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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Нормативна навчальна дисципліна «Ритміка та хореографія з методикою викладання» 

сформована відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності Середня освіта 

(фізична культура). Предметом вивчення даної дисципліни є формування системи знань і умінь 

проводити різноманітні види вправ під музичний супровід, збагачення уроків естетичним 

змістом, звертання уваги школярів до виразних, точних і гарних рухів. 

 

2. Мета навчальної дисципліни: ознайомлення студентів з тенденціями розвитку 

сучасних технологій оздоровлення школярів різних вікових груп засобами музично-ритмічного 

виховання, оволодіння основами музично-ритмічної грамоти та формування професійно-

педагогічних знань, умінь та навичок, що забезпечують теоретичну і практичну підготовку 

вчителя фізичного виховання у сучасній системі фізичного виховання. 

; 

3. Пререквізити: анатомія, фізіологія, основи здорового способу життя, фітнес з 

методикою викладання, теорія і методика оздоровчої фізичної культури. 
4. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен опанувати наступні 

загальні компетентності: 

З.К.2.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

З.К.4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

З.К.6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) . 

З.К.10. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети  

З.К.19. Здатність освоювати та вдосконалювати рухові уміння і навички з різних видів 

рухової активності і спорту. 

З.К.20. Здатність до підтримки загального рівня фізичної активності і здоров’я. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен опанувати наступні 

спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

 

П.К.1. Здатність усвідомлювати витоки і еволюцію формування теорії фізичного виховання, 

медико-біологічні та психологічні основи і технологію розвитку рухових умінь і навичок 

та фізичних якостей, санітарно-гігієнічні основи діяльності у сфері фізичної культури і 

спорту 

П.К.3. Здатність оволодівати базовими і новими видами фізкультурно спортивної діяльності 

П.К.6. Здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з дітьми 

дошкільного, шкільного віку та учнями в загальноосвітніх установах, освітніх закладах 

середньої та вищої професійної освіти, позакласну спортивно-масову роботу з учнями. 

П.К.7. Здатність самостійно проводити заняття з в секції спортивного напряму, здійснювати 

профілактику травматизму 

П.К.9. Здатність до аналізу, систематизації та оцінки педагогічного досвіду, здатність до 

розробки методики та технологій для розвитку рухових умінь і навичок та фізичних 

(рухових) якостей) на основі розуміння і застосування положень фізіології, морфології, 

біохімії, біомеханіки 
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5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни________________________________ 

Форма 
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Денна 1 2 3 90 2 15 30 - - 45 - екзамен  

Заочна  1 2 3 90 2 4 6 - - 80 -    екзамен  

 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л п 

л
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р

. л п 
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ін
д

 

с.
р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Основи музично-ритмічного та хореографічного виховання 

Практичне заняття. Розвиток 

музичної пам’яті, координації рухів 

шляхом відтворення ритмічного 

малюнку. 

  2      0,5    

Тема 1. Загальні питання теорії і 

методики музично-ритмічного 

виховання. (лекційне заняття).  

 2    6  0,5    10 

Практичне заняття. Техніка 

виконання та методика навчання 

елементам українського танцю. 

  2      0,5    

Практичне заняття. 

Вдосконалення техніки виконання 

та методики навчання елементам 

українського народного  танцю. 

  2      0,5    

Тема 2. Основні засоби та 

методичні особливості курсу 

музично-ритмічного виховання.  

(лекційне заняття).  

 2    6  0,5    10 

Практичне заняття. Техніка 

виконання та методика навчання 

елементам російського 

національного танцю. 

  2      0,5    

Практичне заняття. 

Вдосконалення техніки виконання 

та методики навчання елементам 

російського національного танцю. 

  2      0,5    

Тема 3. Методика побудови занять 

з музично-ритмічного виховання та 
 1    6  0,5    10 
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варіанти занять.  (лекційне 

заняття). 

Практичне заняття. Вивчення та 

вдосконалення техніки виконання 

та методики навчання елементам 

молдавського національного танцю. 

  2      0,5    

Практичне заняття. Техніка 

виконання та методика навчання 

елементам білоруського танцю. 

  2      0,5    

Тема 4. Планування та облік роботи 

на заняттях з музично-ритмічного 

виховання. (лекційне заняття). 

 1    6  0,5    10 

Разом за змістовим модулем 1 

 
44 6 14   24 54 2 3   40 

Змістовий модуль 2. Ритмічна гімнастика як один з основних розділів музично-ритмічного 

виховання. Хореографія. 

Тема 5.   Основні завдання та зміст 

вправ з хореографії. (лекційне 

заняття).  

 2    6  0,5    10 

Практичне заняття. Техніка 

виконання та послідовне вивчення 

базового танцювального комплексу 

з ритмічної гімнастики.  

  4      0,5    

Тема 6. Методичні та теоретичні 

особливості навчання вправ з 

хореографії. (лекційне заняття). 

 2    5  0,5    10 

Практичне заняття. Техніка 

виконання та послідовність 

вивчення колістенічних вправ та 

танцювального комплексу в стилі 

«Фанк». 

  4      1    

Тема 7. Методологічні особливості 

використання музики в процесі 

оздоровчих занять. 

(лекційне заняття).  

 2    5  0,5    10 

Практичне заняття. Техніка 

виконання та послідовність 

вивчення танцювального комплексу 

в латиноамериканському стилі. 

  4      0,5    

Тема 8. Основи музичної грамоти та 

методи побудови аеробної 

хореографії 

  (лекційне заняття).  

 3    5  0,5    10 

Практичне заняття. Техніка 

виконання та послідовне вивчення 

сучасного танцювального 

комплексу. 

  4      0,5    

Разом за змістовим  

модулем 2 
46 9 16   21 90 2 3   40 

Усього годин    90 15 30   45   90 4 6   80 
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5.3. Зміст завдань для самостійної роботи студента 

 
№ 

Н

Е 

Назва теми К-сть 

годин 
ден. заоч. 

1. Загальні питання теорії та методики музритмів. 

- Предмет і завдання музритмів. 

- Місце та значення музритмів у системі фізичного виховання. 

 

6 

 

10 

 

 

2. 

Музично – ритмічне виховання як навчальний предмет у навчальних 

закладах. 

- Вивчення різноманітних вправ на рівновагу. 

- Вивчення елементів основних танцювальних вправ: приставного та 

перемінного кроків. 

6 10 

3. Основи навчання музично-ритмічним вправам. 

- Мета і завдання курсу муз ритмів.  

- Реалізація дидактичних принципів у навчанні музично-ритмічним 

вправам. 

6 10 

4. Методи та методичні прийоми навчання у музично-ритмічному 

вихованні. 

- Методичні прийоми навчання у музично-ритмічному вихованні.   

- Оволодіння основними елементами російського народного танцю та 

підбір музичного супроводу. 

6 10 

5 Етапи навчання та дидактичні принципи у навчанні музично-

ритмічним вправам. 

- Етапи навчання та дидактичні принципі у навчанні музично-ритмічним 

вправам. 

- Закріплення методики навчання основним елемента російського 

національного танцю. 

 

6 

 

10 

6 Взаємозв’язок  вправ і музики. 

- Зв’язок вправ з мелодією та регістром звучання музики. 

- Зміст музики. 

5 10 

7 Ритм та розмір музичного супроводу.  

- Ознайомлення із розміром музичного супроводу. 

- Музичний ритм. 

5 10 

8 Типи та динамічні відтінки музичного супроводу. 

- Характеристика основних динамічних відтінків музики. 

- Охарактеризувати темп музичного супроводу. 

5 10 

 РАЗОМ 45 80 

 

 
* ІНДЗ: 

Написання наукової доповіді з попередньо узгодженої теми – «реферат». 

Вимоги до оформлення реферату: 

1. титульна сторінка, 

2. зміст (план), 

3. вступ, 

4. основна частина (розділи, пункти і підпункти), 

5. висновки, 

6. список використаних джерел, 

7. додатки. 

 

 

Тематика рефератів 

1. Методика визначення темпу ритму та динамічних відтінків музики. 
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2. Структура та варіанти занять з музично-ритмічного виховання 

3. Форми та методи контролю і самоконтролю на заняттях з музритмів 

4. Методика навчання на  заняттях з курсу "Музично-ритмічне виховання" 

5. Особливості складання програм і проведення занять з художньої гімнастики з дітьми 

молодшого шкільного, підліткового та юнацького віку. 

6. Музично-ритмічне виховання як компонент здорового способу життя 

7. Методи та методичні прийоми навчання з музично-ритмічного виховання. 

8. Сучасні засоби музично-ритмічної направленості. 

9. Охарактеризувати структуру побудови музичної композиції. 

10. Зробіть реферативний огляд вимог до професійно-педагогічної майстерності викладача 

із музично-ритмічного виховання. 

11. Складіть таблицю класифікації і техніки вправ з музично-ритмічного виховання. 

12. Проаналізуйте особливості складання програм і проведення з дітьми молодшого 

шкільного, підліткового та юнацького віку. 

13. Дати характеристику матеріально-технічному та організаційно-педагогічному 

забезпеченню на заняттях  з музритмів, профілактика травматизму. 

14. Розробіть план-конспект уроку з музично-ритмічного виховання для дітей молодшого, 

підліткового та юнацького віку. 

15. Підберіть з наукової літератури тести діагностики відхилень у фізичному розвитку 

дітей шкільного віку. 

16. Зробіть реферативний огляд основних методів і методичних прийомів навчання у 

музично-ритмічному вихованні. 

17. Розробіть схему побудови музичної композиції. 

18. Проаналізуйте методику занять по курсу музично-ритмічного виховання. 

19. Охарактеризуйте тенденції розвитку сучасних оздоровчих програм.        

20. Дати характеристику методичним аспектам побудови аеробних занять. 

21. Охарактеризуйте структуру аеробних занять. 

22. Опишіть методи дозування та методи розучування вправ на аеробних заняттях. 

23. Охарактеризувати  особливості складання програм для аеробних занять з певними 

цільовими групами населення. 

24.  Дати характеристику техніки використання термінології візуальних      команд, їх 

узгодження з музичним супроводом 

 

 
6. Система контролю та оцінювання 

Лекційні, практичні заняття, самостійна робота студента. 

В процесі оволодіння знаннями, вміннями та навичками з дисципліни «Ритміка та 

хореографія з методикою викладання» застосовуються словесні, наочні та практичні методи 

навчання. В процесі практичних занять застосовується метод практичного виконання вправи 

згідно запланованої теми заняття. А також здійснюється постійний контроль та аналіз рухових 

дій з метою розвитку навичок самоконтролю у студента. 

Програма передбачає поточні види контролю 

У структурі лекційного заняття: 

1. письмове тестування; 

2. усне опитування; 

3. самооцінка. 

Практичне заняття:  

1. самостійна науково-дослідна робота; 

2.  контрольні роботи; 

3. реферативні роботи та усні доповіді;  

4. практична перевірка вмінь та навичок. 

 Модуль-контроль: 
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1. письмове тестування. 

2. практичне виконання завдання 

Підсумковий модуль-контроль: 

1. залік (усне опитування). 

 

 

 Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 - 

6 6 6 6 6 6 6 6 - 

Модуль контроль – 6 балів Модуль контроль – 6  балів  

100 Разом – 30 балів Разом – 30 балів 

Підсумковий модуль – 40 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

 

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS 
(Коментар: Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання 

навчальної дисципліни. 

 Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і 

трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали.  

 

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    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
70-79 С 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

35-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 
7. Рекомендована література-основна 

 Базова 

1. Заняття з оздоровчого фітнесу: методичні рекомендації / укл. : Мороз О.О., – Чернівці : 

Чернівецький нац. ун-т,  2011. – 32 с. 

2. Теоретичні та методичні основи викладання фітнесу. Навчально-методичний 

посібник для студентів ВНЗ / Ю.Ю. Мосейчук, О.О. Мороз – Чернівці : Чернівецький 

нац. ун-т, 2013. – 100 с. 
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3. 2.Паффенбаргер Р. Здоровый образ жизни / Р. Паффенбаргер, Э. Ольсен. – К. : 

Олимпийская литература, 1999. – 319 с. 

4. 1.Сучасні методи лікування ожиріння та надлишкової ваги : навч. посіб. для лікарів-

інтернів / В. В. Скиба, О. Ю. Тарапон, Т. І. Чабан, Ю. С. Лісайчук. – К., 2005. – 94 c. 

5. 2.Смоляр В. И. Рациональное питание / В. И. Смоляр. – К. : Наукова думка, 1991. – 368 с. 

 

 
8. Інформаційні ресурси 

1. http://www.chnu.cv.ua; 

2. https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=892; 

3. http://fiz-zl.chnu.edu.ua/?page_id=1507&lang=enД 
 

 
 

http://www.chnu.cv.ua/
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=892
http://fiz-zl.chnu.edu.ua/?page_id=1507&lang=enД

