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Тлумачальная запіска 

Праграма гуртка «TABAROK» прызначана для дзяцей старшага школьнага ўзросту і 

моладзі ад 14 да 22 гадоў, якія жадаюць займацца народнай харэаграфіяй. 

Напрамак праграмы – мастацка-эстэтычны. 

Рэалізацыя праграмы ажыццяўляецца ў адпаведнасці з нарматыўнымі прававымі 

дакументамі Рэспублікі Беларусь. 

Актуальнасць праграмы абумоўлена павышанай цікавасцю навучэнцаў да 

традыцыйнага танца як формы спасціжэння і трансляцыі народнай культуры, якая 

дабратворна ўплывае на фарміраванне, развіццё і выхаванне гарманічнай асобы. Сацыяльная 

значнасць праграмы звязана таксама з магчымасцю праз творчасць рэалізаваць унутраны 

патэнцыял навучэнца, акцэнтаваць увагу на станоўчых якасцях асобы, садзейнічаць яе 

сацыялізацыі праз уцягненне ў калектыўную творчасць. 

Танец – адзін з самых старажытных відаў мастацтва, які заўсёды суправаджаў нашых 

продкаў у ключавыя моманты іх жыцця. Ён з’яўляецца не толькі забавай, але і своеасаблівым 

сродкам камунікацыі паміж людзьмі, адным са спосабаў захавання і перадачы традыцый 

паміж пакаленнямі. І ў наш час танец – гэта тонкі інструмент развіцця і сацыялізацыі 

чалавека. У танцы чалавек разнявольваецца, вучыцца рухацца адзін і разам з партнёрам, 

адчуваць рытм. Танец развівае каардынацыю, прасторавую арыентацыю, вестыбулярны 

апарат. А народны танец да таго ж дае веды адносна гісторыі і традыцый таго або іншага 

народа. Традыцыйны танец – гэта магчымасць вырвацца з сучаснага мітуслівага жыцця і 

заглыбіцца ў свет нашых продкаў. Раней людзі на танцавальных сустрэчах адпачывалі, 

знаёміліся, выбіралі будучага мужа або жонку. У эру інфармацыйных тэхналогій і Інтэрнэта 

нам вельмі не хапае жывых зносін і руху. 

Праграма можа быць запатрабавана тымі, хто цікавіцца гісторыяй народнага быту, 

музыкі і танца, фальклорам народаў Еўропы і іншымі смежнымі дысцыплінамі. Праграма 

гуртка «TABAROK» падрыхтавана для навучання дзяцей старшага школьнага ўзросту і 

моладзі ва ўстанове дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. 

Засваенне зместу праграмы садзейнічае раскрыццю творчага патэнцыялу навучэнцаў, 

развіццю цікавасці да традыцыйнай беларускай культуры і культуры другіх еўрапейскіх 

народаў, набыццю рознабаковых ведаў, уменняў і навыкаў у сферы мастацтва, гісторыі і 

этнаграфіі. 

Праграма распрацавана на аснове тыпавой праграмы дадатковай адукацыі дзяцей і 

моладзі мастацкага профілю, зацверджанай Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 

(06.09.2017 г. № 123). 

 

Мэта рэалізацыі праграмы – творчае развіццё навучэнцаў праз далучэнне іх да 

гістарычнай спадчыны на аснове традыцыйнага танца Беларусі і Заходняй Еўропы. 

Задачы: 

адукацыйныя: 

− пазнаёміць з народнай музычна-танцавальнай культурай Беларусі і Заходняй 

Еўропы, з культурай краін балта-славянскага, кельцкага і скандынаўскага рэгіёнаў; 

− навучыць базавым крокам і фігурам розных народных танцаў балта-славянскага, 

кельцкага і скандынаўскага рэгіёнаў; 

− навучыць найбольш распаўсюджаным танцам і рухомым гульням з элементамі 

танца краін балта-славянскага, кельцкага і скандынаўскага рэгіёнаў; 

− паглыбіць веды па гісторыі традыцыйнага быту Беларусі і народаў Еўропы ад 

старадаўніх часоў да пачатку ХХ ст. скрозь прызму знаёмства з традыцыйнай танцавальнай 

культурай розных слаёў насельніцтва; 

развіццёвыя: 

− развіваць каардынацыю, прасторавую арыентацыю і трываласць навучэнцаў пры 

дапамозе танца; 
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− прывіваць музыкальнасць, выразнасць і асэнсаванасць выканання танцавальных 

рухаў; 

− фарміраваць уменне працаваць у пары і ўзаемадзейнічаць у групе; 

− раскрываць творчыя здольнасці і развіваць пачуццё прыгожага ў навучэнцаў; 

выхаваўчыя: 

− выхоўваць у навучэнцаў высокія маральныя якасці і духоўныя каштоўнасці; 

− падтрымліваць цікаўнасць да беларускай народнай культуры і культуры народаў 

Еўропы. 

 

Праграма пабудавана на наступных педагагічных прынцыпах: 

− актуальнасці; 

− навуковасці; 

− індывідуальнасці, даступнасці, паслядоўнасці; 

− сістэматычнасці; 

− свядомасці і актыўнасці; 

− нагляднасці; 

− сувязі тэорыі з практыкай (арганічнае злучэнне неабходных тэарэтычных ведаў і 

практычных уменняў і навыкаў у рабоце з навучэнцамі); 

− рэзультатыўнасці (што ведае і будзе ўмець кожны навучэнец у выніку 

ўзаемадзеяння з педагогам, які рэалізуе праграму); 

− выхаваўчага і развіццёвага навучання; 

− міжпрадметнасці (міждысцыплінарнасць зместу педагагічнага ўзаемадзеяння, 

ажыццяўленне міжпрадметных сувязей); 

− культурадпаведнасці (адпаведнасць праграмы часу, наяўнай сацыякультурнай 

сітуацыі, асаблівасцям краіны, рэгіёна, установы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі). 

 

Праграма прызначана для навучэнцаў старшага школьнага ўзросту і моладзі (14-22 

гады) і разлічана на 2 гады навучання. 

Формамі правядзення заняткаў з’яўляюцца групавая і дробнагрупавая. 

Першы год навучання 

Групавыя заняткі. Узрост навучэнцаў: 14-21 год. Заняткі праводзяцца 1 раз на 

тыдзень па 3 вучэбныя гадзіны. Агульная колькасць у год – 108 вучэбных гадзін. Напаўненне 

групы: 12-15 чалавек. 

Дробнагрупавыя заняткі. Узрост навучэнцаў: 14-21 год. Заняткі праводзяцца 1 раз на 

тыдзень па 1 вучэбнай гадзіне. Агульная колькасць у год – 36 вучэбных гадзін. Напаўненне 

групы: 6-8 чалавек. 

Другі год навучання 

Групавыя заняткі. Узрост навучэнцаў: 15-22 гады. Заняткі праводзяцца 1 раз на 

тыдзень па 3 вучэбныя гадзіны. Агульная колькасць у год – 108 вучэбных гадзін. Напаўненне 

групы: 8-10 чалавек. 

Дробнагрупавыя заняткі. Узрост навучэнцаў: 15-22 гады. Заняткі праводзяцца 1 раз 

на тыдзень па 1 вучэбнай гадзіне. Агульная колькасць у год – 36 вучэбных гадзін. 

Напаўненне групы: 4-5 чалавек. 

Для ўдзельнікаў гуртка другога года навучання праграма паступова ўскладняецца 

праз развучванне не аднаго, а некалькіх варыянтаў танца (выкананне ў двойках і тройках, 

розныя рэгіянальныя варыянты найбольш пашыраных беларускіх танцаў), а таксама за кошт 

засваення новага харэаграфічнага матэрыялу, больш складанага ў параўнанні з першым 

годам навучання. Асваенне элементаў харэаграфічнага майстэрства, сцэнічнай прэзентацыі 

традыцыйнага танца, работа па асновах валодання голасам і сінтэзе маўлення і руху патрабуе 

таксама і індывідуальнага падыходу да навучання. 
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Правядзенне дробнагрупавых заняткаў заснавана на рэалізацыі асабіста-арыентаванай 

тэхналогіі з дыферэнцыяваным падыходам і выклікана неабходнасцю выйсці прыблізна на 

аднолькавы ўзровень усім членам гуртка пад канец вучэбнага года перад справаздачнымі 

мерапрыемствамі, нягледзячы на разбежку ва ўзросце, розную ступень харэаграфічнай 

падрыхтоўкі, персанальную хуткасць засваення матэрыялу і няўнасць або адсутнасць вопыту 

публічных выступленняў. 

Заняткі праводзяцца ў кабінеце, які адпавядае спецыфічным санітарна-

эпідэміялагічным патрабаванням (Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь 

07.08.2019 № 525), патрабаванням бяспечнага знаходжання навучэнцаў, пажарнай бяспецы. 

 

Матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне: 

− вучэбны кабінет абсталяваны люстэркамі, сталом для выкладчыка, крэсламі 

(скамейкамі) для навучэнцаў; 

− вучэбны кабінет забяспечаны гукаўзмацняльнай апаратурай, аўдыя- і 

відэапрайгравальнікамі, носьбітамі інфармацыі з запісамі музыкі і вакальнага суправаджэння 

да некаторых танцаў. 

Кадравае забеспячэнне: 

− на занятках пры пастаноўцы харэаграфічных нумароў можа быць неабходна 

дапамога музыкаў, якія выконваюць народную музыку, і мастака па касцюмах. 

 

1-ы год навучання (групавыя заняткі) 

Задачы: 

− пазнаёміць з традыцыйным танцам як неад’емнай часткай культуры народаў 

Еўропы, гісторыяй яго ўзнікнення і развіцця, відавымі формамі, музычным суправаджэннем; 

− навучыць базавым крокам, хватам, пазіцыям, пераходам і танцавальным элементам 

 

Вучэбна-тэматычны план  

№ 

п/п 

Назва раздзела / тэмы Колькасць гадзін 

У тым ліку 

Усяго 

гадзін 

Тэарэтычных Практычных 

 Уводны занятак 3 3 - 

1 Гісторыя развіцця танца 6 6 - 

2 Пластыка цела і голасу 12 3 9 

3 Асновы руху 15 3 12 

4 Архаічны народны танец 45 6 39 

5 Танцы Сярэднявечча 3 1 2 

6 Публічная прэзентацыя танца 21 6 15 

 Выніковы занятак 3 - 3 

 Усяго: 108 28 80 

 

Змест праграмы 

Уводны занятак 

Знаёмства з навучэнцамі ў форме гульні «Камяк снегу», вызначэнне іх 

харэаграфічных уменняў і навыкаў (пластычная падрыхтоўка, музычны слых, узровень 

валодання голасам, артыстычныя здольнасці, здольнасць да разумення, запамінання і 

паўтарэння танцавальных элементаў, да выразнага руху). 

Азнаямленне навучэнцаў з мэтай і задачамі гуртка, планам работы на бягучы год, 

рэпертуарам. Правядзенне навучальных заняткаў па правілах тэхнічнай бяспекі, 

супрацьпажарнай бяспекі. 

1. Гісторыя развіцця танца 
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Развіццё танца ў Еўропе ад Старажытнасці да эпохі Барока (дакументальныя 

сведчанні: летапісы, мініяцюры). Танец як эстэтычна развітая форма баўлення часу. Танец 

арыстакратычны і танец народны. Танец як частка сцэнічнай пастаноўкі. 

2. Пластыка цела і голасу 

Выразнасць слова і руху. Распрацоўка дыхання па методыцы Стрэльнікавай. 

Пастаноўка апоры. Разняволенне, зняцце цялесных і псіхалагічных сціскачоў. Імправізацыя. 

Прагляд тэматычных відэаўрокаў. 

Практычныя заняткі 

Работа над пластыкай і выразнасцю, адчуваннем свайго цела і голасу як 

«інструмента». Узаемадзеянне з неадушаўлёным прадметам, з гледачом, з самім сабой. 

Практыкаванні на пераадоленне страху публічнай адзіноты: «Пасыл», «Люстэрка», «Адзін 

супраць усіх». Скорагаворкі, імітацыя галасоў розных тэмбраў, галасоў людзей розных 

узростаў. Імітацыя галасоў жывёл. Сітуатыўныя дыялогі «сварка», «Прызнанне», «Вясёлы 

аповед». 

Трэніроўка ўзаемадзеяння з партнёрам. Практыкаванні на вядзенне і падпарадкаванне. 

Практыкаванні на развіццё здольнасці да імправізацыі. Полька з імправізацыяй. 

3. Асновы руху 

Рухомы апарат чалавека. Пластыка. Выразнасць рухаў. Перадача інфармацыі праз рух. 

Невербальнае ўзаемадзеянне паміж выканаўцамі. Пантаміма. Маўклівая гульня групы 

танцораў. Каардынацыя і баланс у руху. Перадача эмоцый і пачуццяў праз рух. 

Практычныя заняткі 

Агульная сустаўная размінка. Раўнамерны безупынны рух: трэніроўка. Практыкаванні 

на баланс. Практыкаванні на расцяжку. Практыкаванні на развіццё каардынацыі руху: стойкі 

з заплюшчанымі вачыма, «ластаўка», «хада кошкі», «пакажы-ўгадай» і інш. 

Кантактная імправізацыя без зададзенага сюжэту і з зададзеным сюжэтам, 

практыкаванні «Скачы пад маю дуду», «Выпадковы дотык». 

4. Архаічны народны танец 

Асаблівасці народных танцаў насельнікаў Еўропы. Вызначэнне «традыцыйнага 

танца», яго адрозненне ад сольнага і сцэнічнага. Уплыў прыродных і традыцыйных заняткаў 

народа на характар і тэматыку архаічных танцаў. 

Узнікненне, падабенства і адрозненне танцаў розных рэгіёнаў. Танцы і гульні народаў 

Усходняй Еўропы, кельцкіх народаў Заходняй Еўропы, народаў Балтыі і Скандынавіі. 

Крыніцы для вывучэння народных танцаў: падарожныя запісы, матэрыялы 

этнаграфічных экспедыцый, рэканструкцыі і пастаноўкі сучасных танцавальных калектываў. 

Практычныя заняткі 

Беларускія танцы і гульні: «Полька-бабачка», «Верабей», «Матлёт» (просты), «Лысы» 

(просты), «Падыспань» (2 варыянты), «Полька Агата»,«Удавец», «Яшчур». 

Украінскія танцы: «Каробачка»,«Гопак», «Коломыйка», «Веночек». 

Польскія танцы: «Абэрак», «Ходзоны», «Куявяк», «Кракавяк», «Паланэз». 

Латышскія танцы: «Mugurdancis», «Dzisme», «Pankukas», «CukasDrikos», «Zemgales 

Tudalins», «Krakovjaks», «Klumpakois», «Žemaitukas», «Garaisdansis». 

Эстонскія танцы: «Diridi», «Эстонскае сонейка», «Ведзьма», «Padespaan», «Serjoša». 

Брэтонскія танцы: «An Dro», «Hanterdro», «Kostarc’hoat», «Pashpi», «Kazhabarh», 

«Laridee», «Aivistlalop», «Plinn». 

Ірландскія і шатландскія танцы: «Джыга» (страявая), «Джыга» (колавая), «Рылы», 

«The Britannia Twostep», «The Canadian or Highland Barn Dance»,«The Circassian Circle», «The 

Dashing White Sergeant», «The Eightsome Reel»і інш. 

Танцы народаў Скандынавіі: «Скаціш фігурны», «Скаціш з Оланда», «Аўстрыйскі 

Скаціш», «Texas» Скаціш», «Скаціш з Idre», полькі, мазуркі, вальсы. 

5. Танцы Сярэднявечча 

Агульныя вытокі і сацыяльныя адрозненні танцаў эпохі Сярэднявечча і Рэнесансу. 

Адаптацыя традыцыйных танцаў сялян да ўмоў горада і княскага/каралеўскага двара ў 
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Заходняй Еўропе. З’яўленне тэматычных танцаў: танцы рэлігійнага характару (танцы 

паломнікаў), «прафесійныя», «танцы-пародыі». Гарадскія танцы Беларусі. Асновы 

традыцыйнай партнёрскай этыкі. 

Практычныя заняткі 

«Танец смерці» (danse macabre), «Stellasplendens», «Santa Maria». 

«Бранлі», «Контрдансы», «Алеманды», «Паванны», «Басдансы». 

6. Публічная прэзентацыя танца 

Выразнасць і чысціня рухаў у сцэнічным танцы. Невербальнае ўзаемадзеянне з 

гледачом. Кароткае знаёмства з гісторыяй народных строяў, агляд крыніц. Асноўныя 

адрозненні сцэнічнага касцюма ад рэканструкцыі паўсядзённага і святочнага адзення. 

Кансультацыі па падборы колераў і матэрыялаў для сцэнічнага касцюма. 

Практычныя заняткі 

Падрыхтоўка і пастаноўка паказальнага танцавальнага нумару. 

Выніковы занятак 

Паказ канцэртнай праграмы на выніковых мерапрыемствах ЦДАДіМ «Маяк» г.Мінска 

(адкрыты справаздачны канцэрт і інш.). 

 

Рэзультаты, якія чакаюцца 

Пасля першага года навучання ўдзельнікі гуртка павінны: 

ведаць: 

− агульныя гісторыка-тэарэтычныя звесткі пра танец; 

− методыку выканання базавых крокаў танцаў балта-славянскага, кельцкага і 

скандынаўскага рэгіёнаў; 

− найбольш характэрныя для ўказаных народаў групы танцаў; 

− правілы бяспекі на занятках па харэаграфіі; 

умець: 

− выконваць зададзеныя рухі пасля тлумачэння педагога; 

− паўтараць за педагогам крокі і фігуры ў павольным рытме без папярэдняга 

тлумачэння; 

− адрозніваць характар танцаў розных народаў Еўропы; 

− пазнаваць танцы па мелодыі; 

валодаць: 

− тэхнікай работы ў пары і групе; 

− базавымі тэхнікамі вядзення голасу; 

− асноўнымі прыёмамі работы з гістарычнымі і этнаграфічнымі крыніцамі; 

− правіламі падбору сцэнічнага касцюма. 

 

1-ы год навучання (дробнагрупавыя заняткі) 

Задачы: 

− пашырыць веды аб традыцыйным танцы як неад’емнай часткай культуры народаў 

Еўропы, гісторыі яго ўзнікнення і развіцця, відавых формах, музычным суправаджэнні; 

− прадоўжыць навучанне базавым крокам, хватам, пазіцыям, пераходам і 

танцавальным элементам. 

Вучэбна-тэматычны план  

№ 

п/п 

Назва раздзела / тэмы Колькасць гадзін 

У тым ліку 

Усяго 

гадзін 

Тэарэтычных Практычных 

 Уводны занятак 1 1 - 

1 Гісторыя развіцця танца 1 1 - 

2 Пластыка цела і голасу 4 1 3 
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3 Асновы руху 8 2 6 

4 Архаічны народны танец 15 3 12 

5 Танцы Сярэднявечча 2 1 1 

6 Публічная прэзентацыя танца 4 1 3 

 Выніковы занятак 1 - 1 

 Усяго: 36 10 26 

 

Змест праграмы 

Уводны занятак 

Абмеркаванне з навучэнцамі рэпертуара на бягучы год.  

Замацаванне ведаў па правілах тэхнічнай бяспекі, супрацьпажарнай бяспекі. 

1. Гісторыя развіцця танца 

Пашырэнне ведаў аб развіцці танца ў Еўропе ад Старажытнасці да эпохі Барока.  

2. Пластыка цела і голасу 

Выразнасць рухаў. Перадача інфармацыі, эмоцый і пачуццяў праз рух.  

Практычныя заняткі 

Выкананне практыкаванняў на развіццё пластыкі і выразнасці, узаемадзеяння з 

неадушаўлёным прадметам, з гледачом, з самім сабой. Практыкаванні на пераадоленне 

страху публічнай адзіноты. Трэніроўка ўзаемадзеяння з партнёрам. Практыкаванні на 

вядзенне і падпарадкаванне. 

Практыкаванні на разняволенне, зняцце фізічных і псіхалагічных «сціскачоў»: кожны 

ўдзельнік па чарзе паказвае розныя тыпы хады (мужчыны, няўпэўненага чалавека, 

свавольніка, жанчыны на высокіх абцасах і г.д.). 

3. Асновы руху 

Апорна-рухальны апарат чалавека, яго ўмацаванне. Упэўненасць і выразнасць руху.  

Практычныя заняткі 

Практыкаванні на расцяжку для павышэння гнуткасці шыі, плечавога пояса і суставаў, 

локцевага сустава, перадплечча, кісці, пазваночніка, паяснога і каленнага суставаў, цягліц 

галёнкі і стапы.  

Раўнамерны безупынны рух зададзеным крокам (трэніроўка): харэаграфічная гульня 

«на выжыванне» (пад павольную музыку па 4–8 разоў навучэнцы робяць зададзеныя 

педагогам рухі, затым тэмп паскараецца, а колькасць паўтарэнняў змяншаецца. Так 

працягваецца да таго часу, пакуль не застанецца адзін чалавек, які і выйграе).  

Каардынацыя рухаў (практыкаванне): левая рука падымаецца ўгару, потым 

апускаецца долу, а правая рука ў гэты ж час рухаецца ўверх, управа, уніз і зноў управа. 

Затым работа абедзвюх рук злучаецца, спачатку павольна, пасля ўсё хутчэй. Праз пэўны час 

мяняем работу рук. 

Адпрацоўка базавых крокаў (полечны і вальсавы трохкрок): пастаянная паслядоўная 

змена ног, апусканне на поўную стапу, згібанне ў каленях, пастава галавы і рук. 

4. Архаічны народны танец 

Пашырэнне ведаў аб асаблівасцях народных танцаў насельнікаў Еўропы. Характар і 

тэматыка архаічных танцаў. 

Танцы розных рэгіёнаў. 

Практычныя заняткі 

Замацаванне некаторых рухаў развучаных раней танцаў і гульняў.  

Дэтальны аналіз танца «Dans Keff». Адпрацаванне пачуцця рытму і партнёрства, 

умення разумець партнёра насупраць, каб развіваць гармонію і сінхрон у сумесным руху. 

5. Танцы Сярэднявечча 

Замацаванне ведаў аб танцах эпохі Сярэднявечча і Рэнесансу. Тэматычныя танцы і 

гарадскія танцы Беларусі. Традыцыйная партнёрская этыка. 

Практычныя заняткі 
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Замацаванне некаторых рухаў развучаных раней танцаў: «Танец смерці», 

«Stellasplendens», «Santa Maria», «Бранлі», «Контрдансы», «Паванны». 

Адпрацаванне такіх відаў рухаў, як нацягнутыя і нацягнутыя з выкідам.  

6. Публічная прэзентацыя танца 

Замацаванне ведаў аб гісторыі народных строяў, агляд крыніц. Кансультацыі па 

падборы колераў і матэрыялаў для сцэнічнага касцюма. 

Практычныя заняткі 

Падрыхтоўка і пастаноўка паказальнага танцавальнага нумара. 

Выніковы занятак 

Паказ гатовай канцэртнай праграмы на выніковых мерапрыемствах ЦДАДіМ «Маяк» 

(адкрыты справаздачны канцэрт і інш.). 

 

Рэзультаты, якія чакаюцца 

Пасля першага года навучання ўдзельнікі гуртка павінны: 

ведаць: 

− методыку выканання базавых крокаў танцаў балта-славянскага, кельцкага і 

скандынаўскага рэгіёнаў; 

− правілы бяспекі на занятках па харэаграфіі; 

умець: 

− паўтараць за педагогам крокі і фігуры ў павольным рытме без папярэдняга 

тлумачэння; 

− пазнаваць танцы па мелодыі; 

валодаць: 

− тэхнікай работы ў пары і групе; 

− базавымі тэхнікамі вядзення голасу. 

 

Рэпертуар 1-га года навучання (14-21 год) 

Беларускія танцы і гульні: «Полька-бабачка», «Верабей», «Матлёт» (просты), «Лысы» 

(просты), «Падыспань» (2 варыянты), «Полька Агата»,«Удавец», «Яшчур». 

Украінскія танцы: «Каробачка»,«Гопак», «Коломыйка», «Веночек». 

Польскія танцы: «Абэрак», «Ходзоны», «Куявяк», «Кракавяк», «Паланэз». 

Латышскія танцы: «Mugurdancis», «Dzisme», «Pankukas», «Cukas Drikos», «Zemgales 

Tudalins», «Krakovjaks», «Klumpakois», «Žemaitukas», «Garaisdansis». 

Эстонскія танцы: «Diridi», «Эстонскае сонейка», «Ведзьма», «Padespaan», «Serjoša». 

Брэтонскія танцы: «An Dro», «Hanterdro», «Kostarc’hoat», «Pashpi», «Kazhabarh», 

«Laridee», «Aivistlalop», «Plinn». 

Ірландскія і шатландскія танцы: «Джыга» (страявая), «Джыга» (колавая), «Рылы», 

«The Britannia Twostep», «The Canadian or Highland Barn Dance»,«The Circassian Circle», «The 

Dashing White Sergeant», «The Eightsome Reel»і інш. 

Танцы народаў Скандынавіі: «Скаціш фігурны», «Скаціш з Оланда», «Аўстрыйскі 

Скаціш», «Texas» Скаціш», «Скаціш з Idre», полькі, мазуркі, вальсы. 

Танцы Сярэднявечча: «Танец смерці», «Stellasplendens», «SantaMaria», «Бранлі», 

«Контрдансы», «Алеманды», «Паванны», «Бассдансы». 

 

2-і год навучання (групавыя заняткі) 

Задачы: 

− пашырыць прадметныя веды па харэаграфіі традыцыйнага танца; 

− сфарміраваць устойлівыя ўменні і навыкі самастойнай работы; 

− навучыць новым танцам розных рэгіёнаў. 
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Вучэбна-тэматычны план 

№ 

п/п 

Назва раздзела / тэмы Колькасць гадзін 

У тым ліку 

Усяго 

гадзін 

Тэарэтычных Практычных 

 Уводны занятак 3 3 - 

1 Гісторыя развіцця танца 6 6 - 

2 Пластыка цела і голасу 12 3 9 

3 Танцавальны рух 15 3 12 

4 Архаічны народны танец 45 6 39 

5 Бытавы танец розных народаў ХІХ-

ХХ стст. 
3 1 2 

6 Публічная прэзентацыя танца 21 6 15 

 Выніковы занятак 3 - 3 

 Усяго: 108 28 80 

 

Змест праграмы 

Уводны занятак 

Уводная гутарка «Што мы ўжо ўмеем і куды нам расці». Праверка ўзроўню набытых 

харэаграфічных навыкаў (пластычная падрыхтоўка, музычны слых, узровень валодання 

голасам, артыстычныя здольнасці, уменне хутка разумець, запамінаць і паўтараць 

танцавальныя элементы, выразнасць рухаў) навучэнцаў. 

Азнаямленне дзяцей з праграмай другога года навучання. Пастаноўка новых задач. 

Замацаванне ведаў па правілах тэхнічнай бяспекі, супрацьпажарнай бяспекі. 

1. Гісторыя развіцця танца 

Развіццё танца ў Еўропе ад Старажытнасці да эпохі Барока (дакументальныя 

сведчанні: летапісы, мініяцюры). Чытанне і аналіз трактата «Архезаграфія» французскага 

кампазітар Туано Арбо. 

2. Пластыка цела і голасу 

Сродкі выразнасці танца. Перадача эмоцый і пачуццяў пластычнымі сродкамі. 

Прагляд тэматычных відэаўрокаў. Невербальнае ўзаемадзеянне паміж выканаўцамі. 

Пантаміма. Маўклівая гульня групы танцораў. 

Практычныя заняткі 

Практыкаванні на развіццё пластычнасці, выразнасці, музыкальнасці. Практыкаванні 

на развіццё «выбуховасці», хуткасці, адчування пластычнай формы. Адпрацоўка розных 

відаў падзенняў, прыдуманых самімі навучэнцамі. 

Практыкаванні на разняволенне, зняцце фізічных і псіхалагічных «сціскачоў». 

Практыкаванні на развіццё здольнасці да імправізацыі. Полька з імправізацыяй. 

3.Танцавальны рух 

Асаблівасці арганізацыі маўлення і руху, злучэнне фразы і дзеяння. Прагляд 

тэматычных відэаўрокаў. 

Практычныя заняткі 

Дакладная і паслядоўная арганізацыя маўлення і руху, злучэнне фразы і дзеяння. 

Танцы з прыпеўкамі: «Базар», «Сямёнаўна», «Грачанікі», «Лявоніха», «Дзеўка ў сенях». 

Раўнамерны безупынны рух: трэніроўка. Праходка і кручэнне ў манеры розных крокаў. 

Выкананне вывучаных танцаў пад нехарактэрны для іх музычны матэрыял. Практыкаванні 

на вядзенне партнёра ў танцы, утрыманне т.зв. «рамкі». 

4. Архаічны народны танец 

Разбор схем новых танцаў, прагляд відэаматэрыялаў па тэме.  

Агляд інфармацыйных рэсурсаў па беларускіх танцах. Знаёмства з абрадам «Жаніцьба 

Цярэшкі». Вытокі, традыцыі, пераемнасць. 
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Вывучэнне адметных асаблівасцей латышскіх і эстонскіх танцаў у сістэме параўнання 

танцавальнай культуры суседніх этнасаў.  

Брэтонскія танцы – адны з найстарэйшых танцаў у Еўропе. Розныя тыпы брэтонскіх 

танцаў: ланцужковыя і парныя. 

Паходжанне ірландскіх і шатландскіх танцаў. 

Практычныя заняткі 

Беларускія гульні: «Цяцерка», «Явар», «Юрка барадаты». Кадрылі з розных раёнаў. 

Танцы з варыянтамі (у тройках і ў двойках): «Гапак», «Кракавяк», «Лявоніха». 

Танец «Субота» і яго варыянты: Барысаўская, Любанская простая і Любанская 

складаная. 

Любанская дзясятка танцаў. Танцы Віцебшчыны. Танцы Гомельшчыны. Танцы 

Гродзеншчыны. 

Латышскія і эстонскія народныя танцы: «Jautrais Sturis», «Vandzenes Cūkriksis», 

«Tilžas Dzīsme», «Rīgas Suitiņš», «Rīgas Šotis», «Garaisdansis», «Dirižablis», «Patrepsuks», 

«Tuustep», «Kikkapuu», «Aleksandra Valss», «Kohaanushka», «Subbota». 

Брэтонскія танцы: «Rondde Saint-Vincent», «Экасэз», Gavotte «Pourlet», Брэтонскі 

скаціш, Бурэ святога Патрыка, Бурэ «Croise». 

Ірландскія і шатландскія сацыяльныя танцы: «The Highland Scottische», «Lucky 

Seven», «The Military Twostep», «The Pride of Erin Waltz», «The Sausage Machine», «The St. 

Bernard’s Walt», «Strip the Willow», «The Orcadian (or Shetland)»,«Strip the Willow». 

Танцы народаў Скандынавіі: разнастайныя Скацішы, Шведскі вальс, «The Swedish 

Masquerade», «The Veleta», «The Virginia Reel». 

Танцы асобных этнасаў Еўропы: асобныя танцы поўдня Францыі, Партугаліі, Румыніі, 

Сербіі. 

5. Бытавы танец розных народаў ХІХ-ХХ стст. 

Асаблівасць пабудовы экзерсісу гісторыка-бытавога танца, яго адрозненне ад 

класічнага і традыцыйнага. Танцы гараджан. Прыдуманыя танцы. Клезмерская музыка: 

вытокі, традыцыі, стыль выканання, трансфармацыя ў танец. 

Практычныя заняткі 

Контрдансы «Джэні збірае грушы», «Чорныя конікі», «Дзірка ў сцяне», «Збор палак» і 

др. «Cuncti Simus»; Балі«Amoroso», «Anello», «Leoncello» і др. Танец «Клезмер». 

6. Публічная прэзентацыя танца 

Трансляцыя народнага танца шырокаму колу гледачоў: тлумачэнне, паказ, далучэнне 

да танца. Беларускі народны строй, стылізацыя яго элементаў у сцэнічным касцюме. 

Практычныя заняткі 

Падрыхтоўка і пастаноўка паказальнага танцавальнага нумара. 

Выніковы занятак 

Паказ канцэртнай праграмы на выніковых мерапрыемствах ЦДАДіМ «Маяк» г.Мінска 

(адкрыты справаздачны канцэрт і інш.). 

 

Рэзультаты, якія чакаюцца 

Пасля другога года навучання ўдзельнікі гуртка павінны: 

ведаць: 

− базавыя крокі танцаў балта-славянскага, кельцкага і скандынаўскага рэгіёнаў; 

− найбольш характэрныя для ўказаных народаў групы танцаў; 

− правілы бяспекі пры рабоце з прадметамі ў танцы; 

умець: 

− дэманстраваць названы педагогам танец без яго падказкі; 

− умець самастойна разбіраць танец па метадычным апісанні і відэаўроках; 

− выкарыстоўваць імправізацыйныя элементы ў вядомых кампазіцыях; 

− самастойна ставіць танцавальны нумар; 

валодаць: 
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− пачуццём такту і рытму; 

− навыкамі выканання вывучаных танцаў; 

− навыкамі падбору і стварэння сцэнічнага касцюма. 

 
2-і год навучання (дробнагрупавыя заняткі) 

Задачы: 

− пашырыць і паглыбіць прадметныя веды па харэаграфіі традыцыйнага танца; 

− прадоўжыць навучанне новым танцам розных рэгіёнаў. 

 

Вучэбна-тэматычны план  

№ 

п/п 

Назва раздзела / тэмы Колькасць гадзін 

У тым ліку 

Усяго 

гадзін 

Тэарэтычных Практычных 

 Уводны занятак 1 1 - 

1 Пластыка цела і голасу 4 1 3 

2 Танцавальны рух 8 2 6 

3 Архаічны народны танец 15 3 12 

4 Бытавы танец розных народаў ХІХ-

ХХ стст. 
3 1 2 

5 Публічная прэзентацыя танца 4 1 3 

 Выніковы занятак 1 - 1 

 Усяго: 36 9 27 

 

Змест праграмы 

Уводны занятак 

Абмеркаванне з навучэнцамі рэпертуара на бягучы год.  

Замацаванне ведаў па правілах тэхнічнай бяспекі, супрацьпажарнай бяспекі. 

1. Пластыка цела і голасу 

Прагляд тэматычных відэаўрокаў. Пераход «парога сцэны». Імправізацыя. 

Практычныя заняткі 

Работа з целам і голасам: далейшае развіццё пластычнасці, выразнасці, 

музыкальнасці, выпрацоўка адчування свайго цела і голасу як «інструмента» і трэніроўка 

ўмення свядома імі кіраваць.  

Практыкаванні на разняволенне, зняцце фізічных і псіхалагічных «сціскачоў». 

Практыкаванне «Эмацыянальны кракадзіл»: перадача розных эмоцый і пачуццяў (радасць, 

смутак, сорам, злосць, упартасць, спалох і г.д) праз танец. 

Практыкаванні на развіццё здольнасці да імправізацыі. 

2. Танцавальны рух 

Каардынацыя руху (зладжанасць у рабоце груп розных цягліц, накіраваная на 

дасягненне пэўнага рухальнага эфекту, кантрольнай мэты). Прагляд тэматычных 

відэаўрокаў. 

Практычныя заняткі 
Падрыхтоўчыя практыкаванні для разагрэву цягліц: просты праходачны крок, 

танцавальны крок з наска, крок на паўпальцах і пятках, дробныя выстукванні, прытупы, крок 

з падыманнем наперад ног, сагнутых у каленях («конікі»), крок з адкідваннем назад сагнутых 

у каленях ног, крок з высокім падыманнем нагі, сагнутай у каленях («чапля»), крокі на 

кукішках («гусі»), скачкі на дзвюх нагах («зайцы»).  

Дакладная і паслядоўная арганізацыя руху, злучэнне адначасовага і ў той жа час 

самастойнага дзеяння рук і ног у танцы.  

3. Архаічны народны танец 
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Танцавальная культура суседніх этнасаў Разбор схем танцаў. Прагляд 

відэаматэрыялаў па тэме.  

Практычныя заняткі 

Беларускія гульні: «Цяцерка», «Явар». Танцы: «Субота», «Каханачка», «Гапак», 

«Людзвінка», «Лявоніха», «Мяцеліца», «Нарэчанька» і інш. 

Замацаванне тэхнікі выканання элементаў народнага танца.  

4. Бытавы танец розных народаў ХІХ-ХХ стст. 

Праца з дадатковым матэрыялам: фотаальбомы, ілюстраваныя выданні, відэападборкі.  

Практычныя заняткі 

Адпрацоўка асноўных відаў танцавальных крокаў гісторыка-бытавога танца. Разбор 

танцавальнай формы, стылю, характара і манеры выканання танцаў. Аналіз музыкі для 

суправаджэння харэаграфічнага матэрыялу.  

Танец «Клезмер». 

5. Публічная прэзентацыя танца 

Трансляцыя народнага танца гледачам. 

Практычныя заняткі 

Падрыхтоўка і пастаноўка паказальнага танцавальнага нумара.  

Выніковы занятак 

Паказ гатовай канцэртнай праграмы на выніковых мерапрыемствах ЦДАДіМ «Маяк» 

г.Мінска (адкрыты справаздачны канцэрт і інш.). 

 

Рэзультаты, якія чакаюцца 
Пасля другога года навучання ўдзельнікі гуртка павінны: 

ведаць: 

− базавыя крокі танцаў балта-славянскага, кельцкага і скандынаўскага рэгіёнаў; 

− найбольш характэрныя для ўказаных народаў групы танцаў; 

умець: 

− дэманстраваць названы педагогам танец без яго падказкі; 

− умець самастойна разбіраць танец па метадычным апісанні і відэаўроках; 

валодаць: 

− пачуццём такту і рытму; 

− навыкамі выканання вывучаных танцаў; 

 

Рэпертуар 2-га года навучання (15-22 гады) 

Беларускія гульні: «Цяцерка», «Явар», «Юрка барадаты»; танцы: «Месяц», 

«Мяцеліца», «Каваль», «Каханачка», «Людзівінка», «Нарэчанька»; танцы з прыпеўкамі: 

«Базар», «Сямёнаўна», «Грачанікі», «Лявоніха», «Дзеўка ў сенях»; танцы з варыянтамі (у 

тройках і ў двойках): «Гапак», «Кракавяк »; Любанская дзясятка танцаў; танцы Віцебшчыны; 

танцы Гомельшчыны; танцы Гродзеншчыны. 

Латышскія і эстонскія народныя танцы: «Jautrais Sturis», «Vandzenes Cūkriksis», 

«Tilžas Dzīsme», «Rīgas Suitiņš», «Rīgas Šotis», «Garaisdansis», «Dirižablis», «Patrepsuks», 

«Tuustep», «Kikkapuu», «Aleksandra Valss», «Kohaanushka», «Subbota». 

Брэтонскія танцы:«Rondde Saint-Vincent», «Экасэз», Gavotte «Pourlet», Брэтонскі 

скаціш, Бурэ святога Патрыка, Бурэ «Croise». 

Ірландскія і шатландскія сацыяльныя танцы: «The Highland Scottische», «Lucky 

Seven», «The Military Twostep», «The Pride of Erin Waltz», «The Sausage Machine», «The St. 

Bernard’s Walt», «Strip the Willow», «The Orcadian (or Shetland)»,«Strip the Willow». 

Танцы народаў Скандынавіі: разнастайныя Скацішы, Шведскі вальс, «The Swedish 

Masquerade», «The Veleta», «The Virginia Reel». 

Танцы асобных этнасаў Еўропы: асобныя танцы поўдня Францыі, Партугаліі, Румыніі, 

Сербіі. 
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Контрдансы «Джэні збірае грушы», «Чорныя конікі», «Дзірка ў сцяне», «Збор палак» і 

др. «Cuncti Simus»; Балі«Amoroso», «Anello», «Leoncello» і др.Танец «Клезмер». 

 

Формы падвядзення вынікаў рэалізацыі праграмы 

Формамі падвядзення вынікаў рэалізацыі праграмы гуртка «TABAROK» з’яўляюцца: 

правядзенне заняткаў у выглядзе майстар-класаў з запрошаным педагогам, выступ на 

справаздачным мерапрыемстве ЦДАДіМ «Маяк» г. Мінска. 

 
Формы і метады рэалізацыі праграмы 

Сістэма развіццёвага навучання з паступовым ускладненнем задач у гуртку 

садзейнічае канцэнтрацыі ўвагі, трэніроўцы памяці, развіццю асацыятыўнага мыслення, 

выпрацоўцы сілы волі, фізічнаму, эмацыянальнаму і псіхалагічнаму разняволенню. 

На практычных занятках выкарыстоўваюцца метады, што развіваюць аналітычнае 

мысленне, хуткасць рэакцыі, каардынацыю. Формы заняткаў (групавая, дробнагрупавая) 

неабходныя для пастаноўкі і развучвання сольных, парных і групавых варыяцый танцаў пры 

падрыхтоўцы канцэртных нумароў. 

 

Заняткі будуюцца на аснове сістэматычных развіццёвых методык, якія ўключаюць 

наступныя метады: 

− слоўныя: тлумачэнне, гутарка, заахвочванне, заўвага, каментаванне і інш.; 

− метады практыка-арыентаванай дзейнасці: практыкаванні, паслядоўныя 

трэніроўкі, рэпетыцыі, канцэрты, фестывалі; 

− метады назірання: запіс назіранняў, замалёўкі схем танцаў, фота- і відэаздымка; 

− метад праблемнага навучання: пастаноўка складаных пытанняў, тлумачэнне 

асноўных паняццяў, азначэнняў, тэрмінаў; 

− праектна-канструктарскі метад: пастаноўкі танцавальных кампазіцый, 

канструяванне сцэнічных касцюмаў; 

− метад гульні: гульні на развіццё ўяўлення, здольнасці да імправізацыі; 

− наглядны: практычная дэманстрацыя педагогам харэаграфічнага матэрыялу, разбор 

схем танцаў, відэаматэрыялы. 

На занятках выкарыстоўваюцца наступныя сродкі навучання: 

− друкаваныя (літаратура для азнаямлення, схемы танцаў); 

− аўдыявізуальныя (запісы музыкальных кампазіцый, відэаўрокі, відэазапісы 

выканання традыцыйных танцаў носьбітамі ці прызнанымі калектывамі). 

Замацаванне атрыманых ведаў і выпрацаваных уменняў, іх прымяненне на практыцы 

ажыццяўляецца падчас самастойнай творчай дзейнасці навучэнцаў. 

 

На занятках выкарыстоўваюцца рэкамендаваныя здароўезберагальныя тэхналогіі: 

− тэхналогія індывідуалізацыі навучання; 

− арганізацыя навучання з дапамогай розных каналаў успрымання інфармацыі (зрок, 

слых, тактыльныя адчуванні, мышачная памяць) у залежнасці ад узроставых асаблівасцей 

навучэнцаў, а таксама з улікам мэты і задач заняткаў; 

− размінка і разагрэў усіх груп мышцаў у пачатку занятку; 

− размеркаванне інтэнсіўнасці фізічнай нагрузкі на працягу занятку; 

− стварэнне здароўезберагальнай прасторы ў кабінеце (прадугледжаныя раскладам 

перарывы для адпачынку навучэнцаў і педагога, праветрыванне ў перапынках паміж 

заняткамі); 

− выкананне практыкаванняў і дыхальнай гімнастыкі для фізічнай і эмацыянальнай 

разгрузкі ў канцы занятку. 
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Бягучы кантроль праверкі ведаў, уменняў і навыкаў ажыццяўляецца падчас назірання 

непасрэдна на занятках. Выніковы кантроль праводзіцца ў форме падрыхтоўкі і публічнай 

прэзентацыі харэаграфічных кампазіцый. 

 

Літаратура і інфармацыйныя рэсурсы 

Аўдыя-, відэа-, фота-, кінаматэрыялы 

Аўдыязапісы наступных музыкальных груп і выканаўцаў: 

Алесь Лось, Ліцьвінскі Хмель, Аляксей Бурнасенка і Кася Радзівілава, капэла «На 

таку», капэла «Колісьнія», Stary Olsa, Testamentum Terrae, Brevis, The Drolls, Ilgi, Auli, Tapani 

Varis, Hedningarna, Spælimenninir, Garmarna, Deskomp, Ceilidh Ceol, Mervent і інш. 

 

Відэаўрокі і відэа з выступленняў розных школ традыцыйнага і народнага танца: 

«Vento del Tempo» (г. Санкт-Пецярбург, Расія), «La Cracovia Danza» (г. Кракаў, 

Польшча), «Chorea Historica» (г. Прага, Чэхія), праект «WWW Taniec Polski» (Польшча), 

мультымедыйная DVD-энцыклапедыя «Традыцыйныя танцы Беларусі» (у 2 ч.) і інш. 

 
Літаратура для педагога 

1. Алексютович, Л. К. Белорусские народные танцы, хороводы, игры: учебное 

пособие для культурно-просветительных и хореографических училищ / Л. К. Алексютович; 

[ред. М. Я. Гринблат]. – Минск: Вышэйшая школа, 1978. – 527 с. 

2. Андреева, Ю. Танцетерапия / Юлия Андреева. – Санкт-Петербург: Диля, 2005. – 

247 с. 

3. Арбо, Туано. Оркезография: трактат о искусстве танца ФранцииXVI века: учебное 

пособие / Туано Арбо; (пер. Н. В. Юдалевич). – Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 252 с. 

4. Беларускія народныя танцы, карагоды і гульні / [А. Л. Варламаў і інш; рэд. 

Ю. М. Чурко]. – Мінск : БелСЭ, 1989. – 135 с. 

5. Васильева-Рождественская, М. В. Историко-бытовой танец: учебное пособие. / 

М. В. Васильева-Рождественская. – Москва: ГИТИС, 2005. – 385 с. 

6. Жаніцьба Цярэшкі / [рэд. А. С. Фядосік (гал. рэд.), В. К. Бандарчык, і інш.]. – 

Мінск: Навука і тэхніка, 1993. – 517 с. 

7. Ивановский, Н. П. Бальный танец XVI–XIX веков. / Н. П. Ивановский. – 

Калининград: Янтарный сказ, 2004. – 207 с. 

8. Кох, И. Э. Основы сценического движения: учебник / И. Э. Кох. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2010 – 509 с. 

9. Материалы первой конференции по вопросам реконструкции европейских 

исторических танцев ХІІІ–ХХ вв. (Санкт-Петербург. 18 мая 2008 г.) : сб.ст. / сост. 

Е. В. Еремина-Соленикова. – Санкт-Петербург, 2009 – 92 с. 

10. Методика преподавания историко-бытового танца в детских хореографических 

школах и школах искусств: 1 – 2-й год обучения: Методичекие рекомендации / [сост. 

И. Н. Дизо]. – Минск, 1984. – 73 с. 

11. Чавро, Т.В. Музыка. Движение. Творчество: учебно-методические материалы / 

Т. В. Чавро и др. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2014. – 64 с. 

12. Чурко, Ю. М. Белорусский хореографический фольклор: традиции и 

современность / Юлия Чурко. – Минск: Четыре четверти, 2016. – 385 с. 

13. Яцковский, В. Ф. 100 фигур мазурки / В. Ф. Яцковский. – Санкт-Петербург : Лань, 

2010. – 222 с. 

14. Dziesmuundejusvetki: Rigai – 800 / Sast.: Dagmara Lejina. – Riga: Rigas Domes 

Kulturas Parvalde, 2001. 
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Інтэрнэт-рэсурсы 

1. Библиотека Интернет-ресурса «Миндон Эвина. Старый замок» [Электронный 
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