
Зміст навчальної роботи студентів 

спеціальності Хореографія 

на час карантину з 12.03.2020р. по 03.04.2020р. 

  

Викладач Чум Д. І. 

Народно-сценічний танець 

І хореографічний курс 

Теми для самостійного вивчення 

1. Повторити тему «Танці Прибалтики» (оглядово) – 18.03.2020 

2. Дослідити і законспектувати характеристику танців: 

а) Литви;(18.03.2020) 

б) Латвії;(25.03.2020) 

в) Естонії.(01.04.2020)  

Історична довідка, вплив культури інших народів; 

розподіл танців за тематикою та змістом. 

 

Практичне завдання 

3. Робота над удосконаленням технічного виконання вправ біля станка та на 

середині залу. 

4. Повторити, що розвиває кожна тренувальна вправа біля станка. 

5. Робота над обертами. 

6. Відпрацьовувати рухи з етюду «Йоксу-полька». 

7. Повторення і закріплення вивчених етюдів. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Пошук нових матеріалів в інтернеті, робота з літературою: 

 Бондаренко Л. Танцювальні композиції та етюди народів світу. Ч. 1. 

– Київ: Музична Україна, 1975. 

 Ткаченко Т. Народный танец. Ч. 2. – Москва: Искусство, 1976. 

 Масмакс М. Латышские народные танцы. – Рига, 1962. 

 Суна Х. Латышские хороводы и хороводные танцы. – Рига, 1967. 

 

Народно-сценічний танець 

ІІІ хореографічний курс 

Практичне завдання 

1. Завершити розписування свого складеного уроку біля станка у формі 

реферату. 



2. Початок роботи над проектом. 

Проект на тему «Колорит іспанського танцю». 

а) дослідити особливість іспанської культури, побуту; 

б) розподіл танців на класичний стиль та стиль фламенко; 

в) визначити місце танцю в світогляді іспанців; 

г) ознайомитися з історичними витоками «Арагонської хоти»; 

д) наявність музичних розмірів; 

е) лексична основа, перелік танців; 

є) скласти запитання до теми. 

Робота з літературою та пошук матеріалу в інтернеті:  

 Основы характерного танца/А. Лопухов,А. Ширяев, А. Бочаров. – 

Москва:Искусство, 1939. 

 Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. – Київ : Мистецтво, 

1976. 

 Альфонсо Пуинг Кларамунт, Флора Альбамсин. Искусство танца 

фламенко. – Москва: Искусство, 1984.  

3. Робота над чіткістю виконання рухів, вправ біля станка 

(удосконалення їх технічного виконання). 

4. Відпрацювання рухів, обертів у новопоставленому етюді «Арагонська 

хота». 

 Рухи танцю «Арагонська хота»: 

- основний крок; 

- вірьовочка; 

- balance (різновиди); 

- колупалочка (різновиди); 

- cabriole (кабріоль) з боку в бік; 

- pas de bourree en toumant (па де буре) – повторити. 

 

PS: Спілкування з групами у вайбері у ті дні коли мали би бути пари з 

народно-сценічного танцю:  

І хореографічний з 11.00 – 12.00 год. 

ІІІ хореографічний з 12.00 – 13.00 год. 

 


