
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

Назва дисципліни: Основи стилізації народного танцю 

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=766  

Рік навчання: ІV Семестр:VII  

Викладач: Кошкодаєва А. М. (практичні, підсумковий контроль) 

 

Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Основи стилізації народного танцю» 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 передбачає оволодіння студентами 

знаннями про основні етапи формування і розвитку народного танцю, як 

складова фахової підготовки та оволодіння напрямками і стилями сучасної 

хореографії які забезпечують правильний добір способів стилізації танцю. 

Мета: ознайомлення з образною сутністю танцювальної культури 

основних регіонів України та народів світу, визначення основних способів 

стилізації народного танцю та їх використання під час постановок, залучення 

до розмаїття народної танцювальної та музичної творчості. 

Завдання курсу:  

- засвоїти теоретичний курс; 

- опанувати методику виконання рухів, вправ, складання комбінацій; 

- створення найрізноманітніших сценічних форм народного танцю; 

- набуття педагогічних, постановочних та репетиторських навичок. 

Предметом 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. 
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КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ 

https://moodle.mfknukim.mk.ua/course/view.php?id=766


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. Поняття «Стилізація» в 
народно – сценічній хореографії. 
Джерела сучасної молодіжної 
музично - танцювальної культури. 
Походження та еволюція 
популярної танцювальної 
культури. Вплив географічних, 
історичних та соціальних умов на 
розвиток сучасних танцювальних 
стилів і напрямів. Основні ознаки, 
притаманні танцювальній традиції 
першої половини 20 століття.  
Принципи неподільності музики і 
танцю. Синтез та взаємозв’язок 
танцювальних стилів і напрямів. 
Основні групи популярних танців. 
Мета викладання курсу, його 
об’єкт та предмет. Виникнення 
нових форм сучасного танцю та 
взаємозбагачення вже існуючих. 
Вплив сучасної культури на 
розвиток нових хореографічних 
напрямів. Сценічна та побутова 
форма сучасної танцювальної 
культури. 

2 практичне Практичне, презентація, 

опитування студентів 

100 

 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.2. Основні принципи 

роботи стилізації в народному 

танцю. 

Збереження першооснови та 

врахування регіональних 

особливостей під час стилізації 

українського танцю. 

Народна хореографія як потужний 

фактор відродження духовності й 

гуманізації суспільства. 

Передача у стилізованому 

народному танці всієї 

багатоманітності його 

фольклорних особливостей.  

Визначення приналежності 

2 практичне Практичне, презентація, 

опитування студентів 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 



музичного та пісенного матеріалу 

до певної країни; відповідно до 

цього побудова стилізованого 

номеру з використанням в основі 

танцювальної лексики та 

хореографічних малюнків, 

властивих конкретному народу. 

Доречність використання 

віртуозної техніки, акробатичних 

елементів, трюків у стилізованому 

народному танці.  

Використання елементів 

імпровізації та гри для втілення 

задуму постановки. 

Ігровий характер як одна з ознак 

народного танцювального 

мистецтва, притаманний 

народному танцю ще в ранніх його 

формах. Умови використання 

імпровізації в народно-сценічному 

танці: «елемент імпровізації 

начебто існує для глядачів, 

балетмейстер планує 

«імпровізацію» заздалегідь» (О. 

Голдрич). Робота балетмейстера з 

виконавцями: постановка завдань 

щодо відтворення у 

імпровізованому вигляді тих чи 

інших образів танцю та створення 

відповідного емоційного стану. 

Тема 1.3. Етюдна робота над 

стилізацією українського народно-

сценічного танцю. 

Етюдна робота як творчий пошук 

балетмейстера. Особливості 

етюдної роботи. Використання 

технічних засобів для реалізації 

задуму балетмейстера. 

Зміна хореографічного мистецтва, 

в тому числі й народно-сценічного 

танцю, спричинена розвитком 

сучасної музики, засобами 

аранжування, мікшування; появою 

нових форм, стилів та жанрів.  

Сучасні постановки народно-

сценічного танцю як синтез світла, 

кольорів, звуків, людських голосів, 

різноманітних шумів, в яких 

використовуються як декорації 

архітектурні пам’ятки, ландшафти 

тощо. Особливості постановки 

стилізованих хореографічних 

4 практичне Перевірка роботи , 

ситуаційні 

завдання 

100 

12 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 



творів, які створюються як 

супровід до виконання пісні. 

Тема 1.4. Підбір музичного 
матеріалу для стилізації 
народного 
танцю.Підпорядкованість 
драматургії стилізованого 
хореографічного твору насамперед 
музичній основі. 
Визначення ступеня стилізації 
танцю та засобів, за допомогою 
яких це досягатиметься, виходячи 
з музичної основи твору. 
Створення танцю, в основі 
музичного супроводу якого 
використовується тема відомого 
твору, що має чітко визначену 
композицію, фігури танцю, 
основні рухи (наприклад 
«Аркан»); збереження 
хореографом, як мінімум, його 
типових ознак – своєрідної 
лексики та руху по колу. 
Музична основа твору, що містить 
цілі фрази суто народної чи, 
навпаки, сучасної музики; 
виправданість цього в 
хореографічній постановці 
використанням відповідної 
лексики, малюнків, а  можливо й 
сюжету. 

2 практичне Опитування, перевірка 

роботи 

100 

8 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 

Тема 1.5. Підбір лексичного 
матеріалу до стилізованого 
хореографічного твору.Розробка 
малюнків притаманних до певної 
народності. 
Підпорядкованість 
хореографічного тексту 
стилізованого хореографічного 
твору насамперед музичній основі. 
Визначення ступеня стилізації 
танцю та засобів, за допомогою 
яких це досягатиметься, виходячи 
з музичної основи твору. 
Підбір танцювальних рухів та 
розробка хореографічних образів, 
на основі музичного супроводу 
якого використовується тема 
танцювального твору,  
Лексична основа твору, що містить 
цілі фрази суто народної чи, 
навпаки, сучасної лексики; 
виправданість цього в 
хореографічній постановці 

4 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

12 самостійна Самостійна робота з 

навчально-методичною 

літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; 

вирішення завдань 

100 



використанням відповідних рухів, 
жестів, поз та ракурсів, малюнків, 
а  можливо й сюжету. 

Тема 1.6. Постановочна робота. 
Стилізація народного танцю певної 
країни чи регіону на вибір автора. 

Попередня робота над вивченням 

основних характерних особливостей 
народної хореографії обраної країни 

чи регіону. Ретельний аналіз 

музичного матеріалу. Визначення 

ступеня стилізації  музики і танцю.  
Підбір танцювальної лексики 

відповідного виду  хореографічного 

мистецтва, в який буде стилізовано 
народний танець.  

Постановка номеру. Відпрацювання 

характеру та манери виконання танцю 
з виконавцями. 

Показ та обговорення робіт. 

16 практичне Опитування, перевірка 

роботи , ситуаційні 

завдання 

100 

12 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 

  

   Практичне завдання 75 

   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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25. Шкробова С. В. Искусство балетмейстера. Теоретический курс / С. В. 

Шкробова. – Москва, 2015. – 76 с. 

 

Допоміжна 

1. Багацький В. В. Культурологія: історія і теорія світової культури ХХ 

століття : навч. посібник для студ. ВНЗ / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – 

К. : Кондор, 2007. – 304 с. 

2. Боттомер П. Уроки танца. Смотрите, читайте, занимайтесь / П. Боттомер. 

– Москва : Эксмо, 2003. – 256 с. 

3. Ваганова А. Я. Основы классического танца : учебник / А. Я. Ваганова. – 

8-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 182 с. 

4. Василенко К. Лексика українського народно-сценічного танцю : навч. 

посібник / К. Василенко. – 3-є вид., допов. і перероб. – Київ : Мистецтво, 

1996. – 496 с. 

5. Васильев С. А. Древнейшие культуры Северной Америки С. А. Васильев. 

– СПб.: Петербургское востоковедение, 2004. – 144 c. 

6. Захаров Р. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта / Р. 

Захаров. – Москва : Искусство, 1983. – 237 с. 

7. Новицкая Г. Урок танца. Пособие для хореографов и концертмейстеров / 

Г. Новицкая. – Санкт-Петербург : Композитор, 2003. – 66 с. 



8. Павлишин С. Музика двадцятого століття : навч. посіб. для вищ. навч. 

закл. культури і мистецтв I-IV рівнів акредитації / Стефанія Павлишин ; 

Львів. держ. муз. акад. ім. М. Лисенка. – Львів : БаК, 2005. – 232 с. 

9. Пасютинская В. М. Волшебный мир танца / В. М. Пасютинская. – Москва 

: Просвещение, 1985. – 223 с. 

10. Регаццони Г. Латиноамериканские танцы / Г. Регаццони. – Москва, 2001. 

– 192 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Альперович М. С История Латинской Америки (с древнейших времен до 

начала XX в.) [Электронный ресурс] : учебное издание / М. С. 

Альперович. – Режим доступа : 

https://www.indiansworld.org/Latin/latamerica_history.html#.YCZnX2gzbio. 

Название с экрана. 

2. Васильев С. А. Древнейшие культуры Северной Америки [Электронный 

ресурс] / С. А. Васильев. – Режим доступа : 

https://na5ballov.pro/lib/arh/3855-vasilev-sa-drevneyshie-kultury-severnoy-

ameriki.html. – Название с экрана. 

3. Лисицкая Т. С. Хореография в гимнастике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т. С. Лисицкая. – Режим доступа : 

https://urait.ru/bcode/415739. – Название с экрана. 

4. Телегин А. А. Танцуем джайв, рок-н-ролл, чечетку [Электронный ресурс] 

: самоучитель модных танцев / А. А. Телегин. – Режим доступа : 

http://dance123.ru/2004-telegin-tancuem-dzhajv-rok-n-roll-chechetku-

samouchitel-modnyx-tancev. – Название с экрана. 

5. Хижняк И. А. Парадоксы рок-музыки: мифы и реальность [Электронный 

ресурс] / И. А. Хижняк. – Режим доступу : Http://rock-musicland.com/rock-

music/hizniak.html. – Название с экрана.  

 

https://www.indiansworld.org/Latin/latamerica_history.html#.YCZnX2gzbio
http://dance123.ru/2004-telegin-tancuem-dzhajv-rok-n-roll-chechetku-samouchitel-modnyx-tancev
http://dance123.ru/2004-telegin-tancuem-dzhajv-rok-n-roll-chechetku-samouchitel-modnyx-tancev
http://rock-musicland.com/rock-music/hizniak.html
http://rock-musicland.com/rock-music/hizniak.html


 

Політика вивчення навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Основи стилізації народного танцю» 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) 

за присутність на заняттях 

максимальна оцінка складає 

не більше 5 балів і 

враховується при оцінці за 

практичну чи самостійну 

роботу з відповідної теми 

 активність студента під час аудиторних 

занять (ведення конспекту, участь у 

експрес-опитуванні, доповідь з 

презентацією за тематикою самостійного 

вивчення дисципліни, усне опитування, 

тестування, рішення практичних задач, 

участь у навчальній дискусії, обговоренні 

ситуаційного завдання, участь у діловій 

грі та ін. 

за активність студента під 

час аудиторних занять 

максимальна оцінка складає 

100 балів, що у кінці 

навчального семестру 

множаться на коефіцієнт 

0,25 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1  

(складається у кожному півріччі) 

Практичне завдання 

максимальна оцінка 

складає 100 балів, 

виставляться у поточну 

щотижневу відомість 

накопичених балів 

 Всього: 100 *0,25 25 балів 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 
Залік 

Практичне завдання 

75 балів 

 Загальна оцінка: Загальна оцінка:75+25 100 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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