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Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Теорія і методика сучасного 

(спортивного) бального танцю» є вибірковою дисципліною. 

Предметом навчальної дисципліни є теорія і методика 

вивчення сучасного (спортивного) бального танцю. 

Анотація дисципліни, 

мета та очікувані 

програмні результати 

навчальної дисципліни, 

основна тематика 

дисципліни 

Бальні танці є однією з найбільш масових і 

загальнодоступних форм спілкування дітей та молоді з 

основами танцювальної хореографії; дієвий засіб музичного, 

художньо-естетичного, спортивно-фізичного, емоційного 

розвитку і виховання особистості. 

Метою курсу є вивчення термінології сучасного 

(спортивного) бального танцю, опанування рухів бальних 

танців, засвоєння основних комбінацій латиноамериканських 

та європейських програм.  

У зв’язку з цим програма визначає конкретні навчально-

виховні завдання: 

mailto:kokas.erzsebet@kmf.org.ua


 Засвоїти теоретичний та практичний матеріал з курсу. 

 Опанувати основними практичними навичками з 

бального танцю. 

 Опанувати техніку виконання рухів 

латиноамериканських та європейських бальних танців. 

Програма складається із теоретичного і практичного 

матеріалів, тісно пов’язаних між собою. Нею передбачено 

вивчення тем, які допоможуть здобувачам освіти отримати  

знання про сучасні (спортивні) бальні танці, їх зміст та 

логічну послідовність, характерні особливості рухів та 

танців. 

Навчальна дисципліна складається із п’яти тем: 

Тема 1. Опанування термінологією бального танцю. 

Тема 2. Методика організації та проведення уроку бального 

танцю. 

Тема 3. Знання ритмічних особливостей бальних танців.  

Тема 4. Побудова композицій відносно танцювального 

майданчика. 

Тема 5. Вивчення основних рухів бальних танців. 

Орієнтовна тематика практичних занять: 
1. Опанування термінологією бального танцю. 

2. Постановка рук, ніг, корпусу та голови в бальних танцях. 

3. Методика організації бального танцю. 

4. Знання ритмічних особливостей бальних танців. 

5. Побудова композицій відносно танцювального 

майданчика. 

6. Методика вивчення повільного вальсу, особливості 

музичного розміру та ритмічного малюнку. 

7. Методика вивчення віденського вальсу, особливості 

музичного розміру та ритмічного малюнку.  

8. Методика вивчення ча-ча-ча, особливості музичного 

розміру та ритмічного малюнку.  

9. Методика вивчення румби, особливості музичного 

розміру та ритмічного малюнку.  

10. Методика вивчення самби, особливості музичного 

розміру та ритмічного малюнку. 

Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Контроль навчальних досягнень здобувачів фахової 

передвищої освіти охоплює такі види контролю: усні 

відповіді, виконання практичних завдань, академконцерт. 

Формою підсумкового контролю навчальних досягнень 

здобувачів освіти з дисципліни є залік.  

Усі форми контролю включено до 100–бальної шкали 

оцінювання. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається за 

методикою накопичування балів за результатами поточного 

та підсумкового контролю знань. 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 А відмінно   5  



82-89 В 

добре  4 

зараховано 

75-81 С 

64-74 D 

задовільно  3 

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

2 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

2 

не 

зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

Інші інформації про 

дисципліни (політика 

дисципліни, технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

 

Відвідування навчальних занять є обов'язковим, основні 

вимоги до студентів: активність на заняттях, відпрацювання 

пропущених занять.  

Навчальні заняття проводяться в актовому залі Фахового 

коледжу ЗУІ, який обладнаний мультимедійними засобами; в 

закладі забезпечено необмежений вільний доступ до 

інформаційних ресурсів.  

При дистанційній або змішаній формах навчання  

використовується інструментарій платформи Google 

Classroom. 

Під час вивчення дисципліни «Теорія і методика сучасного 

(спортивного) бального танцю» використовуються 

різноманітні зразки хореографічних постановок, які можуть 

бути прикладом у вивченні композицій і постановки танців. 

Базова література 

навчальної дисципліни та 

інші інформаційні ресурси 

Базова література: 

1. Бальна хореографія: історія, теорія, практика / М. Бевз, О. 

Вакуленко, Н. Горбатова, С. Єфанова, М. Кеба, А. Крись, Т. 

Павлюк, А. Підлипська, О. Просьолков, Л. Шепопал. – Київ : 

НАКККіМ, 2017. – 226 с.  

2. Годовський В. М., Горбунко О. А. Композиція 

латиноамериканських танців. Методичні рекомендації для 

самостійної роботи студентів першого-другого курсів 

кафедри хореографії. – Рівне: РДГУ, 2005. – 35 с. 

3. Годовський В. М., Горбунко О. А. Теорія та методика 

викладання латиноамериканських танців. Лекційний курс та 

методичні рекомендації студентів першого курсів кафедри 

хореографії. – Рівне: РДГУ, 2005. – 35 с. 

4. Лисенко А. Спортивні бальні танці. Латиноамериканська 

програма . Навчальний посібник / А. Лисенко О. Горбенко. – 

Харків :ФОП Бровін О. В., 2021 – 442 с. 

5. Теорія і методика сучасного бального танцю: навч.-

метод. посіб./ уклад.: В.А. Сизоненко. – Умань: АЛМІ, 2017. 

– 200 с. 



Додаткова література: 

1. Згурський А. Методика викладання бальних танців у 

школі / А. Згурський. – К.: Муз. Україна, 1978. – 111 с. 

2. Осадців Т.П. Історія розвитку бальних танців. Зб. 

наукових статей. Л., ЛДУФК, 2010. – С. 48-51. 

3. Осадців Т.П. Спортивні танці. Навчальний посібник – Л.: 

ЗУКЦ, 2001. – 340 с. 

4. Сосіна В.Ю. Азбука ритмічної гімнастики  / В.Ю. Сосіна. 

– К.: Здоров’я, 1986. – 61 с. 

5. Hans Habe Magyar tánc/ Budapest: K.u.K., 2000. – 303 o. 

6. Fort Krisztina Dráma és tánc az 5-6. osztály számára/ 

Celldömölk: Apáczai Kiadó, 2003. – 116 o. 

Інтернет ресурси: 

1. Види спортивних танців https://uk.perish.info/1478-types-

of-dance-sport.html 

2. Спортивно-бальні танці 

https://sites.google.com/site/sportivnobalnitancivlad/mistectvo-

balnih-tanciv  

3. Історія бального танцю 

https://sites.google.com/site/sportivnobalnitancivlad/istoria-

balnih-tanciv  

4. Школа танців. Румба, самба, ча-ча-ча 

https://www.youtube.com/watch?v=vVoOgmJgZso&ab_channel

=GetMovies  
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