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Пояснювальна записка 
 

Хореографія має велике значення для художньо-естетичного і 
особистісного розвитку учнівської молоді. Танець є доступним і 
популярним видом мистецтва, вирішує низку завдань фізичного, 
художньо-естетичного, духовного виховання учнів. 

Ритмічно-хореографічні заняття у старшому шкільному віці 
сприяють корекції фігури, постави, розвивають фізичні якості учнів. 
За допомогою ритмічних вправ відбувається корекція фізичних і 
психологічних недоліків і вад (перевтомлення, мускульної в’ялості, 
загальмованості, надмірного збудження, викривлення хребта тощо). 
Оволодіваючи різноманітними рухами, учні удосконалюють свої 
рухові навички, у них розвиваються м’язове чуття, просторове 
орієнтування і координація, поліпшується постава, підвищується 
життєвий тонус. Музично-ритмічна діяльність сприяє формуванню 
чіткості, точності рухів, що позитивно позначається на загальній 
навчальній діяльності школярів. 

Програма «Хореографія» для учнів 10-11 класів є продовженням 
програми «Хореографія» для учнів 5-9 класів в межах шкільного 
компонента і розрахована для викладання у 10-11 класів по одній 
годині на тиждень, 35 годин на семестр, 70 годин на рік.  

Завдяки участі в танцях учні мають чудову можливість 
торкнутися джерел українського народного мистецтва. Різноманітні 
ігри, пісні є доступною і цікавою формою навчання для учнів і 
водночас виховують любов до рідного краю, повагу до культурних 
традицій свого народу, прагнення до їх ушанування і збереження. 
Ознайомлення з танцювальним мистецтвом різних народів і країн 
спрямовує учнів на пізнання культури світу, розширення й 
збагачення свого кругозору. 

У процесі хореографічної діяльності учні співвідносять свої рухи 
у часі й просторі з рухами інших, що сприяє кращому пізнанню 
колективу, розумінню й відчуттю себе як його частини і як 
індивідуальності. Хореографічне виховання добре сприяє подоланню 
труднощів у стосунках між однолітками, основи яких закладаються у 
школі. Сумісне виконання парних танців, участь у масових іграх 
вчить доброзичливому і уважному ставленню один до одного, формує 
риси гуманності, людяності, проявлення найкращих рис характеру 
протилежної статі. 
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Завдяки використанню емоційно-забарвленого, художньо-
образного музичного мистецтва на заняттях ритмікою рухи учнів 
набувають таких естетичних характеристик, як легкість, пружність, 
пластичність, точність, а також розвивається їхня творча активність, 
фантазія і уява, здібність до імпровізації. 

 
 

Структура змісту програми з хореографії 
 

Програма складається з розділів: 
 
— ТАНЦЮВАЛЬНА  АБЕТКА від А до Я (для 10-11 класів): 
 танцювальна гімнастика 
 диско і джазова гімнастика 
 вправи народно-сценічного танцю  
 вправи класичного танцю  
 диско і джазова гімнастика  
 історико - побутовий і бальний танець 
 сучасний бальний танець:  

                 -  елементи стандартизованих танців  
                 -  елементи латиноамериканських танців. 
 

— ТАНЦЮВАЛЬНА РУХАНКА (включає базові елементи 
чирлідингу та композиції чирдансу). 

 
— ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН (включає імпровізацію, 

музичні ігри, тематичні флешмоби). 
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—  

 

Зміст програми 

 
На кожному уроці проводиться робота по всіх розділах програми. 

Учитель хореографії самостійно планує процентне відношення 
розділів у кожному навчальному році.  
Розділ «ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА від А до Я»   включає: 

 «Основи класичного танцю», що передбачає вивчення 
учнями основних рухів класичного танцю, опанування 
технікою їх виконання як основою для втілення 

10 
клас 

І ТАНЦЮВАЛЬНА  АБЕТКА від А до Я 

1 Танцювальна гімнастика  
Диско і джазова гімнастика 

2 Сучасний бальний танець 
Елементи стандартизованих танців  
Елементи латиноамериканських танців 

ІІ ТАНЦЮВАЛЬНА РУХАНКА 
1 Базові елементи чирлідингу та композиції чирдансу 
ІІІ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 

1 Сучасні танцювальні стилі 
2 Імпровізація 

 3 Постановки тематичних (патріотичних) флешмобів 
11 
клас 

І ТАНЦЮВАЛЬНА  АБЕТКА від А до Я 

1 Танцювальна гімнастика  
Диско і джазова гімнастика 

2 Сучасний бальний танець  
Елементи стандартизованих танців  
Елементи латиноамериканських танців 

ІІ ТАНЦЮВАЛЬНА РУХАНКА 
1 Базові елементи чирлідингу та композиції чирдансу 
ІІІ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 

1 Сучасні танцювальні стилі 
2 Імпровізація 

 3 Постановки тематичних (патріотичних) флешмобів 
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хореографічного образу. Розділ є пропедевтичним 
фундаментом, основою для оволодіння й удосконаленім 
всіма іншими рухами народно-сценічного і сучасного 
бального танців. 

 «Основи народно-сценічного танцю», який спрямований 
на залучення учнів до цінностей культури свого народу й 
народів світу через оволодіння ними елементами 
танцювальної лексики народів світу, елементарними знан-
нями про музичне мистецтво і національні костюми народів 
світу, вміння відчувати й передавати жанрові й стильові 
особливості народного танцювального мистецтва. 

 «Історико - побутовий та бальний танець», який 
зорієнтований на формування внутрішньої культури 
людини. Заняття бальним танцем органічно пов’язані із 
засвоєнням норм етики, високої культури спілкування між 
людьми. Витримка, ввічливість, почуття міри, простота, 
скромність, увага до оточуючих — всі ці риси виховуються 
в процесі занять. 

 «Сучасний бальний танець» ознайомлює старшокласників 
із сучасними напрямками хореографічного мистецтва, з 
технікою виконання масових і популярних у молодіжному 
середовищі танців. 

Одним із головних завдань уроків хореографії є розвиток творчих 
здібностей дітей, їхньої фантазії, уяви, образно-асоціативного 
мислення. Виконанню цих завдань сприятимуть імпровізація, 
постановки тематичних(патріотичних) флешмобів (розділ програми 
«ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН»).  

Програма будується на матеріалі попередніх класів і 
удосконалює засвоєні раніше навички й уміння. Також вводяться 
елементи сучасних танців та нові зв’язуючі елементи комбінацій 
чирлідингу та чирдансу (які складаються з різноманітних поєднань 
базових рухів, стрибків, шикувань та перешикувань) у розділі 
«ТАНЦЮВАЛЬНА РУХАНКА», що розвивають координацію, 
виховують пластичність, виразність і надають комбінаціям елементи 
танцювальності й урізноманітнюють їх.  
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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 12.07.2005р. №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 18.07.2007р. № 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. (Програма курсу за вибором Хореографія 1-12 класи / 
В.Рагозіна, О.Попик). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 КЛАС 
(1 година на тиждень) 
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Зміст  
навчального матеріалу 

Державні вимоги  
до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 
Розділ І  
ТАНЦЮВАЛЬНА  АБЕТКА від А до Я 
Танцювальна гімнастика  
Вправи класичного (народно-сценічного 
танцю) біля станка та на середині залу:  
 Основні елементи класичного танцю:  
демі пліє та гранд пліє; батман тандю; 
батман жете; батман релеве лянт; гранд 
батман; батман фондю; батман фрапе; 
ронд де жамб партер; релеве (піднімання 
на півпальці); стрибки (алегро): соте. 
 Диско і джазова гімнастика. 
Вправи для окремих груп м’язів: для шиї, 
плечового поясу, рук, голови, ніг, стегон, 
корпусу. 
 Партерна гімнастика: вправи для 
розвитку рухливості стопи і еластичності 
м’язів гомілки та стопи; вправи на 
розвиток гнучкості. 
Вправи для розвитку пластичності. 
 Елементи акробатики (містки, шпагати, 
перевороти). 
 
Танцювальні елементи з розучуваних 
танців. 
Сучасний бальний танець. 
Елементи та композиції стандартизова-
них танців. 
Віденський вальс: спрощений правий 
поворот, ритмічний крок на місці — 
проста форма; правий та лівий поворот, 
зміна напрямку (права і ліва вперед-на-
зад), лок-степ, «мереживо», «вовчок».  
Елементи та композиції латиноамери-
канських танців ча-ча-ча. Основні рухи: 
вперед-назад; поворот вправо-вліво; 
розворот вперед-назад; ускладнена фор-
ма: поперемінний поворот, ронд шасе, 
хіп-твіст шасе. 
Розділ ІІ  
ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 

Учень, учениця: 
має уявлення: 
різновиди сучасної хореографії; 
знає: 
термінологію бальної хореографії; 
правила бального етикету; 
уміє: 
вільно рухатись по лінії танцю; 
виконувати рухи самостійно і 
погоджувати рухи в парі; 
володіє: 
елементами тренажної системи 
сучасної хореографії; 
технікою виконання основних 
рухів: рок-н-ролу, джаз-стріт; 
виражає: 
власну оцінку виконанню 
танцювальних рухів товаришами 
відчуває: 
потребу у творчому самовира-
женні засобами хореографії; 
орієнтується у поняттях: 
стандартизовані, латиноаме-
риканські танці 
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Сучасні танцювальні стилі. 
Джаз- стріт: основний крок, перехресний 
джаз-стріт, джаз-стріт з переступанням, 
прямий джаз-стріт, джаз-стріт із заносом 
ноги і з подвійним заносом.  
Танцювальні композиції: «Віденський 
вальс», «Ча-ча-ча», «Джаз-стріт». 
Творча імпровізація. 
Вираження пластикою, мімікою, жестами 
різних життєвих ситуацій відповідно до 
музичного супроводу. 
Танцювальні комбінації з різноманітних 
поєднань базових рухів чирлідингу та 
чирдансу. 
Постановки тематичних (патріотичних) 
флешмобів 

 
 

10 рік навчання 
Навчальні нормативи 

 
Самостійно виконувати в темпі музичного супроводу 

комплексу силових вправ: 
 
Рівні компетентності: 
Низький – помилки послідовності виконання вправ, нечіткість 

рухів під музику, технічні помилки при виконанні рухів ногами та 
руками. 

Середній – послідовне виконання вправ у темпі музичного 
супроводу без помилок, помилки при виконанні рухів. 

Достатній – послідовне виконання вправ у темпі музичного 
супроводу без помилок, дотримання техніки виконання основних 
вправ, нечіткі рухи. 

Високий – послідовне виконання вправ у темпі музичного 
супроводу без помилок, дотримання техніки виконання основних 
силових вправ, правильні рухи руками, ногами. 

 
 

11 КЛАС  
(1 година на тиждень) 



10 

 

Зміст  
навчального матеріалу 

Державні вимоги  
до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 
Розділ І  
ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА від А до Я 
Танцювальна гімнастика  
Вправи біля станка та на середині залу: 
(стилізовані відповідно до вибраного 
танцювального стилю).  
Диско і джазова гімнастика. 
Вправи для окремих груп м’язів: для шиї, 
плечового поясу, рук, голови, ніг, стегон-
, корпусу.  
Партерна гімнастика: вправи для 
розвитку рухливості стопи і еластичності 
м’язів гомілки та стопи; вправи на 
розвиток гнучкості; вправи для розвитку 
виворітності та танцювального кроку.  
Елементи акробатики (кульбіти, містки, 
шпагати, перевороти). 
Танцювальні елементи з розучуваних 
танців.  
Елементи та композиції стандартизо-
ваних танців. 
Вальс-бостон: основні рухи: відкрита 
зміна, зиґзаґ, правий та лівий поворот, 
хвиля, «спіраль». 
Елементи та композиції латиноамери-
канських танців. 
Самба — основні рухи: маятник; при-
родний основний рух; виск; соло-пово- 
рот; бото-фого. 
Розділ ІІ  
ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 
Сучасні танцювальні стилі. 
Брейк і хіп-хоп: історія походження, 
основні рухи: крок, фронтальний крок, 
повороти, прості комбінації кроків, 
«хвилі», акробатичні елементи.  
Танцювальні композиції: «Вальс-бос- 
тон», «Самба», «Брейк», «Хіп-хоп».  
Творча імпровізація. 
Складання комбінацій в стилі хіп- хоп і 
брейк. Варіанти композиційного 

Учень, учениця: 
має уявлення: 
про хіп-хоп, брейк та його місце 
у сучасному танцювальному 
мистецтві; 
знав: 
основну термінологію стилю 
«хіп-хоп», «брейк», сучасного 
бального танцю; 
правила бального етикету; уміє: 
вільно рухатись по лінії танцю; 
виконувати рухи самостійно і 
погоджувати рухи в парі;  
володіє: 
технікою виконання основних 
рухів танцю «Вальс-бостон», 
«Самба», манерою виконання 
«Брейк», «Хіп-хоп»;  
 
виражає: 
оцінку власного виконання 
танцювальних рухів;  
відчуває: 
потребу у творчому самовира-
женні засобами хореографії; 
орієнтується у поняттях: —
стиль, музичні та танцювальні 
напрями 
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вирішення певного танцювального 
фрагменту 
Танцювальні комбінації з різноманітних 
поєднань базових рухів чирлідингу та 
чирдансу. 
Постановки тематичних (патріотичних) 
флешмобів 

 
 

 

 

11 рік навчання 

Навчальні нормативи 
 

Самостійно виконувати в темпі музичного супроводу 
комплексу силових вправ: 

 
Рівні компетентності: 
Низький – помилки послідовності виконання вправ, нечіткість 

рухів під музику, технічні помилки при виконанні рухів ногами та 
руками. 

Середній – послідовне виконання вправ у темпі музичного 
супроводу без помилок, помилки при виконанні рухів. 

Достатній – послідовне виконання вправ у темпі музичного 
супроводу без помилок, дотримання техніки виконання основних 
вправ, нечіткі рухи. 

Високий – послідовне виконання вправ у темпі музичного 
супроводу без помилок, дотримання техніки виконання основних 
силових вправ, правильні рухи руками, ногами. 
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