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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Тыпавая вучэбная праграма «Беларускі танец» распрацавана для ўстаноў вы-

шэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь у адпаведнасці з патрабаваннямі адукацый-

нага стандарту па спецыяльнасці 1-17 02 01 Харэаграфічнае мастацтва (па напрам-

ках) (напрамкі спецыяльнасці 1-17 02 01-04 Харэаграфічнае мастацтва (народны 

танец); 1-17 02 01-05 Харэаграфічнае мастацтва (бальны танец); 1-17 02 01-06 

Харэаграфічнае мастацтва (эстрадны танец)). 

У аснове праграмы ляжыць прынцып міжпрадметных сувязей з іншымі спец-

дысцыплінамі, такімі як «Гісторыя харэаграфіі і аналіз харэаграфічных твораў», 

«Класічны танец», «Народна-сцэнічны танец» і «Мастацтва балетмайстра». 

Мэтай дысцыпліны з’яўляецца знаёмства з багаццем і разнастайнасцю народ-

най танцавальнай культуры Беларусі і беларускай народна-сцэнічнай харэаграфіі. 

Задачы дысцыпліны – знаёмства з этапамі станаўлення і развіцця беларускай 

народнай танцавальнай творчасці і беларускай народна-сцэнічнай харэаграфіі; ава-

лоданне асноўным лексічным фондам беларускага народнага танца і беларускай 

народна-сцэнічнай харэаграфіі; вывучэнне рэгіянальных асаблівасцей беларускага 

народнага танца; набыццё практычных навыкаў і ўменняў у выканальніцкай і 

педагагічнай дзейнасці. 

У працэсе навучання фарміруюцца наступныя кампетэнцыі: акадэмічныя – на-

вучэнец павінен валодаць базавымі ведамі ў галіне беларускага народнага танца і 

выкарыстоўваць іх у вырашэнні тэарэтычных і практычных задач; сацыяльна-асо-

басныя – валодаць здольнасцямі да сацыяльнага ўзаемадзеяння і міжасобасных ка-

мунікацый, умець працаваць у калектыве, быць здольным да крытыкі і самакры-

тыкі; прафесійныя – асвоіць асноўны лексічны фонд беларускага танца, авалодаць 

выканальніцкімі (выразнасць, артыстызм, тэхніка і манера выканання) і педагагіч-

нымі (метадычнае тлумачэнне, практычны паказ рухаў, камбінацый і эцюдаў) 

уменнямі і навыкамі, асвоіць стыль і манеру выканання на прыкладзе лепшых 
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сцэнічных узораў беларускага народна-сцэнічнага танца, набыць веды па спецыфі-

цы выкладання беларускага народнага танца. 

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен ведаць: 

– прынцыпы класіфікацыі беларускага харэаграфічнага фальклору; 

– асаблівасці і асноўныя выразныя сродкі розных жанраў беларускай народнай 

танцавальнай творчасці; 

– рэгіянальныя асаблівасці беларускага народнага танца; 

– методыку вывучэння лексікі беларускага народна-сцэнічнага танца; 

– методыку пабудовы ўрокаў беларускага народна-сцэнічнага танца; 

– прынцыпы музычнага суправаджэння ўрокаў беларускага танца; 

– лепшыя ўзоры беларускай народна-сцэнічнай харэаграфіі ў пастаноўцы вяду-

чых айчынных балетмайстраў; 

умець: 

– выконваць асноўныя рухі беларускага народна-сцэнічнага танца з захаваннем 

асаблівасцей выканальніцкай манеры; 

– паслядоўна развучваць элементы лексікі беларускага народна-сцэнічнага 

танца ў адпаведнасці з правіламі музычнай раскладкі; 

– праводзіць заняткі па беларускім танцы для розных узроставых катэгорый і ў 

калектывах рознай накіраванасці; 

– творча пераасэнсоўваць традыцыйныя элементы беларускага народнага танца 

і ствараць новыя рухі, выкарыстоўваючы іх пры стварэнні камбінацый і эцюдаў; 

– здзяйсняць тэхнічнае ўскладненне традыцыйных элементаў з захоўваннем іх 

самабытнай асновы; 

– прымяняць веды па беларускім танцы ў выкладчыцкай дзейнасці. 

Метадычнай асновай і эфектыўнымі тэхналогіямі навучання па дысцыпліне 

з’яўляюцца дзейны падыход як аснова навучання, метад аналізу, метад рэйтынга-

вай ацэнкі вучэбных дасягненняў, камунікатыўныя тэхналогіі, якія садзейнічаюць 

набыццю студэнтамі вопыту вырашэння задач у іх будучай прафесійнай дзейнасці. 
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На лекцыйных занятках студэнты атрымліваюць веды па гісторыі ўзнікнення і 

бытавання беларускага народнага танца, вывучаюць яго рэгіянальныя асаблівасці, 

а таксама сучаснае становішча і асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай народна-

сцэнічнай харэаграфіі. 

На практычных занятках студэнты авалодваюць выканальніцкімі (знаёмства з 

вобразнай сістэмай і засваенне асноўных выразных сродкаў беларускага танца) і 

педагагічнымі (метадычнае тлумачэнне, практычны паказ рухаў, камбінацый і 

эцюдаў) уменнямі і навыкамі, асвойваюць стылістыку выканання беларускага 

танца на прыкладзе лепшых сцэнічных узораў. 

На індывідуальных занятках студэнты асвойваюць спосабы і прыёмы сачынен-

ня камбінацый і эцюдаў на аснове традыцыйных элементаў беларускага народнага 

танца. 

Значная роля ў вывучэнні дысцыпліны адводзіцца самастойнай рабоце студэн-

таў, якая накіравана на актывізацыю пазнавальнай дзейнасці, на ўдасканаленне 

прафесійных кампетэнцый. Самастойная работа студэнтаў прадугледжвае выву-

чэнне вопыту работы вядомых айчынных харэографаў і знаёмства з рэпертуарам 

прафесійных і аматарскіх калектываў Рэспублікі Беларусь. 

У адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам на вывучэнне дысцыпліны «Бела-

рускі танец» усяго адведзена 330 гадзін, з якіх 174 гадзіны – аўдыторныя заняткі 

(10 г. – лекцыі, 148 г. – практычныя заняткі, 16 г. – індывідуальныя заняткі). 

Рэкамендаваныя формы кантролю ведаў студэнтаў – залік, экзамены. 
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ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 

 

Колькасць 
аўдыторных гадзін 

 
Тэмы 

усяго лекцыі практ./ 
лаб. 

інд. 
зан. 

Уводзіны 1 1   
Тэма 1. Беларускі харэаграфічны фальклор 15 1 12 2 
Тэма 2. Асноўныя выразныя сродкі беларускага 
танца 

31 1 28 2 

Тэма 3. Рэгіянальныя асаблівасці беларускага 
танца 

27 1 24 2 

Тэма 4. Станаўленне і развіццё беларускай на-
родна-сцэнічнай харэаграфіі 

1 1   

Тэма 5. Лексіка беларускай народна-сцэнічнай 
харэаграфіі і методыка яе вывучэння 

31 1 28 2 

Тэма 6. Музыка беларускай народна-сцэнічнай 
харэаграфіі 

13 1 10 2 

Тэма 7. Методыка пабудовы ўрока беларускага 
народна-сцэнічнага танца 

23 1 20 2 

Тэма 8. Сучаснае становішча беларускай на-
родна-сцэнічнай харэаграфіі 

5 1 4  

Тэма 9. Узоры беларускай народна-сцэнічнай 
харэаграфіі 

27 1 22 4 

Разам … 174 10 148 16 
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ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

Уводзіны 

Мэта і задачы дысцыпліны «Беларускі танец». Роля і значэнне дысцыпліны ў 

падрыхтоўцы спецыяліста-харэографа. Патрабаванні да студэнтаў пры вывучэнні 

дысцыпліны. Вучэбна-метадычнае забеспячэнне. 

 
Тэма 1. Беларускі харэаграфічны фальклор 

Беларуская народная танцавальная творчасць і яе характарыстыка. Харэагра-

фічны фальклор у працах Ю. Чурко і іншых даследчыкаў танцавальнай спадчыны 

беларускага народа. Структурна-стылістычны метад класіфікацыі беларускага 

харэаграфічнага фальклору. Асноўныя танцавальныя жанры і іх характарыстыка. 

 

Тэма 2. Асноўныя выразныя сродкі беларускага танца 

Пазіцыі рук і ног у беларускім народным танцы. Найбольш распаўсюджаныя 

палажэнні рук у сольным, парным і масавым танцах. Асноўныя танцавальныя 

крокі, хады, рухі і кампазіцыйныя пабудовы беларускіх карагодаў, традыцыйных 

танцаў, полек, кадрыляў і гарадскіх бытавых танцаў. Адлюстраванне сродкамі 

лексікі характару, вобразнага зместу і нацыянальнага каларыту танцавальнага 

твора. Узоры беларускай народнай танцавальнай творчасці розных жанраў. 

 

Тэма 3. Рэгіянальныя асаблівасці беларускага танца 

Гісторыка-этнаграфічнае раяніраванне тэрыторыі Беларусі і характарыстыка 

тэрытарыяльна-этнаграфічных рэгіёнаў. 

Рэгіянальныя асаблівасці беларускага народнага танца. Тэматыка, стылістычна-

структурныя асаблівасці, нацыянальны каларыт, асноўныя танцавальныя рухі і 

малюнкі, характэрныя для народных танцаў розных рэгіёнаў Беларусі. Узаема-

дзеянне традыцыйнай беларускай харэаграфіі з танцавальнай культурай іншых 

народаў. 
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Тэма 4. Станаўленне і развіццё беларускай народна-сцэнічнай харэаграфіі 

Дзейнасць «Беларускай трупы» пад кіраўніцтвам І. Буйніцкага па папулярыза-

цыі са сцэны беларускіх народных танцаў. Формы іх сцэнічнай інтэрпрэтацыі. 

Узнікненне самадзейных харэаграфічных гурткоў у Беларусі ў паслярэвалюцый-

ныя гады. Нацыянальны танцавальны фальклор у спектаклях і канцэртах БДТ-1 

(1920–1933). 

Далейшае развіццё беларускай народна-сцэнічнай харэаграфіі. Сцэнічнае ўвасаб-

ленне фальклорных узораў у творчай дзейнасці прафесійных і аматарскіх харэа-

графічных калектываў. 

 

Тэма 5. Лексіка беларускай народна-сцэнічнай харэаграфіі 

і методыка яе вывучэння 

Традыцыйны лексічны фонд беларускай народна-сцэнічнай харэаграфіі, яго па-

сіўны і актыўны запас. Характарыстыка асноўных лексічных груп беларускай на-

родна-сцэнічнай харэаграфіі. Методыка вывучэння лексічных элементаў і ўдаска-

наленне тэхнікі выканання. Асаблівасці выканальніцкай манеры ў беларускім 

танцы. 

Творчае пераасэнсаванне традыцыйных элементаў і стварэнне новых танца-

вальных рухаў. 

 

Тэма 6. Музыка беларускай народна-сцэнічнай харэаграфіі 

Агульная характарыстыка беларускай народнай танцавальнай музыкі. Роля і 

значэнне музычнага суправаджэння ў выкладанні беларускага танца. Структурнае 

і метрарытмічнае спалучэнне музычнай асновы і танцавальнай лексікі. Арганізую-

чая роля і эмацыянальнае ўздзеянне музычнага суправаджэння. Значэнне зместу 

музычнага твора, яго нацыянальнай своеасаблівасці, меладычных і рытмічных 

асаблівасцей і дынамічных адценняў у засваенні лексікі беларускай народна-

сцэнічнай харэаграфіі. 
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Тэма 7. Методыка пабудовы ўрока беларускага народна-сцэнічнага танца 

Прынцып пабудовы і вядзення ўрока па вывучэнні лексікі беларускага народна-

сцэнічнага танца. Асноўныя часткі ўрока і іх суразмернасць. 

Паслядоўнасць развучвання элементаў танцавальнай лексікі ў адпаведнасці з 

правіламі іх музычнай раскладкі, характэрнымі асаблівасцямі выканання. Чарга-

ванне рухаў па складанасці і характары іх выканання. 

Рытм і тэмп урока, раўнамернае размеркаванне фізічнай нагрузкі на суставы, 

звязкі і мышцы. 

 

Тэма 8. Сучаснае становішча беларускай народна-сцэнічнай харэаграфіі 

Характарыстыка сучаснага становішча, асноўныя тэндэнцыі і перспектывы раз-

віцця беларускай народна-сцэнічнай харэаграфіі. Стварэнне сучасных твораў бела-

рускай народна-сцэнічнай харэаграфіі. Знаёмства з рэпертуарам і аналіз творчай 

дзейнасці вядучых прафесійных і аматарскіх калектываў Рэспублікі Беларусь. 

Узаемасувязь і ўзаемаўплыў прафесійнага і аматарскага мастацтва ў галіне бела-

рускай народна-сцэнічнай харэаграфіі. 

Конкурсы, фестывалі – важны стымул для далейшага развіцця беларускага 

народна-сцэнічнага танца. 

 

Тэма 9. Узоры беларускай народна-сцэнічнай харэаграфіі 

Пастаноўка сцэнічных узораў (фрагментаў) беларускага народнага танца роз-

ных жанраў у пастаноўцы знакамітых балетмайстраў. Вывучэнне лепшых узораў 

беларускай народна-сцэнічнай харэаграфіі, знаёмства з рэпертуарам вядучых ай-

чынных прафесійных і аматарскіх калектываў. 

Прынцыпы практычнага ўвасаблення сцэнічных узораў, прывіццё практычных 

навыкаў па методыцы іх развучвання. Работа над тэхнікай, выразнасцю і манерай 

выканання. 
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Крытэрыі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў 

 

Крытэрыі ацэнкі вынікаў вучэбнай дзейнасці студэнтаў распрацаваны з улікам 

шматгадовай практыкі правядзення залікова-экзаменацыйных сесій па агульна-

прафесійных і спецыяльных вучэбных дысцыплінах. 

10 балаў (цудоўна) – ставіцца ў выключных выпадках, калі студэнт дэманструе 

высокі ўзровень ведаў па гісторыі і тэорыі беларускай народнай і народна-сцэніч-

най харэаграфіі, рэгіянальных асаблівасцях беларускага танца, сучасным стано-

вішчы і асноўных тэндэнцыях развіцця беларускай народна-сцэнічнай харэаграфіі; 

на высокім прафесійным узроўні выконвае лексіку розных жанраў беларускага 

народнага танца і дасканала валодае методыкай яе вывучэння; ведае прынцыпы 

музычнага суправаджэння ўрокаў беларускага танца; граматна выкарыстоўвае 

спецыяльную тэрміналогію; валодае навыкамі работы з метадычнай літаратурай і 

пастаянна ёй карыстаецца; выконвае заданні для самастойнай работы ў поўным 

аб’ёме; зацікаўлены ў дасягненні высокіх мастацкіх вынікаў. 

9 балаў (выдатна) – ставіцца, калі студэнт дэманструе высокі ўзровень ведаў па 

гісторыі ўзнікнення і бытавання беларускага народнага танца, яго рэгіянальных 

асаблівасцях; дэманструе прафесійны ўзровень выканання лексікі розных жанраў 

беларускага танца і валодае методыкай яе вывучэння; граматна выкарыстоўвае 

спецыяльную тэрміналогію; добра ведае метадычную літаратуру і ўмее працаваць 

з ёй; выконвае заданні для самастойнай работы ў поўным аб’ёме; праяўляе 

творчую ініцыятыву ў працэсе вывучэння дысцыпліны. 

8 балаў (амаль выдатна) – ставіцца, калі студэнт дэманструе добры ўзровень 

ведаў па гісторыі і тэорыі беларускай народнай танцавальнай творчасці і сцэніч-

най харэаграфіі; дэманструе высокі ўзровень выканання лексікі беларускага танца 

і выдатна валодае методыкай яе вывучэння; выкарыстоўвае спецыяльную тэрмі-

налогію; ведае метадычную літаратуру і ўмее працаваць з ёй; выконвае заданні 

для самастойнай работы ў поўным аб’ёме. 
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7 балаў (вельмі добра) – ставіцца, калі студэнт дэманструе добры ўзровень ве-

даў па гісторыі і тэорыі беларускай народнай танцавальнай творчасці і сцэнічнай 

харэаграфіі; добра валодае навыкамі выканання лексікі беларускага танца, але мае 

праблемы ў перадачы манеры выканання рухаў розных танцавальных жанраў і не 

ў дастатковай меры валодае методыкай іх вывучэння; ведае і выкарыстоўвае 

спецыяльную тэрміналогію; умее працаваць з метадычнай літаратурай, выконвае 

заданні для самастойнай работы. 

6 балаў (добра) – ставіцца, калі студэнт дэманструе сярэдні ўзровень ведаў па 

гісторыі і тэорыі беларускай народнай танцавальнай творчасці і сцэнічнай харэа-

графіі; валодае на дастатковым узроўні навыкамі выканання танцавальных рухаў, 

але мае праблемы з выкананнем тэхнічна складаных танцавальных элементаў; 

умее працаваць з метадычнай літаратурай, але няўпэўнена выкарыстоўвае спе-

цыяльную тэрміналогію; заданні для самастойнай работы выконвае не ў поўным 

аб’ёме. 

5 балаў (амаль добра) – ставіцца, калі студэнт дэманструе пасрэдны ўзровень 

ведаў па гісторыі і тэорыі беларускай народнай танцавальнай творчасці і сцэніч-

най харэаграфіі; навыкі выканання танцавальных рухаў сфарміраваны ў недастат-

ковай ступені; мае праблемы з выкананнем тэхнічна складаных танцавальных 

элементаў і пры дэманстрацыі манеры выканання лексікі розных танцавальных 

жанраў; метадычную літаратуру ведае ў недастатковым аб’ёме; дапускае памылкі 

пры выкарыстанні спецыяльнай тэрміналогіі; заданні для самастойнай работы 

выконвае нерэгулярна. 

4 балы (цалкам здавальняюча) – ставіцца, калі студэнт дэманструе нізкі ўзро-

вень ведаў па гісторыі і тэорыі беларускай танцавальнай творчасці і сцэнічнай ха-

рэаграфіі, слаба валодае практычнымі навыкамі і методыкай выканання танцаваль-

най лексікі; дрэнна ведае асноўную метадычную літаратуру і дапускае памылкі 

пры выкарыстанні спецыяльнай тэрміналогіі; заданні для самастойнай работы 

выконвае нерэгулярна і не ў поўным аб’ёме. 
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3 балы (здавальняюча) – ставіцца, калі студэнт дэманструе вельмі нізкі ўзро-

вень ведаў па гісторыі і тэорыі беларускай народнай танцавальнай творчасці і сцэ-

нічнай харэаграфіі; дрэнна валодае навыкамі выканання і методыкай вывучэння 

рухаў беларускага танца; слаба ведае метадычную літаратуру, абмежавана 

выкарыстоўвае спецыяльную тэрміналогію; не выконвае заданні для самастойнай 

работы. 

2–1 бал (нездавальняюча) – выстаўляецца, калі ў студэнта амаль цалкам адсут-

нічаюць веды па гісторыі і тэорыі беларускай народнай танцавальнай творчасці і 

сцэнічнай харэаграфіі; дэманструецца нізкі ўзровень выканання танцавальнай 

лексікі і не асвоена методыка яе вывучэння; не выконваюцца заданні для сама-

стойнай работы. 

 

Пералік рэкамендаваных сродкаў дыягностыкі вучэбнай дзейнасці студэнтаў 

Для кантролю за засваеннем студэнтамі вучэбнага матэрыялу выкарыстоў-

ваюцца наступныя сродкі дыягностыкі: 

– метады вуснай дыягностыкі ведаў (вуснае апытанне, дыскусіі, залік, экзамен); 

– метады практычнай дыягностыкі (практычныя паказы, састаўленне і правя-

дзенне ўрока па дысцыпліне). 
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