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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Значне місце у формуванні особистості дитини з раннього віку займає 

хореографічне мистецтво. Танцювальні заняття – це перші сходинки до пізнання і 

розуміння дитиною світу мистецтва, до збереження і зміцнення здоров’я. 

Перебувати в русі є обумовленою віковими і фізіологічними особливостями 

потреба дитини. Цей природний потяг найкраще спрямовувати на розвиток 

фізичних якостей, а також, уваги, фантазії, вміння вільно поводитись у 

сценічному просторі, активно граючись. Для гармонійного розвитку дитини 

заняття фізичною культурою є обов’язковими, бо вони сприяють загальному 

фізичному розвитку, зміцнюють здоров’я, поліпшують координацію рухів, 

розвивають морально-вольові якості дітей. 

При розробці Програми були використані  

 «Програма гуртка класичного танцю» автора Л.Ю.Цвєткової (Збірник 

програм для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних 

закладів, художньо-естетичний напрям: Хореографія. Театр / А. Г. Божко, 

М. В. Вєліт, І. В. Валуйко та ін. – Суми: ТОВ Видавництво «АНТЕЙ», 

2005»; 

 Тараканова А.П. – Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для 

вчителів хореографії (1 – 4 класів ) і керівників хореографічних гуртків  

(початковий рівень) загально-освітніх  і позашкільних навчальних закладів 

– Вінниця: НОВА КНИГА. 2010.  

Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості у 

процесі опанування хореографії. Основні завдання навчальної програми 

полягають у формуванні таких компетентностей:  

пізнавальна – формування стійкого інтересу до мистецтва, ознайомлення з 

основними поняттями та знаннями, що стосуються хореографічного мистецтва як 

частини світової культури;  

практична – володіння своїм тілом, сценічність, виразність, музичність, 

творчої дисципліни формування теоретичних знань, практичних умінь та навичок 

з хореографічного мистецтва, розвиток музичного слуху, виховання культури 

здорового способу життя та відповідно розвитку фізичних якостей вихованців 

(спритності, швидкості, витривалості, сили, координації рухів);   

класичним та народно-характерним танцями; технікою танцю; артистичності і 

виразності в танці; 

 творча – формування творчих здібностей вихованців у процесі оволодіння 

основами хореографічного мистецтва, розвиток естетичних почуттів та смаків; 

подолання труднощів в процесі творчості; 



соціальна – сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань української, 

світової культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних 

традицій; самореалізації особистості в соціумі, почуття дружби та колективізму.  

     Навчальна програма реалізується в гуртку художньо-естетичного напряму 

хореографічного профілю, розрахована на вихованців віком від 5 до 14 років.         

Програмою передбачено навчання дітей у групах початкового та основного 

рівнів. На опрацювання матеріалу відводиться така кількість годин:  

початковий рівень – 144 год. (4 год. на тиждень); 5 – 8 років 

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень). 8 -14 років 

Перші заняття кожного навчального року є організаційними. На них 

розглядаються питання дотримання санітарно-гігієнічних норм, виконання вимог 

правил безпеки, попередження дитячого травматизму, дотримання вимог щодо 

зовнішнього вигляду, правил поведінки у приміщенні, на вулиці та у громадських 

місцях.  

Перші заняття кожного навчального року є організаційними. На них 

розглядаються питання дотримання санітарно-гігієнічних норм, виконання вимог 

правил безпеки, попередження дитячого травматизму, дотримання вимог щодо 

зовнішнього вигляду, правил поведінки у приміщенні, на вулиці та у громадських 

місцях.  

Навчальна програма початкового рівня (основи хореографії) передбачає 

поступову фізичну підготовку дітей із врахуванням вікових можливостей. До 

програми увійшли сюжетні, ігрові та стилізовані танці, що розвивають у дітей 

емоційність, уяву, акторську майстерність тощо. Робота спрямована на 

активізацію і розвиток хореографічних та творчих здібностей дітей, 

музикальності, артистизму.  

Програма основного рівня розрахована, перш за все, на опанування 

класичної хореографії. Заняття з класичного танцю складається з екзерсисів біля 

станка та на середині зали, allegro. Екзерсис біля станка вивчається спочатку 

тримаючись обома руками за станок, в подальшому – однією; стоячи спочатку на 

повній стопі, потім – напівпальцях. Вивчається постановка корпусу, рук, ніг і 

голови; виробляється сила і еластичність м’язів, гнучкість корпуса; розвивається 

виворотність ніг і танцювальний крок; закладаються основи для стрибка; 

отримуються перші навички свідомості і виразності виконання рухів. Після 

засвоєння основних рухів класичного танцю біля станка починається вивчення 

екзерсису на середині зали, згодом додається allegro.  

Зміст програми забезпечує основу цілісного розвитку особистості, творчих 

здібностей, сприяє активізації мислення, морально-вольових і естетичних якостей 

дитини. Наприкінці навчального року, за підсумками освоєння програми 

проводиться підсумковий захід, на якому діти демонструють отримані протягом 

навчального року знання, вміння та навички. Програма є орієнтовною. Відповідно 

до організаційно-педагогічних умов гуртка, групи, творчого об’єднання можуть 

бути внесені зміни.  

  



Початковий рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Тема Кількість годин 

 теоретичних   практичних   усього 

Вступ 1 1 2 

1. Колективно-порядкові вправи 2 18 20 

2. Вправи на підлозі (партерна 

гімнастика) 

2 22 24 

3. Музично-ритмічні вправи 2 46 48 

4. Постановчо-репетиційна робота 4 24 28 

5. Музичні ігри 2 18 20 

Підсумок  2 2 

Разом 15 129 144 

  

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Мета і завдання роботи гуртка. Техніка безпеки в 

танцювальній залі. Уклін. Основні позиції рук і ніг класичного танців. 

Практична частина. Уклін. Рухи по колу з носка, на півпальцях, з підскоком. 

Біг по колу. Основні позиції рук і ніг класичного танців. 

 

1. Колективно-порядкові вправи (20 год.)  

Теоретична частина. «Коло», «колона», «шеренга», «інтервал». Повороти 

праворуч, ліворуч. 

Практична частина. Постановка корпусу, рук, ніг, голови. Виконання 

перебудов у малюнках: коло;  колона; шеренга; інтервал. Повороти праворуч, 

ліворуч. Марширування: марш по одному по колу; перебудови праворуч, ліворуч 

через одного; з’єднання у пари, четвірки; перебудови парами, четвірками. 

Перебудови під час марширування: з колони по одному в пари;  з пар в колони;  

побудова кола з колони; вільне розміщення в залі.  

 

2. Вправи на підлозі (партерна гімнастика) (24 год) 

     Теоретична частина. Назви вправ партерної гімнастики. Основні закони 

правильного дихання під час виконання вправ на підлозі.  

     Практична частина. Нахили корпуса. Підйом ніг правої, лівої почергово та 

разом.  Лежачи підйом корпуса вперед. Вправи  «жабка», «велосипед», «ножиці». 

Розтяжка. 

 

3. Музично-ритмічні вправи (48 год) 

 



Теоретична частина. Темп - швидкий, помірний, повільний. Динамічні 

відтінки (голосно, тихо) музичного супроводу.  

Практична частина. Прослуховування музичного супроводу;  початок та 

закінчення рухів разом із музикою;  оплески в темпі музики; вправи на розвиток 

уваги.  

1. Вправи для голови: повороти; нахили. 

2. Положення рук у парі. 

3. Позиції рук: підготовче положення;  I - IІI позиція.  

4. Основні кроки: крок на півпальцях; крок на п’ятах; крок з високим підніманням 

колін; крок у бік; крок у бік з присіданням; простий танцювальний крок; підскоки 

в просуванні; перемінний крок;  

5. Рas польки. pas галопу.  

6. Стрибки.  

7. Уклін дівчаток та хлопчиків.  

4. Постановчо-репетиційна робота (28 год) 

 

Теоретична частина. «Образ», «сюжет» та зміст танцю 

Практична частина. Вивчення танцювальних етюдів, створених на основі 

попередньо засвоєного матеріалу: «Курчата», «Гномики», «Веселі мавпочки»,  

«Ось яка ялинка»,  «Сніжинки», «Спортивна хвилинка».  

 

5. Музичні ігри (20 год) 

 

Теоретична частина. Правила участі в музичних іграх. 

Практична частина. Ігри «Горобчики», «Пташки і лисичка», «Гномики», 

«Пташки і автомобіль», «Ластівки, горобці і півні»,  «Мишки». (Додаток) 

 

Підсумок (2 год.)  

Практична частина. Підбиття підсумків.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти:  

- техніку безпеки в танцювальній залі; 

- поняття «праворуч», «ліворуч»; 

- уклін дівчаток та хлопчиків; 

-  основні позиції рук і ніг класичного танцю; 

- терміни «коло», «колона», «шеренга», «інтервал»; 

- назви вправ партерної гімнастики; 

- основні закони правильного дихання під час виконання вправ на підлозі;  

- темп і динамічні музичного супроводу; 



- положення рук у парі, позиції рук; 

- рas польки, pas галопу; 

- поняття «образ» , «сюжет» танцю; 

- правила участі в музичних іграх; 

Вихованці мають уміти і застосовувати:  

- дотримуватися техніки безпеки в танцювальній залі; 

- виконувати уклін дівчаток або хлопчиків; 

- виконувати основні позиції рук і ніг класичного танцю; 

- виконувати повороти праворуч, ліворуч; 

- виконувати перебудови у малюнках: коло;  колона; шеренга;  

- дотримуватися інтервалу; 

- виконувати перебудови під час марширування: з колони по одному в пари;  

з пар в колони;  побудову кола з колони;  

- виконувати розтяжку, вправи партерної гімнастики; 

- починати і закінчувати рухи разом із музикою;  оплески в темпі музики; 

-  виконувати рas польки, pas галопу; 

- виконувати танцювальні етюди «Курчата», «Гномики», «Веселі мавпочки»,  

«Ось яка ялинка»,  «Сніжинки», «Спортивна хвилинка»; 

- брати участь в іграх «Зайченята», «Каченята», «Гномики», «Лисичка-

Сестричка», «Кіт та Миші». 

Вихованці мають набути досвід: 

- роботи в команді; 

- участі в колективних музичних іграх. 

 

 

Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Тема Кількість годин 

 теоретичних   практичних   усього 

Вступ 1 2 3 

1. Вправи на підлозі (партерна 

гімнастика) 

4 20 24 

2. Екзерсис класичного танцю 3 33 36 

3. Екзерсис класичного танцю на 

середині зали 

6 42 48 

4. Allegro 3 15 18 

5. Постановчо-репетиційна робота 5 40 45 

6. Фестивалі, конкурси, концерти 1 39 40 

Підсумок  2 2 

Разом 23 193 216 



 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ (3 год.)  

Теоретична частина. Мета і завдання роботи гуртка. Техніка безпеки в 

танцювальній залі. Позиції рук і ніг  народного танцю. 

Практична частина. Уклін. Музична розминка. Виконання позицій рук і ніг. 

Уклін  та позиції рук і ніг  народного танцю. 

1. Вправи на підлозі (партерна гімнастика)  (24 год.)  

Теоретична частина. Назви вправ партерної гімнастики. «Координація», 

«танцювальний крок» та «розтяжка». Робота м’язів в рухах. 

Практична частина. Продовжується опанування вправ, вивчених впродовж 

початкового рівня навчання, але прискорюється темп виконання, кількість 

повторів. 

 

2. Екзерсис класичного танцю  (36 год.)  

Теоретична частина. Термінологія, особливості та правила виконання 

екзерсису біля станка. 

Практична частина. Уклін. Постановка тулубу. Позиції ніг (І, ІІ, ІІІ позиції). 

Музичний розмір: 4/4, 4 такти. Позиції рук: (І, ІІ, та ІІІ позиції). Музичний розмір: 

4/4, 4 такти або 3/4, 8 тактів. Demi-рlié по І-ІІІ позиціях. Музичний розмір: 4/4, на 

2 такти кожний рух. «Вattement tendu» вперед, вбік і назад; музичний розмір: 4/4, 

на 2 такти. Положення ноги sur lе cou-de-pied попереду (основне) та позаду; 

музичний розмір: 4/4, на 2 такти. Rond de jambe parter; музичний розмір: 4/4, на 1 

такт кожний рух. 

3. Екзерсис класичного танцю на середині зали (48 год.)  

Теоретична частина. Термінологія, особливості та правила виконання 

екзерсису на середині зали. Еn face. Port de bras. Relevé. 

Практична частина. Точки зали. Положення корпусу en face. Позиції рук та 

рort de bras по І позиції. Музичний розмір: 4/4, 4 такти. . Demi-plié по І, ІІ 

позиціях. Музичний розмір: 4/4, на 2 такти кожний рух. Battement tendu по І і II 

позиціях убік, вперед Музичний розмір: 4/4, 2 такти. Pas saute по I позиції. 

Музичний розмір: 4/4, 2 такти. Relevé на півпальцях по І прямій позиції з 

присіданням; музичний розмір: 4/4, на 1 такт кожний рух. Pas польки. Pas галопа; 

музичний розмір: 2/4, на 1 такт кожний рух. 

 

4. Аllegro (18 год.) 



Теоретична частина. Термінологія, особливості та правила виконання 

allegro. 

Практична частина. Pas sauté по І позиції. Temps levé sauté по І,  ІІ позиції. 

Музичний розмір: 4/4, на 1 такт. Pas chassé.  Музичний розмір: 2/4, на 1 такт. 

5. Постановчо-репетиційна робота (45 год.) 

Теоретична частина. Перегляд наочних відеоматеріалів (записів балетних 

вистав, танцювальних конкурсів, концертів). 

Практична частина. Постановка та вивчення номерів із концертного 

репертуару.  

6. Фестивалі, конкурси, концерти (40 год.) 

Теоретична частина. Техніка і правила безпеки участі в масових заходах в 

закладі освіти і за його межами. 

Практична частина. Участь у фестивалях, конкурсах, концертах. 

 Підсумок (2 год.)  

Практична частина. Підбиття підсумків.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти:  

- техніку безпеки в танцювальній залі; 

- уклін та позиції рук і ніг  народного танцю; 

- «танцювальний крок»; 

- термінологію та правила виконання екзерсису біля станка; 

- термінологію та правила виконання екзерсису на середині зали; 

- термінологія та правила виконання allegro; 

- номери із концертного репертуару.  

 Вихованці мають уміти і застосовувати:  

- дотримуватися техніки безпеки в танцювальній залі;  

- виконувати вправи партерної гімнастики; 

- виконувати demi-рlié по І-ІІІ позиціях, «вattement tendu» вперед, вбік і назад, 

rond de jambe parter; 

- рas saute по I позиції, relevé на півпальцях по І прямій позиції з 

присіданням; 

- рas польки, рas галопа; 

- рas sauté по І позиції, temps levé sauté по І,  ІІ позиції, рas chassé; 



- виконувати номери із концертного репертуару.  

   

Вихованці мають набути досвід: 

- участі в концертних номерах; 

- участі в концертних програмах. 
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Додаток 

до початкового рівня  

Опис правил музичних ігор 

1. «Мишки».  

Хід гри: діти сидять під стінками залу - мишки, грім сидить на стільчику в кутку. 

«Вийшли мишки на узлісся» - навшпиньках йдуть з лісу на галявину; «Відшукати 

хотіли сушку» - поставити долоньку до лоба, шукає сушку; «Раз, два, три, чотири, 

п'ять» - плескаємо в долоні 5 разів; «Раптом пролунав грім з небес» - присісти, 

закривши голову руками; «Втекли мишки в ліс» - втекти на місце, а грім доганяє. 

Кого зловили, той стає громом.  

2. «Ластівки, горобці і півні».  

Хід гри: діти стоять по колу або вільно по залу. Кожному способу відповідає своя 

музика. Ластівки - «літають» (швидко бігають на носочках і махають крилами); 

Горобці - сидять навпочіпки, клюють зернятка, стрибають по залу; Півні - 

важливо походжають по залу крила за спиною.  

3. «Пташки і автомобіль».  

Хід гри: діти сідають на стільчики або лавочки на одній стороні майданчика або 

кімнати. Це пташки в гніздечках. На протилежній стороні стає педагог. Він 

зображує автомобіль. Після слів педагога «Полетіли, пташки, на доріжку» діти 

піднімаються зі стільців, бігають по майданчику, розмахуючи руками - 

крильцями. За сигналом педагога «Автомобіль їде, летіть, пташки, в свої 

гніздечка!» автомобіль виїжджає з гаража, пташки відлітають у гнізда (сідають на 

стільці). Автомобіль повертається в гараж. Спочатку в грі бере участь невелика 

група (10-12) дітей, з часом грають може бути більше. Необхідно попередньо 

показати дітям, як літають пташки, як вони клюють зернятка, проробити ці рухи 

разом з дітьми, потім можна ввести в гру роль автомобіля. Спочатку цю роль бере 

на себе педагог, і тільки після багаторазових повторень гри її можна доручити 

найбільш активній дитині. Автомобіль повинен рухатися не дуже швидко, щоб 

дати можливість всім дітям знайти своє місце.  

4. «Пташки і лисичка».  

Хід гри: одна дитина - лисиця, інші діти – пташки. Пташкам холодно на вулиці і 

вони роблять підскок то на одній ніжці, то на інший. Але лісом тихо йде лисичка, 

вона побачила пташок і тихенько підкрадеться до них, щоб когось зловити. Але 

пташки, побачивши лисицю, злітають (легкий біг на носочках з витягнутим 

корпусом і махають ручками (крильцями). Кого лисичка зловила, той стає 

лисицею. Музичний розмір 2 /4. На «1» - невелике присідання на правій нозі, 



злегка зігнувши коліно. Ліву ногу відірвати від підлоги і зігнути в коліні. На «2» - 

підстрибнути на правій нозі, м'яко опуститися, злегка зігнувши коліно. Ліву ногу 

залишити в тому ж положенні. Рухи повторюються з тією чи іншої ноги. Можна 

також виконувати, починаючи з кроку: на «раз» - крок правою ногою вперед, на 

«і» легкий підскок на правій нозі; на «два» - крок лівою ногою вперед, на «і» 

легкий підскок на лівій нозі. І так далі.  

5. «Гномики».  

Хід гри: гномики повертаються з лісу додому. У одних гномиків в руках кошик з 

грибами, у інших гномиків кошички з ягодами. Вони втомлені і йдуть звичайним 

кроком (крок на кожну чверть). Вони підійшли до будиночка, але двері не 

відкривається. Вони закриті. Хтось оселився в будиночку гномиків. Один гномик 

тупотить правою ногою (на «раз», «два» - один притупування). Пауза, гномики 

слухають, але ніхто не відчиняє двері будиночка, тоді всі діти - гномики 

починають виконувати один притупування. Але знову тиша. Один гномик робить 

три притупування, (кожен на дві чверті), але знову тиша. Гномики сердяться і 

виконують притупування, одне притупування на кожну чверть. З будиночка 

виходить вовк, дітки ховаються. Суть гри в тому, хто кого перехитрить, або вовк 

зловить когось із гномиків і той стає вовком, або дітки - гномики бігом 

сховаються в будиночку. Педагог, познайомивши дітей з змістом гри, повинен 

показати рухи і притупування дітям. 1-4 такт - гномики крокують, 5-8 такт - 

хочуть відкрити двері, 9-10 такт - Старший гномик тупотить і прислухається. 11-

12 такт - Гномики тупають і прислухаються. 13-14 такт - Старший гномик робить 

притупування і прислухається . 15-16 такт - повтор рухів іншими гномиками. 17-

18 такт - всі гномики виконують чотири притупування і прислухаються. 19-20 

такт - Гномики ховаються. 21-22 такт - Гномики біжать в будиночок. Після 

засвоєння притупів, їх потрібно з'єднати з ударами так, щоб хлопки і 

притупування були з'єднані.  

6. «Горобчики».  

Хід гри: педагог показує рухи, супроводжуючи їх розповіддю. «Горобчики 

стрибають легко, тихо, на місці і навколо себе, шукають зернятка і не можуть 

знайти. Але раптом хтось кинув їм крихту. Побачивши її, пташки горобчики 

невеликими стрибками просуваються вперед до неї. Підняти крихту, потрібно 

присісти і стрибнути, зробивши повне присідання.  

 


