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У аснове праграмы ляжыць прынцып межпрадметных сувязей зіншымі
спецыяльнымі дысцыплінамі, такімі як “Гісторыя харэаграфіі і аналіз
харэаграфічных твораў”, “Класічны танец”, “Народна-сцэнічны танец” і
“Мастацтва балетмайстра”.
Мэтавучэбнайдысцыпліны–знаёмства
з
багаццем
і
жанравай
разнастайнасцю народнай танцавальнай культуры Беларусіі беларускай
народна-сцэнічнай харэаграфіі.
Задачывучэбнай дысцыпліны:
− вывучэнне гісторыі станаўлення і развіцця беларускага народнага і
народна-сцэнічнага танцу;
− авалоданне асноўным лексічным фондам беларускага народнага танца і
беларускай народна-сцэнічнай харэаграфіі;
− вывучэнне рэгіянальных асаблівасцей беларускага танца;
− асваенне методыкі выкладання і пабудовы заняткаў па вучэбнай
дысцыпліне “Беларускі танец” ;
− набыццё практычных навыкаў іўменняў у выканальніцкай і
педагагічнай дзейнасці.
Увынікувывучэннявучэбнайдысцыпліныстудэнтпавінен
ведаць:
− прынцыпыкласіфікацыі беларускага харэаграфічнага фальклору;
− асаблівасцііасноўныявыразныя
сродкі
розных
жанраў
беларускайнароднай танцавальнай творчасці;
− рэгіянальныяасаблівасцібеларускаганароднага танца;
− прынцыпы музычнага суправаджэннязаняткаўпо беларускамутанцу;
− лепшыяўзоры беларускайнародна-сцэнічнай харэаграфііў пастаноўцы
вядучыхайчынных балетмайстраў.
умець:
− выконвацьасноўныярухі беларускаганародна-сцэнічнага танец з
захаваннем асаблівасцяў выканальніцкай манеры;
− паслядоўнаразвучваць элементы лексікі беларускага народнасцэнічнага танцаў адпаведнасціз правіламі музычнайраскладкі;
− праводзіць заняткі па беларускаму танцу для розных узроставых
катэгорый і ў калектывах рознай накіраванасці;
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− творчапераасэнсоўваць традыцыйныя элементы беларускаганароднага
танца іствараць новыярухі,выкарыстоўваючыіхпрыстварэнні камбінацыйі
эцюдаў;
− здяйсняць
тэхнічнаеўскладненнетрадыцыйных
элементаўззахоўваннеміх самабытнайасновы;
− прымяняцьведы пабеларускаму танцу ўвыкладчыцкайдзейнасці.
валодаць:
– акцерскім майстэрствам для стварэння мастацкіх вобразаў у
беларускімнароднымтанцы;
– рознымижанрамі беларускайнароднай танцавальнай творчасці;
– методыкайвывучэннялексікі беларускаганародна-сцэнічнага танца;
– методыкай пабудовы заняткаў па беларускаму народна-сцэнічнаму
танцу;
У адпаведнасці з адукацыйным стандартам вышэйшай адукацыі ОСВО2013 па спецыяльнасці 1-17 02 01-04 Харэаграфічнае мастацтва (народны
танец), засваенне адукацыйнай праграмы па вучэбнай дысцыпліне “Беларускі
танец” павінна забяспечыць фарміраванне у студэнтаў наступных акадэмічных
кампетэнцый:
− САК-4. Кантраляваць і падтрымліваць на дастатковым узроуні ўласны
харэаграфічны ўзровень;
− САК-5. Узаемадзейнічаць са спецыалістамі сумежных профіляў;
− САК-6. Весці перамовы па арганізацыі выканальніцкай дзейнасци.
Акрамя таго, студэнт павінен валодаць навыкам пастановачнай і
рэпетыцыйнй дзейнасці:
− ПК-1. Выконваць харэаграфічную лексіку розных відаў танца;
− ПК-2. Валадоць акцерскім майстэрствам для стварэння мастацкіх
вобразаў;
− ПК-4. Кантраляваць і падтрымліваць на дастатковым узроўні ўласны
выканаўчы харэаграфічны ўзровень;
− ПК-7. Ведаць рэпертуар харэаграфічнага калектыву і валодаць
методыкай яго выканання.
У працэсе вывучэння вучэбнай дысцыпліны “Беларускі танец” студэнт
прымае удзел у культурна-асветніцкай дзейнасці:
− ПК-30. Удзельнічаць у падрыхтоўцы і правядзенні мерапрыемстваў па
прапагандзе духоўных і маральных каштоўнасцей і ідэалаў айчыннай культуры,
узораў харэаграфічнага мастацтва і беларускага харэаграфічнага фальклору ў
сродках масавай інфармацыі і камунікацыі;
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− ПК-31. Садзейнічаць
захаванню,
назапашванню
адукацыйных,
культурна-асветніцкіх, духоўных, маральных і інтэлектуальных каштоўнасцей,
стварэнню вцысокамастацкай прадукцыі харэаграфічнага мастацтва.
Вучэбная дысцыпліна “Беларускі танец” вывучаецца на працягу 4
семестраў і складаецца з лекцыйных, практычных і індывідуальных заняткаў.
На
лекцыйных
заняткахстудэнтыатрымліваюць
веды
пагісторыіўзнікнення, фарміравання і развіцця беларускага народнага танца,
вывучаюцьяго
рэгіянальныяасаблівасці,
а
таксама
сучаснае
становішчаіасноўныятэндэнцыі
развіцця
беларускай
народна-сцэнічнай
харэаграфіі.
На практычных заняткахстудэнты авалодваюць выканальніцкіміі
педагагічнымі уменняміі навыкамі, асвоіць стылістыкувыканання беларускага
танца на прыкладзе лепшыхузораў харэаграфічнага мастацтва Беларусі.
На індывідуальных занятках студэнтыасвойваюць спосабыі прыёмы
сачынення камбінацыйі эцюдаў на аснове традыцыйных элементаў беларускага
народнага танца.
У адпаведнасці з вучэбным планам на вывучэнне вучэбнай дысцыпліны
“Беларускі танец” усяго адведзена 310 гадзін, з якіх 140 гадзіны – аўдыторныя
заняткі (8г. – лекцыі, 124 г. – практычныя заняткі, 8 г. – індывідуальныя
заняткі).
Рэкамендаваныя формы кантролю ведаў студэнтаў – залік, экзамен.
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ЗМЕСТВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ
Уводзіны
Мэтаі
задачывучэбнай
дысцыпліны“Беларускі
танец”.
Роляі
значэнневучэбнай
дысцыпліныўпадрыхтоўцы
спецыялістахарэографа.Патрабаванні да студэнтаў прывывучэнні вучэбнайдысцыпліны.
Вучэбна-метадычнае забяспечэнне.
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Тэма 1. Беларускі харэаграфічны фальклор
Беларуская
народная
танцавальная
творчасць
і
яе
характарыстыка.Харэаграфічны фальклор упрацах Ю.Чурко і іншых
даследчыкаў танцавальнай спадчыныбеларускага народа. Структурнастылістычны метад класіфікацыі беларускага харэаграфічнага фальклора.
Асноўныя танцавальныя жанры ііх характарыстыка.
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Тэма2.Асноўныя выразныя сродкі беларускага танца
Пазіцыірук
і
ногу
беларускімнародным
танцы.
Найбольш
распаўсюджаныя палажэнні рук усольным,парным і масавым танцах.
Асноўныятанцавальныя крокі, хады, рухіі кампазіцыйныя пабудовы
беларускіхкарагодаў, традыцыйных танцаў, полек, кадрыляўі
гарадскіхбытавых танцаў. Адлюстраванне сродкамі лексікі характара, вобразнага зместа і
нацыянальнага каларыта танцавальнага твора. Узоры беларускай народнай
танцавальнай творчасцірозных жанраў.

РЕ

Тэма 3. Рэгіянальныя асаблівасці беларускага танца
Гісторыка-этнаграфічнае
райаніраванне
тэрыторыі
Беларусі
іхарактарыстыка тэрытарыяльна-этнаграфічных рэгіёнаў.
Рэгіянальныяасаблівасці
беларускаганароднага
танца.Тэматыка,
стылістычна-структурныя асаблівасці, нацыянальны каларыт, асноўныя
танцавальныярухі і малюнкі, характерныя для народных танцаў розных рэгіенаў
Беларусі. Узаемадзеяннетрадыцыйнай беларускай харэаграфіізтанцавальнай
культурай іншыхнародаў.
Тэма4. Станаўленне і развіццебеларускай
народна-сцэнічнайхарэаграфіі
Дзейнасць“Беларускай трупы” пад кіраўніцтвамІ.Буйніцкага па
папулярызацыі сасцэны беларускіх народных танцаў. Формы іх сцэнічнай
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інтэпрэтацыі. Узнікненне самадзейных харэаграфічныхгурткоў у Беларусі ў
паслярэвалюцыйныя гады. Нацыянальны танцавальны фальклор у спектакляхі
канцэртах БДТ-1 (1920-1933).
Далейшае развіцце беларускайнародна-сцэнічнай харэаграфіі. Сцэнічнае
ўвасабленне фальклорных узораў у творчай дзейнасці прафесійных і аматарскіх
харэаграфічных калектываў.
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Тэма5.Музыка беларускай народна-сцэнічнайхарэаграфіі
Агульнаяхарактарыстыка беларускай народнайтанцавальная музыкі. Роль
ізначэнне
музычнага
суправаджэнняўвыкладанні
беларускага
танца.
Структурнаеі
метрарытмічнае
спалучэнне
музычнайасновыітанцавальнайлексікі.
Арганізуючая
роляі
эмацыянальнаеўздзеянне
музычнага
суправаджэння.
Значэннезместа
музыкальнагатвора,
ягонацыянальнай
своеасаблівасці,
меладычныхі
рытмічныхасаблівасцейі
дынамічныхадценняўузасваеннілексікі
беларускайнародна-сцэнічнай харэаграфіі.
Тэма 6. Лексіка беларускай народна-сцэнічнай
харэаграфіі і методыкаяе вывучэння
Традыцыйны лексічны фонд беларускай народна-сцэнічнай харэаграфіі,
яго пасіўныі актыўны запас. Характарыстыка асноўных лексічных груп
беларускай народна-сцэнічнай харэаграфіі.Методыкавывучэння лексічных
элементаўі ўдасканаленне тэхніківыканання. Асаблівасці выканальніцкай
манеры ў беларускім танцы.
Творчае пераасэнсаванне традыцыйных элементаў і стварэнне новых
танцавальных рухаў.
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Тэма7. Сучаснаестановішчабеларускай
народна-сцэнічнайхарэаграфіі
Характарыстыка сучаснага становішча, асноўныя тэндэнцыііперспектывы
развіцця
беларускайнародна-сцэнічнай
харэаграфіі.
Стварэннесучасныхтвораўбеларускай
народна-сцэнічнайхарэаграфіі.
Знаёмствазрэпертуараміаналіз
творчай
дзейнасці
вядучыхпрафесійныхіаматарскіх калектываў Рэспублікі Беларусь. Узаемасувязь
і ўзаемаўплыў прафесійнагаіаматарскага мастацтва ў галіне беларускай
народна-сцэнічнай харэаграфіі.
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Конкурсы, фестывалі – важны
беларускага народна-сцэнічнага танца.
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Тэма8.Методыкапабудовызаняткаў пабеларускаму
народна-сцэнічнаму танцу
Прынцып
пабудовыі
вядзеннязаняткаў
павывучэннюлексікі
беларускаганародна-сцэнічнага
танца.Асноўныя
часткізаняткаўііх
суразмернасць.
Паслядоўнасць
развучвання
элементаў
танцавальнай
лексікіўадпаведнасціз правіламііх музычнай раскладкі, характэрнымі
асаблівасцямівыканання.
Чаргаваннерухаў
па
складанасцііхарактаруіх
выканання.
Рытм і тэмп урока, раўнамернае размеркаванне фізічнай нагрузкі на
суставы, звязкіі мышцы.
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Тема 9. Узоры беларускай народна-сценічнай харэаграфіі
Пастаноўка сцэнічныхузораў(фрагментаў) беларускага народнагатанца
розных жанраўу пастаноўцызнакамітых балетмайстраў. Вывучэнне лепшых
узораў
беларускай
народна-сценічнай
харэаграфіі,
знаемства
з
рэпертуарамвядучыхайчынных прафесійных іаматарскіх калектываў.
Прынцыпыпрактычнага
ўвасабленнясцэнічных
узораў,
прывіцце
практычных навыкаў па методыкеіх развучвання. Работа над тэхнікай,
выразнасцюі манерайвыканання.
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Форма контролю ведаў

індывідуальныязаняткі

4

залік

8

экзамен
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залік

8
26
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Введение
Тэма 1.Беларускі харэаграфічны
фальклор
Тэма2. Асноўныя выразныя сродкі
беларускага танца
Тэма3. Рэгіянальныяасаблівасці
беларускага танца
Тэма4. Станаўленнеіразвіцце
беларускайнародна-сцэнічнай
харэаграфіі
Тэма5.Музыка беларускайнароднасцэнічнай харэаграфіі
Тэма6. Лексіка беларускай народнасцэнічнай харэаграфіі і методыка яе
вывучэння
Тэма7. Сучаснае становішча
беларускайнародна-сцэнічнай
харэаграфіі
Тэма 8. Методыкапабудовызаняткаў
па беларускаму народна-сцэнічнаму
танцу
Тэма9.Узорыбеларускайнароднасцэнічнай харэаграфіі
Всего

Практычныязаняткі

Назва раздзела, тэмы

Лекцы

Колькасцьаўдыторн
ыхгадзін

Количество часов КСР

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ

12

2

12

2

14
98

2
8

12

2
2

10
2

12

РЕ

2

8

2

12
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Асноўная
1. Алексютович, Л.К. Белорусские народные танцы, хороводы, игры /
Л.К.Алексютович. – Минск.:Вышэйшая школа, 1978. – 528 с.
2. Беларускія народныя танцы, карагоды, гульні – Минск.: Беларуская
Савецкая Энцыклапедыя, 1989. – 137 с.
3. Гребенщиков, С.М. Белорусские танцы / С.М.Гребенщиков. – Минск.:
Наука и техника, 1978. – 240 с.
4.
Гребенщиков,
С.М.
Сценические
белорусские
танцы
/
С.М.Гребенщиков. –Минск.: Наука и техника, 1974. – 328 с.
5. Гуткоўская, С.В. Гарадскія бытавыя танцы / С.В. Гуткоўская С.В. –
Мінск: Чатыры чвэрці, 2008. – 140 с.
6. Казенка, М.А. Лексiка беларускаганародна –сцэнiчнага танца (частка 1
/ М.А. Казенка. – Минск.: Полымя, 1993. – 112 с.
7. Чурко, Ю.М. Белорусский народный танец /Ю.М.Чурко. – Минск.:
Наука и техника, 1972. – 196 с.
8.Чурко, Ю.М. Белорусский хореографический фольклор / Ю.М.Чурко. –
Минск.:Вышэйшая школа, 1990. – 415 с.
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Дадатковая
1. Гребенщиков, С.М. Белорусские танцы / С.М.Гребенщиков. – Минск.:
Наука и техника, 1964. – 330 с.
2. Гребенщиков, С.М. Белорусские танцы / С.М.Гребенщиков. – Мн.:
Наука и техника, 1966. – 248 с.
3. Гребенщиков, С.М.Ланская кадриль / С.М.Гребенщиков. – Минск.:
Наука и техника, 1964. – 280 с.
4.
Гребенщиков,
С.М.
Сценические
белорусские
танцы
/
С.М.Гребенщиков. – Минск.: Наука и техника, 1969. – 290 с.
5. Елатов, В.И. Ладовые основы белорусской музыки / В.И. Елатов. –
Минск.: Наука и техника, 1964. – 214 с.
6. Елатов, В.И. Мелодические основы белорусской народной музыки
/В.И.Елатов. – Минск.: Наука и техника, 1970. – 143 с.
7.Скорабагатчанка, А.В.Беларускія народныя музычныя інструменты
XXстагоддзя / A.В. Скорабагатчанка. – Минск.: Беларуская навука, 2001.
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8. Хворост, И.М. Белорусские танцы. Минск.: Беларусь, 1977. – 370 с.
9.Чурко, Ю.М.Вянок беларускіх танцаў – Минск.: Беларусь, 1994. – 88 с.
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Пералік рэкамендуемых сродкаўдыягностыкі
вучэбнай дзейнасці студэнтаў
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Й

БГ
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И

Для кантролю за засваеннем студэнтамівучэбнага матэрыяла
выкарыстоўваюцца наступныя сродкі дыягностыкі:
- метады вуснай дыягностыкі ведаў (вусны апрос, дыскусіі, залік,
экзамен);
- метады практычнай дыягностыкі (практычныя паказы; састаўленне і
правядзенне заняткаў па вучэбнай дысцыпліне).

