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Пояснювальна записка 
 

У системі художньо-естетичної освіти учнів одне з 

найважливіших місць займає мистецтво. Хореографія давно стала 

найпоширенішим видом мистецтва, засобами якого ефективно 

формується моральна та естетична культура людини, підвищується її 

духовний рівень, розкриваються шляхи для самовдосконалення. 

У процесі активної художньо-творчої діяльності, складовою якої 

є танцювальна діяльність, відбувається всебічний розвиток дитини; 

розвиток її творчого потенціалу, зростає естетичний, моральний, 

інтелектуальний, особистісний рівень. Струнка постава, легка хода, 

звичка до фізичної активності, сформовані в дитинстві,стають 

запорукою міцного здоров’я протягом усього життя. Велике значення 

хореографії полягає й у вироблені художнього смаку та відчуття 

гармонійності, краси оточуючого світу. Саме ці виховні функції 

сьогодні виходять на перший план в роботі навчально-виховних 

закладів. 

Мета хореографічного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах – сприяти естетичному вихованню і фізичному розвитку 

підростаючого покоління. 

Програма розрахована на розв’язання наступних завдань: 

- ознайомлення дітей з різними видами танцювального мистецтва 

(народний, класичний, історико-побутовий, бальний, сучасний) та 

доступною термінологією відповідного хореографічного напряму; 

- формувати навички виконання хореографічних рухів, які 

відповідають віковим особливостям та індивідуальним можливостям 

дітей, сприяти розвитку вміння вільно володіти своїм тілом. 

Правильна організація і побудова уроку хореографії теж дає 

можливості для оздоровлення дитини. Емоційний, активний початок 

танцювального заняття, його музичне оформлення, створення 

ситуацій успіху шляхом підведення дитини до самостійного рішення 

рухової задачі і схвалення за її старання-такі методи і прийоми 

використовуються не лише з виховною, а і з оздоровчою метою 

засобами рухової виразності (добирати до рухів відповідні пози, 

жести, міміку): 

- вчити співвідносити рухи з характером музики, розвивати силу 

та еластичність різних груп м’язів, здійснювати профілактику та 

корекцію окремих анатомо-фізіологічних відхилень; 
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- розвивати вміння орієнтуватись у просторі під час виконання 

різних видів музично-ритмічних рухів, самостійно перешиковуватись 

і виконувати композиційні малюнки («хвилі», «завиток», 

«концентричні кола», та ін.); 

- розвивати вміння емоційно переживати ігрову ситуацію в танці, 

знаходити індивідуальну пластику для розкриття музично-рухового 

образу, заохочувати до вільної імпровізації під час складання власних 

танцювальних форм, привертати увагу до краси власних рухів; 

- залучати дітей до національної народної творчості, знайомити з 

композиційними різновидами українського танцю (хоровод, гопак, 

козачок, гуцулка); 

- виховувати інтерес до танцювальної діяльності, розвивати 

естетичні почуття та художній смак, формувати навички культури 

поведінки та культури одягу, виховувати морально-вольові якості. 

 

Матеріал зазначеної програми складається з таких розділів:  

— РИТМОПЛАСТИКА (включає основи виразного руху, що 

передбачають колективно-порядкові, ритмічні, партерні, гімнастичні 

вправи); 

— ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА для 1-4 класів 

  (включає танцювальні елементи і танці (підготовчий етап навчання): 

 основи класичного танцю; 

 основи народно-сценічного танцю; 

 основи сучасного бального танцю; 

— ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН (включає імпровізацію, 

музичні ігри, тематичні флешмоби). 

 

Програма кожного року навчання містить матеріал з усіх трьох 

розділів за принципом поступового ускладнення. Дотримуючись їх 

змісту, педагоги можуть творчо підходити до проведення занять, 

керуючись загальними навчально-виховними завданнями. 

У розділі «РИТМОПЛАСТИКА» опрацьовуються ритмічні 

вправи, музичні ігри, музичний матеріал для слухання музики. Окрім 

того подаються колективно-порядкові вправи як організуючий 

компонент для подальшого засвоєння танцювальної лексики та 

вміння орієнтуватися в залі, а згодом на сцені. 

Розділ «ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА» передбачає вправи 

екзерсису класичної школи танцю, народно-сценічного та сучасного 
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танців. Запропоновані у розділі вправи сприятимуть формуванню 

правильної постави, координації рухів. 

 Вправи екзерсису класичного танцю використовуються з 

виховною метою. Вони надають тілу і рухам дитини легкості, 

гнучкості, зміцнюють м’язи, що необхідно при виконанні як 

народних, так і сучасних танців. 

 У розділі «ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН» 

використовуються танцювальні елементи, етюди та танці для 

масового виконання, музичні ігри, постановки тематичних 

флешмобів. До етюдів включено окремі епізоди, що складаються з 

танцювальних елементів народних, бальних та сучасних танців. При 

виконанні етюдів важливо надавати дітям можливість творчо 

самовиразитися: підтримувати творчу самостійність, заохочувати їх 

фантазію, що в цілому сприяє розвитку артистичності учнів. У розділ 

включено різноманітні танці регіону, які можуть виконуватися як 

цілим класом, так і окремими парами.  

 Педагог може рекомендувати застосовувати різні форми 

імпровізацій як засіб для розвитку творчої уяви вихованців: пошук 

найбільш адекватних рухів для відображення характерів музичних 

творів, настроїв музичних образів, створення пластичних діалогів на 

теми казок, віршів, мультфільмів, придумування танцювальних 

композицій тощо. Форма музичної гри є доступним, цікавим і 

значущим видом навчання для школярів, тому, музичні ігри варто 

застосовувати з метою введення елементів класичного танцю, що 

наближає їх до хореографічних етюдів і розвиває рухи й координацію 

учнів, вміння керувати своїм тілом. 

З метою перевірки творчого зростання учнів, набуття ними 

необхідних знань, умінь і навичок, рекомендуємо проводити у кінці 

навчального року уроки - «події» у різних формах: інсценізації 

фрагментів музичних казок, пісень, обрядів, створення й виконання 

танцювальних композицій на різні теми, танцювальні свята, 

оригінальні постановки флешмобів тощо. 
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Зміст програми 

1 клас  Назва, розділу 

 І РИТМОПЛАСТИКА 

 1 Основи виразного руху:  

Колективно-порядкові вправи  

Ритмічні вправи  

Гімнастичні вправи, 

Партерні вправи.  

Колективно-порядкові вправи  

Ритмічні вправи  

Гімнастичні вправи, 

Партерні вправи. 

 ІІ ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА 

 1 Основи класичного танцю 

 2 Танцювальні елементи і танці (постановки фрагментів танців 

свого регіону) 

 ІІІ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 

  Імпровізація рухів, музичні ігри, тематичні флешмоби 

2 клас І РИТМОПЛАСТИКА 

 1 Основи виразного руху: 

Елементи музичної грамоти  

Колективно-порядкові вправи  

Ритмічні вправи  

Гімнастичні вправи  

Партерні вправи  ІІ ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА 

 1 Основи класичного танцю 

 2 Основи народного танцю 

 3 Танцювальні елементи і танці (постановки фрагментів танців 

свого регіону) 

 ІІІ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 

  Імпровізація рухів, музичні ігри, тематичні флешмоби 

3 клас І РИТМОПЛАСТИКА 

 1 Основи виразного руху:  

Елементи музичної грамоти 

Музичні вправи  

Партерні вправи 

 

 

Партерні вправи  

ІІ ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА 

1 Основи класичного танцю 

2 Основи народного танцю 

3 Танцювальні елементи і танці(постановки фрагментів танців 

свого регіону)  

ІІІ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 

 Імпровізація рухів, музичні ігри, тематичні флешмоби 
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4 клас І РИТМОПЛАСТИКА 

 1 Основи виразного руху:  

Елементи музичної грамоти 

Музичні вправи 

Ритмічні вправи  

Гімнастичні вправи 

Партерні вправи 

 

 

ІІ ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА 

1 Основи класичного танцю 

2 Основи народного танцю 

3 Танцювальні елементи і танці(постановки фрагментів танців 

свого регіону)  

ІІІ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 

4 Імпровізація рухів, музичні ігри, тематичні флешмоби 

 

 

Зміст програми дає можливість ознайомити дітей з нескладними, 

доступними для сприймання та виконання елементами класичного, 

народно-сценічного, сучасного танців, хореографічною 

термінологією; допомогти їм засвоїти сюжетно-тематичні, ігрові, 

характерні, тренінгові комбінації та етюдні форми. Такий 

комплексний підхід до змісту хореографічної роботи не тільки 

зробить заняття змістовними, різноплановими, цікавими, а й надасть 

можливість визначити здібності дітей для подальшого їхнього 

розвитку у самодіяльних колективах певного напряму.  

 Кожне заняття має включати всі основні розділи програми. Час, 

відведений на кожний розділ, можна варіювати від теми, мети і 

завдань уроку. Важливо так організувати заняття, щоб перехід від 

одного виду діяльності до іншого був логічним і природним. 

 На заняттях з хореографії учні повинні бути вдягнені у легку, 

естетичну та зручну для рухових вправ форму одягу. Взуття для 

хлопчиків і дівчаток – спеціальні чешки на м’якій підошві. 

 Заняття мають відбуватися у світлому, добре провітреному 

приміщенні у якому, при можливості, наявні спеціальні станки 

(діаметр палиці приблизно 5 см), які кріпляться на металевих 

кронштейнах. Висота станка 65-80 см, відстань його від стіни – 30 см. 

Урок з хореографії проводиться під музичний супровід. 

 Календарне планування повинно охоплювати усі розділи 

програми. У плані на семестр рекомендується вказати програмові 

вимоги, зміст навчального матеріалу, терміни вивчення, основні 

методичні прийоми.  
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1 КЛАС  
 

(1 година на тиждень) 

 

Зміст  

навчального матеріалу 

Державні вимоги  

до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Розділ 1. РИТМОПЛАСТИКА 

Колективно-порядкові й ритмічні вправи.  

Фігурне марширування: ходіння по діаго-

налі, колу; розходження парами, четвірками, 

тощо. 

Розміщення на площині: перешикування з 

колони у коло, у шеренгу, ланцюжок, 

«равлик». 

Ритмічні вправи: музично-слухове сприй-

мання твору (веселий, спокійний, 

енергійний, урочистий). 

Виражальні засоби музики (повільно, і 

швидко, помірно, дуже швидко. 

Темп музики (на прикладі виконання рухів у 

різних темпах) 

Гімнастичні вправи: 

Загальнорозвиваючі і корекційні вправи на 

укріплення мускулатури, розвиток м’язів 

усього тіла та окремих його частин: голови, 

плечей, рук, тулуба, ніг. 

Вправи на розвиток рівноваги, координації, 

гнучкості тіла, поставу тіла. Релаксаційні 

вправи: на розкріпачення м’язів тіла, 

дихання. 

Вправи пальчикової гімнастики. 

Партерні вправи 

Вправи: 

— на напруження і розслаблення м’язів тіла 

(лежачи на спині); 

—  для розвитку рухливості стопи; 

— для зміцнення м’язів живота 

(«Велосипед»); 

— на розслаблення та групування тулуба 

(«Жуки»); 

— на виправлення постави: лежачи на спині 

– «Гойдалки», лежачи на животі – «Човник». 

 

Учень, учениця: 

орієнтується: 

у просторі в різних перебу-

довах; розрізняє і виконує: 

рухи відповідно до ритму, 

який пропонується музичним 

матеріалом;  

адекватно реагує: 

на розмір та характер му-

зичного твору;  

розуміє: 

що виражальні засоби музики 

впливають на ритмічну струк-

туру танцювального руху; 

виконує: 

колективно-порядкові вправи і 

перебудови; ритмічні, 

гімнастичні, партерні вправи, 

елементи танцювальних рухів;  

бере участь: 

у колективних іграх, фраг-

ментах танців;  

орієнтується у поняттях: 

весело-сумно, коло, колона, 

шеренга, ланцюжок, хоровод 
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Розділ II. ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА 

Вправи біля станка (обличчям: до 

станка).  

Позиції рук: підготовча, 1, 2, 3. 

Позиції ніг: 1, 2, 3 (напіввиворотні).  

Висування ноги на підлозі (батман тандю) 

вбік, вперед, назад з 1, 3 позицій.  

Напівприсідання на двох ногах, не відри-

ваючи п’яти від підлоги (демі пліє) за і, 2, 3 

позиціями. Переведення ноги вперед-назад 

через 1 позицію (пасе партер).  

Напівколовий рух ногою за точками із зу-

пинками вперед, вбік, назад (демі ронд де 

жамб партер). Піднімання на півпальцях за 

1, 2, 3 позиціями (релеве). 

Перегинання. Положення ноги на щиколотці 

вперед і назад (сюр ле ку де п’є).  

Вправи на середині залу. Вправи на по-

дальший розвиток рівноваги з поступовим 

перекатом голови (різні напрями). 

 

Уклін (для дівчат, хлопців):  

Положення рук: на поясі, за край спіднички. 

Плавний рух руками (пор де бра 1, 2). 

Підготовчий рух для переходу з однієї ноги 

на іншу (па де гаже). 

Стрибки на двох ногах: за VI позицією 

(соте). 

Танцювальні елементи 

Танцювальний крок з носка (па марше). 

Потрійний крок. Підскоки (поперемінно). 

Простий танцювальний крок (веснянка). 

Гуцульський дрібний хід (на місці, із про-

суванням). Па польки. Галоп. Притупування 

однією ногою. Потрійний притул. Присядки 

у І позицію (для хлопчиків) типу «м’ячик», 

«жабка». 

Розділ ІІІ 

 ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 

Танцювальні етюди і,танці будуються на  

зазначених елементах (на зразок «Поміняй 

пару», «Веселі гуцулята», «Перші кроки» та 

інші – на вибір педагога). 

Орієнтовні танці-ігри: «Сніжинки», «Котик і 

мишки», «Весела дітвора»; орієнтовні 

Учень (учениця): 

засвоює: 

основні вправи на формування 

основного положення танцю, 

який виконується;  

знає: 

як підготувати м’язовий 

апарат до виконання вправ 

екзерсису біля палиці, 

закріплювати м’язову пам’ять 

на середині залу (без палиці);  

орієнтується: 

в основних позиціях (для ніг і 

рук) для подальшого 

виконання танцювальних 

вправ і елементів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень (учениця): 

починає і закінчує:  

танцювальний рух із початком 

і закінченням звучання 

музичного супроводу;  

виконує: 

танцювальні рухи, вправи, 

поклони за вимогою педагога 
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хороводи «Мак», «Кривий танок», 

«Подоляночка»; масові танці «По гриби», 

«Перші кроки» 

Імпровізація рухів, музичні ігри, постановки 

тематичних флешмобів. 

 

1 рік навчання 

Навчальні нормативи 

Самостійне виконання в темпі музичного супроводу 

танцювальної зв’язки: 

 

Рівні компетентності: 

Низький – помилки послідовності виконання вправ, нечіткість 

рухів під музику, помилки при виконанні базових кроків, помилки 

при виконанні рухів руками. 

Середній – послідовне виконання вправ у темпі музичного 

супроводу без помилок, помилки при виконанні базових кроків, 

помилки при виконанні рухів руками. 

Достатній – послідовне виконання вправ у темпі музичного 

супроводу без помилок, дотримання техніки виконання основних 

базових кроків, нечіткі рухи. 

Високий – послідовне виконання вправ у темпі музичного 

супроводу без помилок, дотримання техніки виконання основних 

базових кроків, правильні рухи руками, збереження постави. 

 

2 КЛАС  
(1 година на тиждень) 

 

Зміст  

навчального матеріалу 

Державні вимоги  

до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Розділ 1. РИТМОПЛАСТИКА 

Елементи музичної грамоти і ритмічні 

вправи. 

Характер, темп, динамічні відтінки у музиці, 

їх передача через рух; затакт, затактові 

побудови. 

Особливості маршу. 

Танцювальні жанри: вальс, полька, галоп. 

Ознайомлення з музичними розмірами 2/4, 

4/4, 3/4. 

Учень, учениця: 

виконує: 

всі ритмічні завдання в 

прискореному темпі;  

реагує: 

на побудову музичного твору; 

розрізняє: 

музичні розміри;  

узгоджує: 

танцювальні рухи з музикою, 
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Партерні вправи 

Вправи: 

— для розвитку гнучкості плечового поясу; 

— для покращення гнучкості хребта та 

розтяжка (нахили тулуба до витягнутих ніг 

(«складка»), до розведених ніг в сторони); 

— для зміцнення м’язів стегна та живота 

(почергове піднімання ніг: сидячи, на спині). 

Вправи, лежачи на животі: «Жабка», 

«Човник», «Рибка». 

Гімнастичні вправи: 

Вправи на розвиток рівноваги.  

Загаль норозвиваючі і корекційні вправи на 

укріплення мускулатури, розвиток м’язів 

усього тіла та окремих його частин — го-

лови, плечей, рук/тулуба, ніг. 

 

 

Розділ II. ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА 

Вправи біля станка (обличчям: до 

станка).  

Кидки ногою з 1 і 3 позицій вперед, вбік, 

назад (батман тандю жете).  

Глибоке присідання з відривом п’яток від 

підлоги (повне шгіє). Коловий рух ногою 

вперед і назад за точками (ронд де жамб 

партер ан деор і ан дедан). Удари ногою по 

щиколотці опорної ноги (батман фрапе). 

Переведення працюючої ноги (пасе), 

підготовка до вірьовочки.  

Чергові кидки з перескоками з однієї ноги на 

другу, вперед, за VI позицією на низьких 

півпальцях (чосанка). Згинання до 

щиколотки і відривання працюючої ноги у 

вільному положенні вперед на 3/5 з 

одночасним підскоком на опорній нозі 

(угинання). 

Вправи на середині залу. 

Поза круазе (вперед, назад). Плавний рух 

руками (пор де бра, три види). Стрибки: на 

двох ногах за і, 3 позиціями (соте), зі зміною 

ніг під час стрибка (шонжман де п’є). 

 

 

Танцювальні елементи. 

словом, поєднує рух із 

мімікою, жестами;  

уміє: 

орієнтуватися на площині; 

координувати свої рухи з 

музичним супроводом;  

починати й закінчувати свої 

рухи разом з музичним 

супроводом; 

відображати оплесками, 

притулами ритм знайомого 

музичного твору, пісні;  

визначати темпи, що суп-

роводжують танцювальні 

рухи; 

передати рухами характери й 

образи різних персонажів 

 

Учень (учениця): 

запам’ятовує: 

назви вправ із системи 

класичного танцю, вміє їх 

виконувати;  

володіє: 

координацією рухів і вправ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень (учениця): 
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Основні положення рук в українському 

танці: кисті рук, стулені в кулачки, великий 

палець закладений за пройму кептаря 

(дівчина); руки зігнуті у лікті, лежать позаду 

на поясі, долонями назовні (хлопці). 

Бігунець. Вірьовочка. Тинок. Вихилясник із 

потрійним притулом. Угинання. Простий 

танцювальний біг на напівпальцях. Змінний 

хід (російський). Білоруський хід 

(крижачок). Па вальсу (у кінці року). 

Розділ ІІІ  

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 

 Танцювальні етюди і танці будуються на 

зазначених елементах. 

Український етюд: 1) Бігунець. 2) Вихи-

лясник. 3) Вірьовочка. 4) Припадання. Танці: 

«Весела полька», «По ягоди», «Білоруська 

полька», «Козачок» та інші (на вибір 

педагога) 

Імпровізація рухів, музичні ігри 

Рухова імпровізація під музику різних 

темпів. Імпровізація танцювальних кроків в 

образі тварин (лисиця, чапля, кішка, 

ведмідь), постановка тематичних 

флешмобів. 

передає: 

через танцювальні рухи зміст і 

образ музичного твору;  

має уявлення: 

про музичні розміри, якими 

визначається танцювальний 

жанр; 

самостійно виконує: 

рухи для підготовки суглобо-

м’язового апарату на 

продовження формування 

танцювальних рухів;  

вміє: 

адекватно музичного суп-

роводу виконувати танцю-

вальні вправи;  

розбирається: 

в основних розбіжностях 

танцювальних елементів 

українського танцю;  

самостійно визначає: 

рухи, притаманні російським 

та білоруським  

 

 

2 рік навчання 

Навчальні нормативи 

Самостійне виконання в темпі музичного супроводу 

танцювальної зв’язки: 

 

Рівні компетентності: 

Низький – помилки послідовності виконання вправ, нечіткість 

рухів під музику, помилки при виконанні базових кроків, помилки 

при виконанні рухів руками. 

Середній – послідовне виконання вправ у темпі музичного 

супроводу без помилок, помилки при виконанні базових кроків, 

помилки при виконанні рухів руками. 

Достатній – послідовне виконання вправ у темпі музичного 

супроводу без помилок, дотримання техніки виконання основних 

базових кроків, нечіткі рухи. 
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Високий – послідовне виконання вправ у темпі музичного 

супроводу без помилок, дотримання техніки виконання основних 

базових кроків, правильні рухи руками, збереження постави. 

 

3 КЛАС  
(1 година на тиждень) 

 

Зміст  

навчального матеріалу 

Державні вимоги  

до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Повторюється весь матеріал, вивчений рані-

ше, але дещо прискорюється темп — вправи 

виконуються у нескладних танцювальних 

комбінаціях. Крім того, додатково 

вивчається інший танцювальний матеріал. 

Розділ 1. РИТМОПЛАСТИКА 

Елементи музичної грамоти й музичні 

вправи. Знайомство з розмірами 3/8, 6/8, 

ритмічним рисунком з тріолями, складними 

розмірами. Розширення уявлення про 

танцювальні жанри: гавот, менует, полонез. 

 

Партерні вправи 

Вправи на поліпшення еластичності 

м’язів і зв’язок: на напругу і розслаблення 

м’язів тіла; для поліпшення еластичності 

м’язів плеча й передпліччя, розвитку 

рухливості ліктьового суглоба. 

Вправи на посилення гнучкості суглобів: 

для розвитку гнучкості плечового й по-

ясного суглобів; на зміцнення м’язів 

черевного преса; на поліпшення гнучкості 

хребта; на поліпшення рухливості 

тазостегнового суглоба й еластичності м’язів 

стегна. 

Вправи на поліпшення гнучкості колінних 

суглобів: для розвитку рухливості гоміл- 

костопного суглоба, еластичності м’язів 

гомілки і стопи. 

Вправи на виправлення постави. 

Розділ II. ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА  

Повне присідання (пліє). П’ята позиція ніг. 

Піднімання ноги на 90° (релеве лян). Великі 

кидки ногою вбік, вперед, назад (гранд 

 

 

 

 

 

Учень, учениця: 

відрізняє: 

різноманітні розміри 

музичного твору; 

вміє: 

виконувати танцювальні рухи 

відповідно до складних 

музичних розмірів та 

ритмічного рисунку; 

самостійно визначати  

танцювальні жанри;  

володіти комплексом вправ  

екзерсису і знає про його  

формуюче значення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень, учениця: 
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батман жете). Перегинання боком до станка 

вперед, назад. 

Додатково вивчаються вправи з екзерсису 

народно-сценічного танцю. Напівприсідання 

для дівчат і повне присідання для хлопців за 

і, 2, 3, 5, (6) позиціями. 

Виведення ноги (носок, каблук, носок) з 3 

позиції. Вивчається окремо у кожному 

напрямку (вбік, вперед, назад) з 

поверненням у 3, 5 позицію. 

Середній батман убік з 3 позиції з ударом об 

підлогу напівпальцями. 

Підготовка до каблучних рухів, опорна нога 

на напівпальцях, удар працюючою ногою об 

підлогу за 6 позицію. 

Винесення ноги на каблук уперед і вбік. 

Удар усією ступнею (у 6 позиції) і винесення 

ноги на каблук убік. 

Чесанка з поворотом від станка. 

Почергові переступання опорної ноги на 

всю ступню, працюючою — вперед на ребро 

каблука, назад на півпальці (переступчик).  

Колове ковзання по підлозі (колисання). 

Похитування і уклін уперед, убік, назад із 

переступанням з ноги на ногу (угинання з 

гойдалкою). 

Вправи на середині залу. 

Повторюються вправи, розучені біля станка. 

Пози 1-го, 2-го і 3-го арабесків із відокрем-

ленням ноги від підлоги. Плавний рух 

уперед і назад (тан ліє). Стрибки, скакунець-

стрибунець (український). 

Танцювальні елементи. 

Шасе (ковзний стрибок), крок полонезу, 

балянсе (похитування), вальс, вальсова 

доріжка, па де буре (дрібні переступання), 

припадання з подвійним ударом, вірьовочка 

з переступанням, голубець, вихилясник з 

угинанням, залітний крок; для хлопців: 

присядка, розніжка, гусячий хід, повзунець. 

Поворот на півпальцях (типу сутеню). 

Поворот на двох припаданнях. 

Розділ III.  

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 

Танцювальні комбінації будуються на зазна-

розрізняє: 

вправи екзерсису класичного 

танцю від вправ народно-

сценічного танцю; 

вміє: 

виконувати рухи за позиціями, 

визначеними для народних 

танців;  

розрізняє: 

назви вправ;  

специфіку виконання  

танцювальних рухів україн-

ського танцю;  

танцювальні елементи в 

манері,  

визначеній у назві танцю 

(регіональної належності) 
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чених елементах. 

Етюди. 

Російський етюд: традиційний російський 

хід, припадання (бічний хід, прості оплески, 

присядки). Українські етюди: «Гуцулята» — 

приставний крок (вправо, вліво), чесанка, 

переступання па високих півпальцях. 

«Ліричний» — простий танцювальний крок 

із розведенням рук, крок веснянки, бічна 

доріжка, присядки. 

Танці: «Вальс дружби», «Бальний гопак», 

«Ковзанярі», «Па де грас», «Наддністрянка» 

та інші масові танці, які виконуються на 

шкільних ранках, святах. 

Постановка різноманітних флешмобів. 

 

Учень, учениця: 

володіє: 

виконавською технікою і 

самостійно виконує 

танцювальні рухи та узгоджує 

їх із запропонованим 

музичним супроводом; 

самостійно виконує:  

елементи танців, танці різного  

характеру та ритму 

 

3 рік навчання 

Навчальні нормативи 

Самостійне виконання в темпі музичного супроводу 

танцювальної зв’язки: 

 

Рівні компетентності: 

Низький – помилки послідовності виконання вправ, нечіткість 

рухів під музику, помилки при виконанні базових кроків, помилки 

при виконанні рухів руками. 

Середній – послідовне виконання вправ у темпі музичного 

супроводу без помилок, помилки при виконанні базових кроків, 

помилки при виконанні рухів руками. 

Достатній – послідовне виконання вправ у темпі музичного 

супроводу без помилок, дотримання техніки виконання основних 

базових кроків, нечіткі рухи. 

Високий – послідовне виконання вправ у темпі музичного 

супроводу без помилок, дотримання техніки виконання основних 

базових кроків, правильні рухи руками, збереження постави. 
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4 КЛАС 

(1 година на тиждень) 

 

Зміст  

навчального матеріалу 

Державні вимоги  

до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Повторюються усі вивчені вправи, але у 

більш прискореному темпі й у різних 

комбінаціях. 

Додатково розучується інший танцювальний 

репертуар. 

Розділ 1. РИТМОПЛАСТИКА 

Елементи музичної грамоти й музичні 

вправи.  

Систематизація знань з музичної грамоти і 

зв’язок руху з музикою. 

Танцювальні жанри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА 

Вправи біля станка. 

Кидок ноги на носок з відриванням від 

підлоги (батман піке).  

Плавні згинання ноги в коліні у положенні 

ступні на щиколотці в усіх трьох напрямках 

на 45° (батман фондю).  

Великі кидки (гранд батман жете).  

Ковзний рух ноги в усіх трьох напрямках з 

Учень, учениця: 

орієнтується: 

в обсязі матеріалу, опа-

нованого за 4 роки;  

виконує: 

характерні особливості танців  

різного походження, регіонів  

України; 

має уявлення: 

про роль хореографії у житті 

людини та особистому житті 

учня; назви всіх танцювальних 

вправ, рухів, танців, що 

вивчали протягом навчання в 

початковій школі;  

виконує: 

вправи, основні елементи 

класичного і народно-

сценічного (українського) 

танцю; 

орієнтується у поняттях:  

 термінології класичного 

танцю (за вибором учителя), 

український танець, танцю-

вальна лексика свого регіону 

(за вибором вчителя), менует, 

полонез 

 

 

 

 

 

Учень, учениця: 

вміє: 

виразно, ритмічно, правильно 

і вільно виконувати нескладні  

танцювальні композиції, 
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відриванням її на 45°, 90° (девелопе).  

Додатково вивчаються вправи з тренажу 

народно-сценічного танцю. 

Повне присідання за 1, 2, 3, 5 позиціями.  

Виведення ноги (батман тандю) з 1 позиції 

вперед, убік, назад, із переведенням нога з 

носка на каблук і назад на носок з 

додаванням напівприсідання при поверненні 

у вихідну позицію.  

Кидки на 25%-30% (на середині залу). 

Ковзний рух ноги з відриванням її у трьох 

напрямках на 45% (девелопе). 

Різке девелопе на 45° у комбінації з підго-

товкою до вірьовочки. Колисання з поворо-

том від станка або до станка, з опусканням 

на коліно. Крок з угинанням на праву ногу 

вперед у схрещене положення і піднімання 

зігнутої ноги назад, після чого ліва нога 

підводиться на півпальці позаду правої, яка 

у витягнутому положенні піднімається 

вперед.  

Упадання з угинанням.  

Прикарпатський переступчик. Переступчик 

з підскоком у прямому положенні. 

Переступчик навхрест.  

Дріб (для хлопців). Крок «Аркана». Стрибок 

із зігнутими ногами (підошва до підошви).  

Гайдук-круч. Мітелочка. Розтяжка. 

Вправи на середині залу. Виконуються всі 

вправи, розучені біля станка. Всі вони 

можуть виконуватися в положенні круазе й 

ефасе. 

Танцювальні елементи. 

Змінний хід з кидком ноги назад. При-

падання з подвійним ударом. Вірьовочка з 

переступанням на півпальцях. Подвійна 

вірьовочка. Підготовчі рухи для виконання 

дробів. Ключ затактовий. Дріб з підскоком 

(із синкопою). 

Основні рухи прикарпатських і закарпатсь-

ких танців. Основний хід «Гуцулки». Основ-

ний хід «Аркана», чесанка, поворот на місці, 

по одному в парі. Бічний гуцульський хід. 

Бічний хід танцю «Аркан». Бічний закарпат-

ський хід. 

сучасні масові танці;  

аналізувати, оцінювати, 

порівнювати виконання  

танців різного походження, 

форми, стилю та спрямування. 

практично використовує: 

набуті знання у різних видах 

хореографічної діяльності;  
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Розділ ІІІ  

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 

Етюди. 

Російський етюд: традиційний російський 

хід, перший вид дрібної ХОДИ, бічний хід, 

прості оплески. 

Український етюд: залітний крок, бічний 

хід, присядка проста і вбік. 

Матроський етюд: хід матроського танцю,  

вірьовочка, присядка бічна, розтяжка. 

Танці: «Гуцулка», «Український ліричний»,  

«Фігурний вальс», «Сударушка». 

Орієнтовні танці свого регіону: 

Елементи гуцульського танцю: простий  

гуцульський біг, дрібне переступання вперед 

на витягнутих ногах, тропіток, чесанка, 

присядки: м’ячик, «Гайдук-круч», 

«Увиванець». 

Танцювальні елементи і танці (за вибором  

 педагога). Етюди та танці будуються на 

елементах танцювальної лексики свого 

регіону. 

Тематичні комбінації флешмобів. 

 

4 рік навчання 

Навчальні нормативи 

Самостійне виконання в темпі музичного супроводу 

танцювальної зв’язки: 

 

Рівні компетентності: 

Низький – помилки послідовності виконання вправ, нечіткість 

рухів під музику, помилки при виконанні базових кроків, помилки 

при виконанні рухів руками. 

Середній – послідовне виконання вправ у темпі музичного 

супроводу без помилок, помилки при виконанні базових кроків, 

помилки при виконанні рухів руками. 

Достатній – послідовне виконання вправ у темпі музичного 

супроводу без помилок, дотримання техніки виконання основних 

базових кроків, нечіткі рухи. 

Високий – послідовне виконання вправ у темпі музичного 

супроводу без помилок, дотримання техніки виконання основних 

базових кроків, правильні рухи руками, збереження постави. 
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Програма складена на основі матеріалів: 

 

1. Програми для творчих об’єднань позашкільних і 

загальноосвітніх навчальних закладів: Художньо-естетичний напрям. 

Хореографія. Театр./Укл. Л.М.Павлова – Суми: ТОВ Видавництво 

Антей, 2005. 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист МОН 

України від 12.07.2005 р. №1/11-3840. 

2. Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних 

закладів: Художньо-естетичний напрям /Укл. О.В.Биковська, 

І.О.Василянська, О.О.Волкова та ін. – К.: Грамота, 2008. – Вип.1. – 

100 с. 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України лист МОН 

України від 18.07.2007 р. № 1/11-5303. 

3. Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних 

закладів : Художньо-естетичний напрям / В.В.Артюх, І.А.Білай та ін. 

– К., 2012. – с. 154. 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України лист МОН України від 02.04.2012р. № 1/11-4294. 

4. Система хореографічного виховання у школах і 

позашкільних закладах: Навч.-метод. посібник./ А.П.Тараканова – К.: 

ІЗМН, 1996. – 284 с. 

5. Програми факультативних курсів та курсів за вибором для 

спеціалізованих загальноосвітніх шкіл музичного профілю / Укл. 

О.В.Корнілова, О.В.Гайдамака. – Х.: Видавництво «Ранок», 2009. –

192 с. 

6. Програма курсу за вибором Хореографія 1-12 класи / 

В.Рагозіна, О.Попик. 

7. Програма курсу за вибором Хореографія 1-4 

класи/А.Тараканова. 
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