версію молитви, в інших випадках 
його поєднували з міфологічним 
темами з уяви індійського 
суспільства. Також не дивно, що в 
Індії величезну кількість 
класичних танців, розроблено саме 
з елементами гри. Танець є одним 
з найрозвиненіших форм 
мистецтва в Індії. Часто, навіть 
незначні рухи і вирази обличчя 
несуть якесь символічне значення. 
Класичні танці, як правило, 
покладені на літературну основу, 
або ж черпають мотиви саме з 
літературних першоджерел. 

4 лекція Опитування, тестування, 

перевірка роботи, 

ситуаційні 

завдання 

100 

 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

 

Тема 1.2. Китайський  
народний танець. 

Танок в Китаї – дуже 

різноманітний вид мистецтва, 

котрий складається з багатьох 

сучасних та традиційних 

танцювальних жанрів. Танці 

охоплюють широкий загал, від 

народних танців до виступів в 

театрі опері та балету, і може 

використовувати в загальних 

урочистостях, ритуалах та 

церемоніях. Офіційно в Китаї 

визнано 56 етнічних груп, і у 

4 лекція Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні завдання 

100 

 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

 



кожної є свої народні танці. До 

самих відомих танців відносяться 

танок дракона та танок лева. 

Більшість народних танців мають 

багаторічну історію. Це можуть 

бути народні танці, або танці, котрі 

колись виконувались так як 

ритуали або як спектаклі - деякі 

могли танцюватись при дворі. 

В деяких з самих ранніх танців, 

записаних в Китаї, танцівники 

можуть бути одягнуть як тварини 

та міфічні істоти, і під час династії 

Хань згадується кілька форм 

танцю дракона. 

Тема 1.3. Традиційний  
японський танець. 
Народне хореографічне мистецтво 
Японії виникло в глибокій давнині. 
Танці становили частину 
повсякденного життя народу 
(ритуальні танці-заклинання, 
танці-благання про послання 
врожаю або дощу, танці-подяки, 
підношення богам). Окремі 
елементи їх увійшли до народних 
танців, що послужили основою 
формування класичної школи 
японського танцю. Згідно з 
давньою легендою, перше 
танцювальне подання в Японії 
відбулося на початку ери богів, 
коли земля тільки-но 
відокремилася від неба. Верховне 
божество синтоїстського культу − 
богиня сонця Аматерасу Омікамі 
розгнівалася на свого 
пустотливого брата бога вітру 
Сусаноо і сховалася у небесному 
гроті. Світ поринув у морок. Щоб 
виманити світлу богиню назад, 
боги влаштували перед гротом 
танці подання, під час яких богині 
Аме-але Удзуме-але Мікото 
виконали священну танцювальну 
пантоміму кагура. 

4 лекція Опитування, тестування, 

перевірка роботи , 

ситуаційні 

завдання 

100 

 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

 

Тема 1.4. Танцювальна культура 
Мексики.  
Історія зародження. 
Мексика - це країна з багатими 
традиціями та культурною 
спадщиною. Цей факт дуже добре 
відображений в танцювальній 
культурі країни. Знання про 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

100 

 



мексиканських народних танцях 
або, як їх називають місцеві жителі 
«Ballet Folklorico», дбайливо 
зберігаються і передаються 
молодим поколінням. 
На світовій арені є кілька 
загальновизнаних мексиканський 
народних танців. Однак, на 
території самої країни в кожному 
штаті популярний свій 
танцювальний стиль. Свою історію 
народні мексиканські танці почали 
ще під час існування на території 
країни племен ацтеків і майя. Зараз 
же їх головною відмінною рисою є 
використовувані для супроводу 
музичні інструменти. Барабани, 
флейта і маракаси – ось, мабуть, 
три основних атрибута практично 
будь-якого мексиканського танцю. 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

Тема 1.5. Жанри традиційних  
ямайських танців. 
Запальні ритми і невимушені руху 
в танцях – одне з перших, що 
кидається в очі, коли відвідуєш 
сонячний острів Ямайка. 
Традиційні танці Ямайки 
виконуються сьогодні практично 
так само, як і сотні років тому. 
Основними рисами танців, 
характерних для Ямайки, є те, що 
це в основному енергійні і 
сексуальні танці з характерними 
простими рухами. Причому, в них 
поєднуються, здавалося б, 
несумісні поняття – м'якість і 
різкість, різні хвилеподібні рухи, 
акробатичні елементи. 
Що найцікавіше – немає жодного 
«традиційного ямайського танцю», 
який би виник і розвинувся на 
острові. Замість цього, ямайський 
танець є скоріше злиттям 
культурних танців, завезених з 
усього світу. Ще з колоніальних 
часів танець зіграв велику роль в 
Ямайці. Спочатку на танці Ямайки 
сильно вплинули християнські 
релігійні свята, традиції яких були 
завезені колоніальними 
поселенцями, і які поступово 
змінилися, злившись з власним 
унікальним музичним стилем 
Ямайки. Багато ямайські танці 
зараз відомі як танці денсхолл. 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

 



Тема 1.6. Виникнення корейського 

танцю. 

Корейський традиційний танець не 

завжди слідує канонам західного 

танцю; проте є певна схожість з 

сучасним ліричним танцем. Рухи 

направлені по кривій з 

короткочасними повторами. Ноги 

та ступні танцівників приховані 

під довгим ханбоком. Емоційний 

діапазон танцю - від печалі до 

радості. Корейський народний 

танець часто виконується під 

акомпонемент корейської 

традиційної музики, включно 

барабани, сопілки тощо. Музика 

задає хореографічний малюнок 

танцю, при цьому танцівник є 

свого роду інструментом 

фізичного вираження музики. 

Корейський придворний танець 

називається «чондже». Він виник 

від представленої при 

королівському палаці, спочатку 

включаючих в себе не тільки танці, 

але й інші форми мистецтва, такі 

як чультхаги (ходіння по канату), 

кондоджиги та монматхагі, з часом 

ставші відомими як придворний 

танець. Термін почали 

використовувати в епоху династії 

Чосон. 

Чондже зазвичай виконували 

перед королівською родиною, 

придворними чиновниками, 

іноземними представниками або 

під час свят організованих 

країною. Чондже ділиться на дві 

категорії, таньак чондже та хяньак 

чондже. Таньяк чондже походить 

від танців, розповсюджених при 

палаці китайської династії Тан і 

котрі проникли в Корею в епоху 

Корйо, хяньак чондже походить 

від більш піздніх корейських 

придворних танців. 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

 

6 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

 

Тема 1.7. Історія кубинських 

танців. 

Куба - це чудові галасливі 

карнавали під Кубинські 

танцижаркім тропічним сонцем, 

ароматні сигари, ром і, звичайно ж, 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

100 

 



запальні кубинські танці. 

Іскрометні і чуттєві, сексуальні і 

кокетливі, вони стрімко крокують 

по планеті, завойовуючи серця все 

нових і нових шанувальників. 

Вміти танцювати кубинські танці – 

сьогодні ознака відмінного смаку, 

тим більше що починати їх 

освоєння можна в будь-якому віці. 

У більшості шкіл кубинських 

танців викладаються різні їх 

напрямки. Сальса, румба, пачанга, 

мамбо, ча-ча-ча – всі ці 

танцювальні стилі стануть 

доступними після відвідування 

уроків кубинських танців і занять з 

професійними танцюристами. 

Кожен з цих стилів неповторний і 

має особливою красою, яка 

змушує прагнути до оволодіння 

ними досконало. 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

Тема 1.8. Історія  

зародження  

хореографічного  

мистецтва Східної  та Південної 

Азії. 

Танок в Китаї – дуже 

різноманітний вид мистецтва, 

котрий складається з багатьох 

сучасних та традиційних 

танцювальних жанрів. Танці 

охоплюють широкий загал, від 

народних танців до виступів в 

театрі опері та балету, і може 

використовувати в загальних 

урочистостях, ритуалах та 

церемоніях. Офіційно в Китаї 

визнано 56 етнічних груп, і у 

кожної є свої народні танці. До 

самих відомих танців відносяться 

танок дракона та танок лева. 

Більшість народних танців мають 

багаторічну історію. Це можуть 

бути народні танці, або танці, котрі 

колись виконувались так як 

ритуали або як спектаклі - деякі 

могли танцюватись при дворі. 

В деяких з самих ранніх танців, 

записаних в Китаї, танцівники 

можуть бути одягнуть як тварини 

та міфічні істоти, і під час династії 

Хань згадується кілька форм 

6 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

 



танцю дракона. 

Тема 1.9. Традиції та культурна 

спадщина Народів Північної 

Америки. 

Населення країни дуже строкате: 

європейці, що почали заселяти 

Північну Америку наприкінці XVI 

ст., кольорове населення - 

американські індіанці, чисельність 

яких за часів Колумба становила 5- 

б мли, метиси (нащадки білих та 

індіанців), африканці (нащадки 

переселених сюди рабів), мулати 

(нащадки від шлюбів білого та 

африканського населення), 

китайці, японці та ін. 

Потрапивши до Північної 

Америки, всі вони надзвичайно 

швидко сприйняли англійську 

мову й культуру. 

Культура в Америці - це простір, 

швидкість, кіно, технології. і 

великі письменники. Пригадаймо 

деяких із них: Фенімор Купер, 

Уолт Уїтмен, Герман Мелвілл, 

Генрі Лотфелло, Едгар По. 

4 лекція Лекція, презентація, 

опитування студентів 

100 

 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату; вирішення 

завдань 

100 

 

 90  Всього: 100*0,25 25 

Вид підсумкового контролю: Залік Форма 

контролю 

Тести 50 

   Практичне завдання 25 

   Загальний підсумок 100 

 

 Технічне і програмне забезпечення 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, для комунікації та опитувань; виконання домашніх 

завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування 

(поточний, рубіжний,підсумковий контроль). 

Програмне забезпечення Microsoft Word, Microsoft Power Point, для роботи з 

освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої 

діяльності. 
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Політика вивчення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Хореографічна культура народів світу» передбачає 

роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в 

дистанційному (он-лайн) режимі за погодженням із керівником курсу, з 

презентуванням виконаних завдань під час консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін. Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. Завдання, які не виконані у встановлений термін, 

оцінюються викладачем в межах 50% звичайної оцінки. 

Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і 

повинен повторно виконати завдання. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 



 

Система оцінювання та вимоги 

 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВИД КОНТРОЛЮ БАЛИ 

 присутність на заняттях (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

Викладач враховує 

присутність на заняттях та 

додає оцінку у відповідну 

поточну оцінку за тиждень. 

 активність студента під час аудиторних 

занять (ведення конспекту, вивчення та 

виконання комбінацій біля станка, 

виконання танцювальних комбінацій, 

танцювальних етюдів, участь у експрес-

опитуванні, доповідь з презентацією за 

тематикою самостійного вивчення 

дисципліни. 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка складає 

100 балів за тиждень.  

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 

(Складається раз у півріччя) 

Проводиться у формі тестування. 

Студенту надається на вибір три 

варіанти по 25 тестів. Кожна правильна 

відповідь оцінюється в 4 бали. 

Максимальна оцінка 

становить 100 балів. 

Викладач виставляє її у 

загальну поточну відомість 

накопичених балів за 

відповідний тиждень. 

 Всього: у кінці навчального півріччя 

сума накопичених балів помножується 

на коефіцієнт 0,25 (100*0,25) 

25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік 

Проводиться у формі тестування.  

3 варіанти по 50 питань. 

Кожна правильна відповідь оцінюється в 

0,25 балів. 

75 балів 

 Загальна оцінка: 100 балів 

 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку  

90–100 A відмінно 

зараховано 

84–89 B добре 

 74–83 C 

66–73 D 
задовільно 

61–65 E 

21–60 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–20 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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