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Пояснювальна записка 
 
 

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

Ритмічно-хореографічні заняття у підлітковому 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 5-9 класів є продовженням 
програми «Хореографія» для учнів 1-4 класів в межах шкільного 
компонента і розрахована для викладання у 5-9 класів по одній годині 
на тиждень, 35 годин на семестр, 70 годин на рік.  

Завдяки участі в іграх, танцях діти мають чудову можливість 
торкнутися джерел українського народного мистецтва. Різноманітні 
ігри, лічилки, казки, 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 хлопчиками і дівчатками, основи яких 
закладаються у школі. Сумісне виконання парних танців, участь у 
масових іграх і забавах вчить доброзичливому і уважному ставленню 
один до одного, формує риси гуманності, людяності, проявлення 
найкращих рис характеру протилежної статі. 

Завдяки використанню емоційно-забарвленого, художньо-
образного музичного мистецтва на заняттях ритмікою рухи дітей 



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: 
— РИТМОПЛАСТИКА (включає основи виразного руху, що 

передбачають колективно-порядкові, ритмічні, партерні, гімнастичні 
вправи); 

— ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА (для 5-7 класів) 
  (включає танцювальні елементи і танці (підготовчий етап навчання): 

 основи класичного танцю; 
 основи народно-сценічного танцю; 
 основи сучасного бального танцю; 
 основи сучасного танцю; 

— ТАНЦЮВАЛЬНА  АБЕТКА від А до Я (для 8-9 класів): 
 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). 

 
  



Зміст програми 
 

5 клас І РИТМОПЛАСТИКА     
1 Основи виразного руху 
2 Колективно-порядкові вправи 
3 Партерні гімнастичні вправи  
ІІ ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА 
1 Основи класичного танцю 
2 Основи народно-сценічного танцю 
3 Основи сучасного й бального танців 
4 Танцювальні елементи і танці (постановки фрагментів танців 

свого регіону) 

ІІІ ТАНЦЮВАЛЬНА РУХАНКА 
1 Елементи чирлідингу та комбінації чирдансу 
ІV ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 
1 Імпровізація рухів, музичні ігри, тематичні флешмоби 

6 клас І РИТМОПЛАСТИКА     
 1 Основи виразного руху 

2 Колективно-порядкові вправи 
3 Партерні гімнастичні вправи  
ІІ ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА 
1 Основи класичного танцю 
2 Основи народно-сценічного танцю 
3 Основи сучасного й бального танців 
4 Танцювальні елементи і танці (постановки фрагментів танців 

свого регіону) 
ІІІ ТАНЦЮВАЛЬНА РУХАНКА  
1 Елементи чирлідингу та комбінації чирдансу 
ІV ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 
1 Імпровізація рухів, тематичні флешмоби 

7 клас І РИТМОПЛАСТИКА     
 1 Основи виразного руху 

2 Партерні гімнастичні вправи  
ІІ ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА 
1 Основи класичного танцю 
2 Основи народно-сценічного танцю 
3 Основи сучасного й бального танців 
4 Танцювальні елементи і танці (постановки фрагментів танців 

свого регіону) 

ІІІ ТАНЦЮВАЛЬНА РУХАНКА 

1 Елементи чирлідингу та комбінації чирдансу 



ІV ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 
1 Імпровізація рухів,  тематичні флешмоби 

8 клас І  ТАНЦЮВАЛЬНА  АБЕТКА від А до Я 
1 Танцювальна гімнастика  

Вправи народно-сценічного танцю  
Вправи класичного танцю  

2 Історико - побутовий та бальний танець 
3 Танцювальні елементи і танці (постановки танців свого регіону) 

ІІ ТАНЦЮВАЛЬНА РУХАНКА 
1 Елементи чирлідингу та комбінації чирдансу 
ІІІ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 
3 Імпровізація, тематичні (патріотичні) флешмоби 

9 клас І  ТАНЦЮВАЛЬНА  АБЕТКА від А до Я 
 1 Танцювальна гімнастика  

Вправи народно-сценічного танцю  
Вправи класичного танцю  
Диско і джазова гімнастика 

2 Історико - побутовий і бальний танець 
3 Сучасний бальний танець  

Елементи стандартизованих танців  
Елементи латиноамериканських танців 

4 Сучасні танцювальні стилі 
5 Танцювальні елементи і танці (постановки танців свого регіону) 
ІІ ТАНЦЮВАЛЬНА РУХАНКА 
1 Елементи чирлідингу та комбінації чирдансу 
ІІІ ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 
5 Імпровізація, тематичні (патріотичні) флешмоби 

 
На кожному уроці проводиться робота по всіх розділах програми. 

Учитель хореографії самостійно планує процентне відношення 
розділів у кожному навчальному році.  
       Основними завданнями, що виконуються у першому розділі 
програми «РИТМОПЛАСТИКА» - основи виразного руху, — 
ознайомлення учнів з мовою хореографічного мистецтва, навчання їх 
передавати різноманітними рухами характери, настрої, образи,  
музично-руховий розвиток дітей; включає ознайомлення дітей з 
колективно – порядковими вправами та фігурним шикуванням.  

Важливою умовою здійснення навчально-виховної роботи 
вчителя є оволодіння учнями основними танцювальними елементами 
і максимальне й різноманітне їх поєднання в етюдах, танцях, іграх і 
композиціях, що сприятиме розвитку фантазії, уяви, образному 



мисленню дітей. 
Метою розділу «ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА» є формування у дітей 
навичок виконання танцювальних рухів, ознайомлення з 
термінологією, розвиток первинних основ культури сценічного руху 
й  включає: 

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

       Пропонується розділ «ТАНЦЮВАЛЬНА РУХАНКА», у якому 
введено базові елементи чирлідингу, танцювальні зв’язки, композиції 
чирдансу, з різноманітним поєднанням базових рухів руками, ногами, 
стрибків, а також шикувань та перешикувань. 

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

 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 у розділі «ТАНЦЮВАЛЬНА РУХАНКА», що 
розвивають координацію, виховують пластичність, виразність і 
надають комбінаціям елементи танцювальності й урізноманітнюють 
їх.  

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. 

Основна форма уроків з хореографії — комбіновані заняття, що 
складаються з колективно-порядкових вправ, елементів класичного, 
народно-сценічного й сучасного танців, гімнастики, партерних вправ, 
імпровізації та ігор. 

 
 

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 02.04.2012 р.  
№ 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). 

 6. Програма курсу за вибором Хореографія 5-7 класи / 
С.Соколова. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України 
лист МОН України від 18.03.2008 № 1/11-787). 

 
  



5 КЛАС  
(1 година на тиждень) 

 

Зміст  
навчального матеріалу 

Державні вимоги  
до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 
Повторюються і удосконалюються 
вправи, вивчені у початковій школі.  
Ускладнюються вправи, прискорюється 
темп танцювальних комбінацій. 
Вивчається новий матеріал. 
І. РИТМОПЛАСТИКА 
Самостійне створення закінченого 
музично-рухливого образу. 
Відчуття індивідуального змісту даного 
танцю, танцювальної композиції. 
 
 
 
 
II. ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА 
Вправи біля станка. 
Перед кожним рухом або танцювальною 
комбінацією виконується:  
1) підготовчий рух (препарасьон), при 
якому фігура танцюючого готується до 
виконання того чи іншого руху;  
2) закінчення буде завершенням усієї 
композиції і поверненням танцюючого у 
вихідне положення. Вправи виконуються 
чітко, характерно до музики. Демі-пліє і 
гранд пліє по 1, 2, 5 позиціях, батман 
тандю, батман тандю жете – висування 
ноги вперед на носок з наступним кидком 
на 30°, рон де жамб пар терр, батман 
фраппе, релеве лан під кутом 90°, 
девелоппе, нті батман сюр ле ку де п’є, 
батман фондю, гран батман жете – великі 
кидки під кутом 90°.  
Нахили корпуса в поєднанні з рухами рук 
і голови – пор де бра. 
Вправи на середині залу 
Виконуються всі вправи розучені біля 
станка.  
Тан ліє — серія злитих, взаємозв'язаних 
рухів рук, ніг, голови і корпуса. 

 
 
 
 
Учень, учениця: 
орієнтується: 
в обсязі матеріалу, опанованого 
за 4 роки; 
вміє: 
передати характер образу та 
змісту музики; 
розпочати та закінчити вправу; 
має уявлення: 
про назви рухів та вправ 
Учень (учениця): 
уміє: 
виконати вправу в безопірному 
положенні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Стрибки по 1 позиції — соте.  
Стрибки, які виконують поштовхом обох 
ніг з наступним приземленням на дві 
ноги: з 5-ї позиції в 2-гу і з 2-ї позиції в 5-
ту — ешаппе. 
 Па шассе — стрибок з просуванням в усіх 
напрямках, при виконанні якого одна нога 
«наздоганяє» другу в найвищій точці 
стрибка. 
Танцювальні елементи: моталочка, 
моталочка з притупом, доріжка, бігунець, 
голубець, вихилясник з угинанням, 
підскоки з плесканням. 
Припадання, тинок, колупалочка — всі 
рухи виконуються в парі. 
Повороти (сутеню), кроки в повороті у 
дівчат — виконуються в парі.  
Танцювальна техніка: качалочка, 
повзунець, підсічка, свердло, повороти, 
обертас.  
Хвиля: вперед, боком; руками, тулубом. 
Танцювальна комбінація в стилі диско. 
Композиції латиноамериканського танцю. 
Танці: «Українська полька», «Шкільний 
вальс», «Зимова фантазія», «Мамбо», 
«Привітальний» та інші. 
Вивчення рухів та здійснення постановки 
фрагменту танцю свого регіону. 
 
Правила техніки безпеки на уроках 
Чирлідинг як засіб підвищення рівня 
розвитку рухових якостей і фізичної 
підготовленості. 
ІІІ. ТАНЦЮВАЛЬНА РУХАНКА з 
елементами чирлідингу та комбінацій 
чирдансу 
 
1. Основні стійки та позиції ніг: 
– Beginning stance (бігіннін стенс – вузька 
стійка ноги 
нарізно); 
– Сheer stance (чир стенс – широка стійка 
ноги нарізно); 
2. Основні позиції кистей: 
– Bucket (бакет – кисті в кулак, великі 
пальці до підлоги); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учень (учениця): 
уміє: 
відтворити технічне виконання 
та національний характер руху; 
практично використовує: 
знання у різних видах хореогра-
фічної діяльності;  
виконує: 
структуру танців  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учень, учениця: 
дотримується правил техніки 
безпеки під час занять 
чирлідингом 
 
 
 
 
Учень, учениця: 
характеризує чирлідинг як 
засіб підвищення 
рівня розвитку рухових якостей 
і фізичної 
підготовленості; 
знає вплив занять чирлідингом 
на функціонування основних 
систем організму; 



– Candlestick (кендлстік – кисті в кулак, 
великі пальці 
всередину); 
3. Основні позиції рук: 
– High V (Хай ві – руки догори-в сторони, 
кисті в кулак); 
– Low V (лоу ві – руки донизу – в сторони, 
кисті в кулак); 
– T motion (ті моушен – руки в сторони, 
кисті в кулак); 
– Half T (хаф ті – руки перед грудьми, 
кисті в кулак); 
4. Базові стрибки: 
– Spread eagle (спредігл («зірочка») – ноги 
нарізно, руки вгору – в сторони. 
 
ІV.ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 
імпровізація, музичні ігри, постановки 
тематичних флешмобів 

володіє знаннями й уміннями з 
організації 
 

 
 

5 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 

 
6 КЛАС  

(1 година на тиждень) 



 

Зміст  
навчального матеріалу 

Державні вимоги  
до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 
Повторюються і удосконалюються 
вправи, вивчені у 5 класі. Робота над 
розвитком міцності і стійкості ніг. 
Емоційне забарвлення та виразне 
виконання вправ. Прискорення темпу. 
Вивчається новий матеріал. 
 
І. РИТМОПЛАСТИКА  
Продовжується робота над створенням 
самостійного закінченого музично-
рухливого образу.  
Відчуття індивідуального змісту даного 
танцю  
 
II. ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА 
 Вправи біля станка. 
Перед кожним рухом або танцювальною 
комбінацією виконується:  
1) підготовчий рух (препарасьон), при 
якому фігура танцюючого готується до 
виконання того чи іншого руху;  
2) закінчення, буде завершенням усієї 
композиції і поверненням танцюючого у 
вихідне положення. Вправи виконуються 
чітко, характерно до музики.  
Демі-пліє, гран пліє, батман тандю, 
батман жете, рон де жамб пар терр, 
батман фраппе, релєве лан, деве- лоппе, 
пті батман сюр ле ку де п’є, батман 
фондю, гран батман жете. 
Пор де бра.  
Релєве — піднімання на півпальці на обох 
ногах за 1, 2, 5 позиціями.  
Вправи на середині залу.  
Виконуються всі вправи, розучені біля 
станка. Тан ліє. Соте.  
Гліссад — ковзкий рух ногою, що 
виконується и усіх напрямках.  
Па де баск — коловий рух ногою з 
наступним переступанням з однієї ноги на 
другу, балансе (похитування) — викону-
ють із сторони в сторону по прямій лінії, 

 
 
 
 
 
 
 
Учень, учениця: 
виконує: 
виразно, ритмічно, правильно і  
вільно нескладні танцювальні 
композиції, сучасні масові танці  
 
 
Учень (учениця):  
аналізує, оцінює, порівнює:  
виконання танців різного 
походження, форми, стилю та 
спрямування 
 
Учень (учениця):  
чітко виконує: 
підготовчі рухи вправ та 
комбінацій;  
знає: 
назви танцювальних вправ за 
програмою 
 
 
 
 
 
 
Учень (учениця): 
уміє: 
витримувати рівновагу 
 
 
 
 
Учень (учениця): 
розуміє: 



по діагоналі.  
Танцювальні елементи.  
Полька в повороті, перескоки із сторони в 
сторону. Підтримка, переноси партнерші у 
танці. Танцювальна техніка: качалочка, 
повзунець, відсічка, повороти, обертас, 
кроки :і поворотом, біг у повороті, шане.  
Композиції латиноамериканського танцю. 
Танцювальні комбінації и стилі диско. 
 Елементи джазового ганцю. 
Танці: «Українська полька», «Привіт, 
зима», «Віденський вальс», «Самба-страт» 
та інші.  
Вивчення рухів та здійснення постановки 
фрагменту танцю свого регіону. 
 
Чирлідинг як засіб підвищення рівня 
розвитку рухових якостей і фізичної 
підготовленості. 
 
ІІІ. ТАНЦЮВАЛЬНА РУХАНКА з 
елементами чирлідингу та комбінацій 
чирдансу 
 
1. Основні стійки та позиції ніг: 
– Squat (сквот – широка стійка ноги 
нарізно у напівприсіді); 
– Side lunge (сайд ландж – випад у 
сторону); 
2. Основні позиції кистей: 
– Blade (блейд – пальці кисті притиснуті 
один до одного); 
– Jazz hands (джаз хендс – пальці кисті 
широко розставлені); 
3. Основні позиції рук: 
– Touchdown (тачдаун – руки угору, кисті 
в кулак); 
– Low Touchdown (лоу тачдаун – руки 
вниз, кисті в кулак); 
– Bow and Arrow (бау енд ерроу – права 
перед грудьми, ліва 
в бік, кисті в кулак); 
– Punch (панч – права вгору, ліва на пояс, 
кисті в кулак); 
4. Базові стрибки: 
– Tuck (так – ноги зігнуті в колінах і 

вплив хореографічного 
мистецтва країн світу на 
українську хореографію; 
вміє: 
виконувати танцювальні рухи, 
структуру танців 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учень, учениця: 
характеризує чирлідинг як 
засіб підвищення рівня 
розвитку рухових якостей і 
фізичної 
підготовленості; 
 



максимальцно 
притиснуті до грудей, руки догори – в 
сторони). 
 

ІV.ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 
імпровізація, музичні ігри, постановки 
тематичних флешмобів 

 
6 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 

 
7 КЛАС  

(1 година на тиждень) 
 

Зміст  
навчального матеріалу 

Державні вимоги  
до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 
Повторюються і удосконалюються 
вправи, вивчені у 5-6 класах. Робота над 
розвитком міцності і стійкості ніг. 
Емоційне забарвлення та виразне 
виконання вправ. Темп прискорений. 
Вивчається новий матеріал. 
І. РИТМОПЛАСТИКА  
Продовжується робота над створенням 

 
 
 
 
 
 
Учень, учениця: 
виконує: 



самостійного закінченого музично-
рухливого образу. Відчуття 
індивідуального змісту даного танцю  
 
II.ТАНЦЮВАЛЬНА АБЕТКА  
Вправи біля станка.  
Повторюються вправи класичного танцю, 
вивчені у 6 класі і також: па де бурре — 
переступання з ноги на ногу з невеликим 
пересуванням вправо та вліво; шанжман 
де п’є — стрибок, який виконують 
поштовхом обох ніг із 5 позиції зі зміною 
ніг, яка відбувається в момент 
повернення на підлогу на де-мі пліє. 
Вправи на середині залу.  
Виконуються всі вправи, вивчені біля 
станка. Соте, гліссад, балансе, па де баск. 
Жете — стрибок з однієї ноги на другу 
ногу, під час якого одну ногу різко 
закидають уперед, убік або назад, а другу 
ногу простягають у повітрі, центр ваги 
корпуса переноситься з однієї нога на 
другу; сіссон ферме — маленькі та 
середні стрибки, які виконують 
поштовхом двох ніг на дві ноги з 
просуванням. 
Танцювальні елементи. 
Припадання у повороті, вірьовочка з 
подвійним ударом, присядка з 
колупалочкою, присядка і плесканням, 
вірьовочка з переступанням, «ключ», 
поворот з притупом. 
Композиції латиноамериканського 
танцю. 
Комбінації в стилі диско. Елементи 
джазового танцю. 
Танці: «Танго», «Веселий вальс», 
« Циганський», «Молдовеняска» та інші 
Вивчення рухів та здійснення постановки 
фрагменту танцю свого регіону. 
 
 
Вплив занять чирлідингом на 
функціонування 
основних систем організму. 
 

елементи та вправи в прискорено-
му темпі; орієнтується: 
в обсязі матеріалу, опанованому 
у попередні роки навчання  
Учень (учениця):  
має уявлення: 
про взаємозв’язок літератури і 
хореографії 
 
 
 
 
 
 
Учень (учениця):  
технічно та музично виконує:  
вправи  
 
чітко виконує: 
техніку ритмічного малюнку 
 
 
 
 
 
 
Учень (учениця):  
має уявлення: 
про характерні особливості поход-
ження танців, різних регіонів 
України;  
уміє: 
виразно, ритмічно, правильно і  
вільно виконувати нескладні  
танцювальні композицій сучасні  
масові танці; 
виконувати структуру танців 
 
 
 
 
 
Учень, учениця: 
знає вплив занять чирлідингом 
на функціонування основних 
систем організму; 



ІІІ.ТАНЦЮВАЛЬНА РУХАНКА з 
елементами чирлідингу та комбінацій 
чирдансу 
  
1. Основні стійки та позиції ніг: 
– Front lunge (фронт ландж – випад), 
– Kneel (ніл – стійка на коліні); 
2. Основні позиції кистей: 
– Clap (клеп – долоні поєднані 
паралельно, «оплеск»); 
3. Основні позиції рук: 
– L motion (ел моушен – права угору, ліва 
в бік, кисті 
в кулак); 
– Diagonal (дайегенел – права догори-
вбік, ліва донизу-вбік, 
кисті в кулак); 
– K motion (кей моушен – права догори-в 
бік, ліва 
вправо-донизу, кисті в кулак). 
4. Базові стрибки: 
– Toe touch (той тач – ноги в сторону – 
вгору, 
руки в сторони) і раніше вивчені. 
 
ІV.ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 
імпровізація, музичні ігри, постановки 
тематичних флешмобів 

 

 
 

7 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. 



8 КЛАС 

(1 година на тиждень) 
 

Зміст  
навчального матеріалу 

Державні вимоги  
до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 
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 
виворітності та танцювального кроку; 
танцювальні елементи з розучуваних 
танців. 
Історика-побутовий танець. 
Із історії бального танцю. Основні еле-
менти танців менует, гавот. 
Танці в ритмі вальсу по III позиції.  
Основні положення в парі і з’єднання рук 
(відкрите і закрите положення, протилежне 
положення бокове положення (положення 
менуету). 
Підготовчі й основні рухи: доріжка 
(вперед, назад), вальсовий поворот, правий 
поворот, зв’язуючий поворот, балансе. 
Елементи та композиції  
стандартизованих танців. 
Загальнодоступний фокстрот: основний хід 
(кроки вперед, назад, вбік і з 
приставлянням) четвертні повороти; 
стрижневий поворот вправо і вліво; кроки, 
в променанді. 
Танцювальні композиції: «Фігурний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учень, учениця: 
Має уявлення: 
про місце історико-побутового 
і бального танцю в житті 
людей;  
розрізняє: 
основні риси, манери та тех-
ніки виконання класичного та 
бального танцю; 
уміє:  
виконувати рухи самостійно і 
погоджувати рухи в парі; 
виражати у пластиці загальний 
зміст музики, власні образні 
асоціації; 
 володіє: 
технікою виконання основних 
рухів;в обсязі матеріалу; 
координацією для поєднання 
ізольованих рухів у комбіна-



вальс», «Вальс-гавот», «Міньйон», «За-
гальнодоступний фокстрот».  
Вивчення рухів та здійснення постановки  
танцю свого регіону. 
 
 
Вплив занять чирлідингом на 
функціонування 
основних систем організму. 
Методика проведення самостійних занять з 
чирлідингу 
ІV.ТАНЦЮВАЛЬНА РУХАНКА з 
елементами чирлідингу та комбінацій 
чирдансу 
 
1. Основні стійки та позиції ніг: 
–Kick (кік – мах); 
– Cross over (крос оуве – стійка перехресно 
правою). 
2. Основні позиції кистей: 
– Clasp (класп – долоні перехресно, захват 
лівою (правою)зверху, великі пальці 
перехрещені). 
3. Основні позиції рук: 
– Muscle man (маскл мен – руки в сторони, 
зігнуті в ліктьових суглобах догори на 90˚, 
кисті в кулак), 
– Dagger (дегер – руки перед грудьми 
паралельно одна до одної, кисті в кулак), 
4. Базові стрибки: 
– Double hook (дабл хук – права зігнута в 
коліні 
перпендикулярно до підлоги, коліно 
спрямоване 
назовні – в сторону; ліва зігнута, відведена 
назад – в сторону, руки догори – в 
сторони); 
 
ІV.ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 
імпровізація, постановки тематичних 
(патріотичних) флешмобів. 
Контактна імпровізація. Вправи на відчуття 
партнера. 
Складання танцювальних комбінацій 
відповідно до музичного супроводу 

цію з пересуванням;  
орієнтується у поняттях: 
 класична, народна., бальна 
хореографія. 
 
 
Учень, учениця: 
знає вплив занять чирлідингом 
на функціонування основних 
систем організму; 
володіє знаннями й уміннями 
з організації 
 

 

 



 
8 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. 

 
  



9 КЛАС 
(1 година на тиждень) 

 

Зміст  
навчального матеріалу 

Державні вимоги  
до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 
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 
виворітності та танцювального кроку; 
танцювальні елементи з розучуваних 
танців. 
Історико-побутовий танець полонез: 
основний крок полонезу; основні елементи 
танцю мазурка: па галя, па курю, 
«голубець», «голубець» з переступанням; 
«ключ». 
Сучасний бальний танець. 
Елементи та композиції стандартизованих 
танців. 
Повільний вальс: правий-поворот; лівий 
поворот; закрита зміна; зовнішня зміна; 
виск; синкопованё шассе. 
Елементи та композиції  
латиноамериканських танців. 
Квадратна румба: лівий квадрат; правий 
квадрат; розрив; поступальний хід; 
кубинський хід; поворот. 
Сучасні, танцювальні стилі. 
Рок-н-рол: з історії розвитку рок-н-ролу; 
танцювальні позиції (закрита і відкрита 
позиції, лроменанд, відкрита позиція з 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учень, учениця: 
має уявлення: 
про бальний та бально-спор-
тивний танець; 
знає: 
відмінні риси манери та тех-
ніки виконання стандартизо-
ваних і латиноамериканських 
танців; 
правила бального етикету; 
уміє: 
вільно рухатись по лінії тан-
цю; 
виконувати рухи самостійно і 
погоджувати рухи в парі; 
володіє: 
елементами тренажної системи 
сучасної хореографії; 
технікою виконання основних 
рухів історико-побутового та 



контактом у двох руках, тіньова позиція, 
позиція з опорою на стегно і на плече), 
основний крок. (сингл-тайм, дабл-тайм), 
прості танцю вальні фігури (верхня і нижня 
зміна, ворота, подвійні ворота). 
Танцювальні композиції: «Полонез», 
«Вальс-мазурка», Повільний вальс, 
«Квадратна румба», «Рок-н-рол». 
Вивчення рухів та здійснення постановки  
танцю свого регіону. 
 
Вплив занять чирлідингом на 
функціонування 
основних систем організму. 
Методика проведення самостійних занять з 
чирлідингу 
ІV.ТАНЦЮВАЛЬНА РУХАНКА з 
елементами чирлідингу та комбінацій 
чирдансу 
  
1. Основні стійки та позиції ніг, які 
вивчали раніше 
2.Основні позиції кистей, які вивчали 
раніше 
3. Основні позиції рук: 
– Box (бокс – руки перед грудьми 
паралельно 
одна до одної, кисті в кулак на рівні очей); 
–раніше вивчені позиції. 
4. Базові стрибки: 
– Herkie (херкі – права угору – в сторону 
(вправо), ліва зігнута відведена назад, руки 
в сторони); та раніше вивчені. 
 
ІV.ТАНЦЮВАЛЬНИЙ МАРАФОН 
Постановки тематичних (патріотичних) 
флешмобів. 
Творча імпровізація. 
Контактна імпровізація: робота в парі за 
одну руку, за дві, без контакту в руках. 
Відображення характеру музики відповідно 
до танцювальних стилів. 
 

бального танцю; 
виражає: 
оцінку власного виконання 
танцювальних рухів; 
 
відчуває: 
потребу у творчому самовира-
женні 
 
 
 
Учень, учениця: 
знає вплив занять чирлідингом 
на функціонування основних 
систем організму; 
володіє знаннями й уміннями 
з організації 
 
 
 

 
 
 



9 рік навчання 
 

Навчальні нормативи 
 

Самостійне виконання в темпі музичного супроводу 
танцювальної зв’язки у різних напрямках руху: 

 
 
Рівні компетентності: 
Низький – помилки послідовності виконання вправ, помилки 

при виборі напрямку руху, 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. 
  



 
 


