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УСТУП 
 
Прадмет “Методыка выкладання спецдысцыплін” 

з’яўляецца складанай часткай агульнага працэсу навучан-
ня студэнтаў — будучых выкладчыкаў харэаграфічных 
дысцыплін. 
Асноўнай задачай курса з’яўляецца набыццё студэн-

тамі ведаў у вобласці тэорыі і методыкі выкладання харэа-
графічных дысцыплін, а таксама вывучэнне метадычнай 
літаратуры, неабходнай для асваення класічнага, народна-
сцэнічнага танцаў, мастацтва балетмайстра. 
Праграма разлічана на адзін навучальны семестр, пра-

дугледжвае засваенне матэрыялу ў аб’ёме 20 гадзін і скла-
даецца з лекцыйных і семінарскіх заняткаў. 
Прадмет “Методыка выкладання спецдысцыплін” ад-

носіцца да гуманітарнага профілю падрыхтоўкі спецы-
ялістаў у галіне харэаграфічнага мастацтва, які прадуг-
леджвае атрыманне прафесійнай кваліфікацыі “артыст 
народнага танца”. Выкладчык (балетмайстар) танца”. 
Сферы прафесійнай дзейнасці спецыяліста на аснове 

агульнанавуковых і спецыяльных ведаў наступныя: 
— выкананне пастановачнай і рэпетыцыйнай работы ў 

галіне харэаграфіі; 
— выкладанне спецыяльных дысцыплін для ўсіх узро-

ставых катэгорый; 
— выкладанне класічных, народна-сцэнічных танцаў; 
— работа ў якасці балетмайстра з выканаўцамі; 
— артыстычная дзейнасць. 
Студэнт, авалодваючы ведамі па курсе “Методыка вы-

кладання спецдысцыплін”, павінен умець: 
— выкладаць спецыяльныя дысцыпліны для ўсіх узро-

ставых катэгорый; 
— здзяйсняць пастановачную і рэпетыцыйную работу 

ў галіне харэаграфіі; 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 4 

— інтэрпрэтаваць рэгіянальныя асаблівасці беларускай 
і іншых народнасцей танцавальных культур; 

—ажыццяўляць эксперыментальную дзейнасць у пра-
фесійнай сферы, вызначаць тэндэнцыі развіцця харэа-
графічнага мастацтва. 
Курс завяршаецца залікам, дзе студэнты павінны пра-

дэманстраваць узровень ведаў у вобласці харэаграфічнага 
мастацтва, асноўных этапаў яго гісторыі і развіцця, спе-
цыяльнай літаратуры і тэрміналогіі. 
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ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
 

Колькасць гадзін Назвы разделаў тэм усяго лекц. сем 
Раздзел I. Класічны танец 

1. Паняцце “класічны танец”. Асноўныя 
выразныя сродкі класічнага танца 1 - - 

2. Развіццё і станаўленне школы 
класічнага танца. Кніга А.Я. Ваганавай 
“Асновы класічнага танца”. Педагагічная 
сістэма А.Я.Ваганавай 

2 1 1 

3. Уклад В.Кастравіцкай, А.Пісарава, 
Н.Базарава, В.Мэй, М.Тарасава ў развіццё 
і ўзбагачэнне тэорыі і методыкі выкла-
дання класічнага танца 

1 1 - 

4. Методыка пабудовы ўрока класічнага 
танца (у харэаграфічных калектывах роз-
ных кірункаў — народным, эстрадным, 
бальным) 

1 1 - 

5. Развіццё музыкальнасці на ўроках 
класічнага танца. Музычнае суправад-
жэнне ўрокаў класічнага танца 

1,5 1 0,5 

6. Работа выкладчыка-харэографа ў класе. 
Этапы падрыхтоўкі выкладчыка да пра-
вядзення ўрока класічнага танца ў калек-
тывах рознай накіраванасці і ў розных 
узроставых групах 

1,5 1 0,5 

Усяго... 8 6 2 
Раздзел II. Народна-сцэнічны танец 

7. Вытокі і развіццё народна-сцэнічнай 
харэаграфіі 2 1,5 0,5 

8. Методыка і асаблівасці пабудовы ўрока 
народна-сцэнічнага танца ля станка 1,5 1 0,5 

9. Методыка і асаблівасці выкладання 
народна-сцэнічнага танца на сярэдзіне 
залы 

1,5 1 0,5 

10. Прынцып падбору музычнага матэ-
рыялу для суправаджэння ўрокаў народ-
на-сцэнічнага танца 

1 1 - 
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11. Этапы падрыхтоўчай работы выклад-
чыка да правядзення ўрокаў народна-
сцэнічнага танца 

1 0,5 0,5 

12. Асаблівасці выкладання народна-
сцэнічнага танца ў розных харэа-
графічных структурах (харэаграфічных 
школах, школах мастацтваў, вучылішчах 
мастацтваў, ВНУ) 

1 1  

Усяго... 8 6 2 
Раздзел III. Мастацтва балетмайстра 

13. Прадмет, асноўныя катэгорыі і задачы 
курса “Мастацтва балетмайстра” 1 1 - 

14. Балетмайстар і сфера яго педагагічнай 
і творчай дзейнасці ў харэаграфічным 
калектыве 

2 1 1 

15. Педагагічныя патрабаванні да ар-
ганізацыі працэсу навучання харэа-
графічнаму мастацтву з улікам узроста-
вых і індывідуальна-псіхалагічных 
асаблівасцей навучэнцаў 

0,5 0,5 - 

16. Асаблівасці арганізацыі канцэртнай 
дзейнасці ў харэаграфічным калектыве 
(народным, бальным, эстрадным) 

0,5 0,5 - 

17. Асаблівасці арганізацыі вучэбна-
выхаваўчай работы ў дзіцячым харэа-
графічным калектыве 

1 1 - 

18. Методыка пастановачнай і рэпеты-
цыйнай работы ў дзіцячым харэа-
графічным калектыве 

3 2 1 

Усяго 8 6 2 
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ЗМЕСТ КУРСА 
 

РАЗДЗЕЛ I. Класічны танец 
Тэма 1. Паняцце класічнага танца. Асноўныя выраз-

ныя сродкі класічнага танца 
Класічны танец — гістарычна склаўшаяся, устойлівая 

сістэма выразных сродкаў харэаграфічнага мастацтва, за-
снаваная на прынцыпе паэтычна-абагуленай трактоўкі 
сцэнічнага вобраза, якая сфарміравалася на працягу 
шматлікіх стагоддзяў і ў многіх народаў. 
Асноўныя выразныя сродкі,  патрабаванні класічнага 

танца, вываратнасць, пастава, скачок, музыкальнасць і 
iнш. 

 
Тэма 2. Развіццё і станаўленне школы класічнага тан-

ца. Кніга А.Я.Ваганавай  “Асновы класічнага танца”. Пе-
дагагічная сістэма А.Я.Ваганавай 
Стварэнне тэорыі класічнага танца. Спалучэнне тэорыі 

і практыкі. Сістэматызацыя рухаў класічнага танца. Ства-
рэнне падручніка “Асновы класічнага танца”. 
Новая методыка выкладання класічнага танца як аналіз 

усяго лепшага з айчыннай класічнай школы. 
Семінар. 
 
Тэма 3. Уклад В.Кастравіцкай, А.Пісарава, 

Н.Базарава, В.Мэй, М.Тарасава ў развіццё і ўзбагачэнне 
тэорыі і методыкі выкладання класічнага танца 
Развіццё і ўзбагачэнне тэорыі і методыкі класічнага 

танца педагогамі Ленінградскага і Маскоўскага харэа-
графічных вучылішчаў. Аналіз літаратуры па методыцы 
выкладання класічнага танца (“Асновы класічнага танца” 
А.Я.Ваганавай; “Класічны танец” М.Тарасава; “Азбука 
класічнага танца” Н.Базарава, В.Мэй; “Школа класічнага 
танца” В.Кастравіцкай, А.Пісарава). 
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Тэма 4. Методыка пабудовы ўрока класічнага танца 
(у харэаграфічных калектывах розных кірункаў - народ-
ным, эстрадным, бальным) 
Састаўныя часткі ўрока класічнага танца, іх падпарад-

каванне пэўнай задачы і зместу. Значэнне правільнага вы-
бару тэмпу правядзення ўрока ад пачатку да канца, кож-
най яго часткі, камбінацыі. Суразмернасць працягласці 
частак урока. Методыка сачынення вучэбных танцаваль-
ных камбінацый. Асаблівасці пабудовы ўрока 
А.Я.Ваганавай і А.Месэрэрам. 

 
Тэма 5. Развіццё музыкальнасці на ўроках класічнага 

танца. Музычнае суправаджэнне ўрокаў класічнага танца 
Узаемасувязь музыкі і танцавальных вучэбных 

камбінацый на ўроках класічнага танца. Развіццё музы-
кальных здольнасцей, уяўлення аб класічнай музыцы, ста-
наўленне мастацкага густу на ўроках класічнага танца. 
Вобразна-эмацыянальная і інтанацыйная адпаведнасць 
музыкі і танцавальных камбінацый. Метрарытмічная 
ўзаемасувязь музыкі і харэаграфіі. 

Семiнар. 
 
Тэма 6. Работа выкладчыка-харэографа ў класе. Эта-

пы падрыхтоўкі выкладчыка да правядзення ўрока 
класічнага танца ў калектывах рознай накіраванасці і ў 
розных узроставых групах 
Зместам харэаграфiчнай адукацыi з’яўляецца авало-

данне i развiццё высокай  культуры харэаграфiчнай выка-
нальнiцкай тэхнiкi,  набыццё ведаў аб музыцы i руху, 
фармiраванне сiстэмы поглядаў на мастацтва харэаграфii. 
Задача педагога — падрыхтаваць вучня да ўспрымання 

асноў харэаграфii,  выхаваць культуру рухаў, каб затым ён 
змог перадаваць i ўвасабляць у танцы эмоцыi i пачуццi  
вобразаў, характары. 

Семінар. 
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РАЗДЗЕЛ II. Народна-сцэнічны танец 
 
Тэма 7. Вытокі і развіццё народна-сцэнічнай харэа-

графіі 
Народны танец як від мастацтва харэаграфіі. Паняцце 

“танцавальны фальклор”. 
Росквіт многанацыянальнага мастацтва народнага тан-

ца ў савецкія гады. 
Народны танец — аснова творчай дзейнасці харэа-

графічнага калектыву. 
Семiнар. 
 
Тэма 8. Методыка і асаблівасці пабудовы ўрока на-

родна-сцэнічнага танца ля станка 
Спецыфіка пазіцый рук, ног, пастаноўка корпуса, ста-

новішча галавы і плячэй. 
Рухі ля станка — аснова для авалодання мастацтвам 

выканання народна-сцэнічнага танца. 
Асноўныя рухі ля станка; назвы рухаў; характар му-

зычнага суправаджэння; паказ рухаў, іх прызначэнне і ха-
рактар; правілы выканання ў спалучэнні з музычным 
суправаджэннем; асноўныя этапы вывучэння рухаў ля 
станка. 

Семінар. 
 
Тэма 9. Методыка і асаблівасці выкладання народна-

сцэнічнага танца на сярэдзіне залы 
Асноўныя задачы і прынцыпы адбору танцавальнага 

матэрыялу для заняткаў на сярэдзіне залы. 
Выхаванне тэхнікі выканання элементаў і рухаў жано-

чага і мужчынскага народна-сцэнічнага танца. 
Значэнне эцюднай работы ў выхаванні манеры выка-

нання нацыянальных танцаў. 
Вядучыя педагогі народна-сцэнічнага танца. 
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Дапаможная літаратура па народна-сцэнічным танцы. 
Семінар. 
 
Тэма 10. Прынцыпы падбору музычнага матэрыялу 

для суправаджэння ўрокаў народна-сцэнiчнага танца 
Асноўныя прынцыпы–вобразна-эмацыянальная i на-

цыянальная адпаведнасць музыкi і харэаграфii на ўроках 
народна-сцэнiчнага танца. 
Метрарытмiчная ўзаемасувязь i ўзаемазалежнасць му-

зыкi i танца. 
Выкарыстанне фанаграм. 
 
Тэма 11. Этапы падрыхтоўчай работы выкладчыка 

да правядзення ўрока народна-сцэнічнага танца 
Дыягностыка. Прагназаванне. Праектаванне. 
Выкарыстанне праграмы, каляндарны план, падрых-

тоўчы план будучага ўрока. 
Работа з канцэртмайстрам. 
Семiнар. 
 
Тэма 12. Асаблівасці выкладання народна-сцэнічнага 

танца ў розных харэаграфічных структурах (харэа-
графічных школах, школах мастацтваў, вучылішчах мас-
тацтваў, ВНУ) 
Дасканальнае веданне вучэбнай праграмы. Карэк-

цiроўка вучэбнай праграмы з улікам магчымасцей наву-
чэнцаў. 
Валоданне метадамі і прыёмамі падачы вучэбнага ма-

тэрыялу. 
 

РАЗДЗЕЛ III. Мастацтва балетмайстра 
 
Тэма 13. Прадмет, асноўныя катэгорыі і задачы курса 

“Мастацтва балетмайстра” 
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“Мастацтва балетмайстра” як прадмет, яго ўплыў на 
фарміраванне вобразнага мыслення, асноўныя мэты і за-
дачы курса. Дысцыплiна “Мастацтва балетмайстра”, яе 
ўзаемасувязь з тэорыяй і методыкай выкладання сумеж-
ных дысцыплін (класічным, народна-сцэнічным, 
гісторыка-бытавым, сучасным эстрадным  танцам і інш.). 
Асноўныя катэгорыі і выразныя сродкі харэа-

графічнага твора (музыка, драматургія, малюнак, лексіка). 
Музыка як інтанацыйна-выразная і структурна-

арганізуючая аснова харэаграфічнай кампазіцыі. 
Драматургія як ідэйна-зместавая аснова харэа-

графічнай кампазіцыі. 
 
Тэма 14. Балетмайстар і сфера яго педагагічнай і 

творчай дзейнасці ў харэаграфічным калектыве 
Прафесія “балетмайстар”. Балетмайстар як мастацкі 

кіраўнік, рэжысёр-пастаноўшчык і арганізатар харэа-
графічнага калектыву. 
Балетмайстар як педагог-выхавацель і псіхолаг харэа-

графічнага калектыву. 
Балетмайстар як  стваральнік, пастаноўшчык і рэпеты-

тар танцавальных твораў. 
Асноўныя прынцыпы выхавання балетмайстра. 
Семiнар. 
 
Тэма 15. Педагагічныя патрабаванні да арганізацыі 

працэсу навучання харэаграфічнаму мастацтву з улікам 
узроставых і індывідуальна-псіхалагічных асаблівасцей 
навучэнцаў 
Неабходныя ўмовы для паспяховай работы дзіцячага 

харэаграфічнага калектыву. 
Улік узроставых і індывідуальна-псіхалагічных 

асаблівасцей навучэнцаў у арганізацыі працэсу навучання 
харэаграфічнаму мастацтву. 
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Асноўныя педагагічныя патрабаванні да арганізацыі 
працэсу навучання (рэгулярнасць правядзення заняткаў; 
выхаванне свядомых і паважлівых адносін да танцаваль-
нага мастацтва і інш.). 

 
Тэма16.  Асаблівасці арганізацыі канцэртнай дзей-

насці ў харэаграфічным калектыве (народным, бальным, 
эстрадным) 
Канцэрт — вышэйшая форма праяўлення творчых да-

сягненняў калектыву. 
Асноўныя прынцыпы арганізацыі канцэртнай дзей-

насці харэаграфічнага калектыву. 
Стварэнне рознатэматычных сцэнічных праграм — 

адна з неабходных умоў паспяховай канцэртнай дзейнасці 
калектыву. 
Рэгулярнасць канцэртных выступленняў. 
Сувязь калектыву з рознымі ўстановамі культуры і 

мастацтва для ажыццяўлення канцэртнай дзейнасці. 
Выхаванне ў удзельнікаў калектыву ўменняў і навыкаў 

для выступленняў на розных сцэнічных пляцоўках. 
Улік творчых магчымасцей калектыву ў арганізацыі 

яго канцэртнай дзейнасці. 
Удзел у фестывалях і конкурсах як важны стымул 

творчага развіцця танцавальнага калектыву. 
 
Тэма 17.  Асаблівасці арганізацыі вучэбна-выхаваўчай 

работы ў дзіцячым харэаграфічным калектыве 
Асноўныя прынцыпы вучэбна-выхаваўчай работы з 

дзецьмі ў харэаграфічным калектыве. 
Трэнаж — аснова дзейнасці харэаграфічнага калекты-

ву. Развіццё асноўных навыкаў танцавальнай тэхнікі — 
галоўная задача трэнажу. 
Дыферэнцыраваны падыход да трэнажу (улік узроста-

вых асаблівасцей удзельнікаў калектыву). Сувязь вучэбна-
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га матэрыялу з танцавальнымі рухамі з рэпертуару калек-
тыву — неабходная ўмова падтрымкі інтарэсу дзяцей да 
заняткаў трэнажом. 
Музычнае выхаванне ўдзельнікаў калектыву. 
Прынцыпы падбору музычнага матэрыялу з улікам уз-

роставых асаблівасцей. 
Формы і метады выхаваўчай работы ў дзіцячым харэа-

графічным калектыве. 
 
Тэма 18.  Методыка пастановачнай і рэпетыцыйнай 

работы ў дзіцячым харэаграфічным калектыве 
Спецыфіка работы балетмайстра па стварэннi прагра-

мы на аснове літаратурнага, гістарычнага, іконагра-
фічнага, фальклорнага, вусна-паэтычнага і іншых крыніц. 
Балетмайстар як рэжысёр, лібрэтыст і драматург. 
Праграма, лібрэта, кампазіцыйны план харэа-

графічнага твора. 
Праграма — аснова для стварэння кампазіцыйнага 

плана. 
Кампазіцыйны план — падрабязны разгорнуты сцэна-

рый танцавальнай кампазіцыі. 
Пабудова сюжэта харэаграфічнага твора па законах 

драматургіі, асноўныя этапы яго развіцця. 
Семiнар. 
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