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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Надзвичайно популярним у наш час став жанр сучасного танцю. 
Цьому сприяють численні телевізійні проекти, конкурси, фестивалі, які 
проводяться і на танцювальних майданчиках, і у вишуканих концертних 
залах усього світу. Сучасному танцю притаманні енергетика, динаміка, 
стрімкість і пластичність. Величезна кількість стилів і технік виконання 
цього танцювального напряму сформувалася під впливом класичного танцю 
та народних мотивів багатьох країн. Найбільш цікавим сучасний танець 
виходить тоді, коли виконавець, імпровізуючи, майстерно поєднує декілька 
його технік і стилів. 

 
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 
 

1. Пізнавальна компетентність, що забезпечує ознайомлення з поняттями 
та знаннями, які стосуються сучасного танцю як одного з видів 
хореографічного мистецтва. 
2. Практична компетентність, що сприяє оволодінню навичками 
сучасного танцю. 

3. Творча компетентність, що забезпечує формування творчих здібностей 
вихованців у процесі оволодіння хореографічним мистецтвом, розвиток 
естетичних почуттів, смаків, емоційно-почуттєвої сфери. 
4. Соціальна компетентність, що сприяє вихованню дбайливого ставлення 
до надбань світової, вітчизняної культури, мистецтва, духовних та 
матеріальних 
цінностей рідного краю народних традицій, національної свідомості, 
самореалізації в соціумі засобами мистецтва, професійного самовизначення. 
 

Програма розрахована для дітей віком від 5 до 16 років. 
 

Мета програми - формування особистості дитини, розвиток та 
вдосконалення фізичних здібностей вихованців шляхом навчання сучасного 
естрадного танцю різноманітних стилів (хіп-хоп, диско), сприяння 
гармонійному та естетичному розвитку особистості. 

Основні завдання: 
навчальні: навчати вихованців основам сучасного танцю, надати їм 

спеціальні знання з хореографії, сценічної майстерності, основам 
музикальності, ритміки та музичної виразності; познайомити з різноманітними 
стилями сучасного танцю; 

розвиваючі: виявляти здібності вихованців, розвивати координацію рухів 
частин тіла, почуття ритму, музикальність, танцювальну техніку, фізично 
загартовувати вихованців, враховуючи їх вікові особливості; формувати 
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особисті якості (увагу, пам’яті, мислення, уяви, активності, самостійності), 
зацікавленості до занять, бажання самовираження через танок; 

мотиваційні: створювати комфортну обстановку в колективі: атмосферу  
доброзичливості, співпрацю педагога з батьками; 

соціально - педагогічні: виховувати повагу до колективу, толерантність, 
повагу до старших, однолітків і молодших, морально-етичні норми, формувати 
почуття товариства і взаємодопомоги; розвивати лідерство та ініціативу, 
бажання активно брати участь у творчому житті колективу; прагнути до 
самореалізації соціально-адекватними способами, вміти вести себе гідно в 
будь-якій ситуації; використовувати сучасні педагогічні та хореографічні 
методики, які дозволяють кожному вихованцю досягти результатів відповідно 
до його вимог та можливостей; 

виховні: виховувати навички спілкування та культуру поведінки в 
суспільстві та організації своєї діяльності, працьовитість і прагнення до 
подолання перешкод, професійну культуру, етику та естетику виконання і 
представлення результатів своєї діяльності; 

естетична: виховувати любов до творчості, охайність й акуратність,  
формувати художньо-естетичний смак, радіти своїм успіхам і успіхам 
оточуючих.; 

оздоровчі: прагнути до здорового способу життя, фізичного здоров'я за 
допомогою спеціальних вправ. 

 
Навчальна програма розрахована на 5 років навчання: 

1-й рік - початковий рівень  – 144 години на рік, 4 години на тиждень; 
2-й рік - початковий рівень – 216 годин на тиждень, 6 годин на тиждень; 
3-5-й роки - основний рівень – 216 годин на рік, 6 годин на тиждень. 
 

У групі початкового рівня  навчання вихованці отримують початкові 
знання та навички з класичного та сучасного танцю, базові навички 
гармонійного руху під музику, почуття ритму, гарної постави, виразності, 
культури рухів, пластику, гнучкість тіла, силу рук і ніг. 

Основний рівень навчання базується на вивченні основ сучасного та 
класичного танців, вивченні техніки сучасної хореографії, вмінні 
орієнтуватися в танцювальних стилях і ритмах, розвитку пластики і 
координації рухів, еластичності зв'язок, м'язової сили, розтяжки, підйому 
стопи, формуванні стійкості 
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Початковий рівень, перший рік навчання 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 

з/п Тема 
Кількість годин 

теоре- 
тичних 

практич-
них 

усього 

 Вступ 1 1 2 
1 Основи класичного танцю 6 28 34 
2 Основи сучасного танцю 11 59 70 
3 Основи партерної гімнастики 6 28 34 
 Підсумок 1 3 4 
 Разом 25 119 144 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Знайомство з вихованцями. Правила поведінки 

вихованців у роздягальні, під час проведення заняття у хореографічному залі 
та на перерві. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час 
занять. 

Практична частина. Виконання простих фізичних вправ на координацію 
рухів, почуття ритму та уваги. 

 
1. Основи класичного танцю (34 год.) 

Теоретична частина. Поняття «мелодія», «ритм», «такт».  Поняття 
«уклін», «шикування в шеренгу, колону», «рух по діагоналі». Позиції рук та ніг. 
Назви класичного екзерсису:  demi-plie, battments tendu, battmen tendu jete, 
releve. 

Практична частина. Виконання вправ ритмічної розминки. Виконання 
екзерсису біля станка (постановка тулуба, позиції ніг: 1,2,3; позиції рук: 1,2,3, 
demi-plie в 1-2 позиціях, battments tendu із 1-й та 2-й позиції уперед, убік, 
battements tendu jete  із 1-2 позиції уперед, убік, releve в 1-2 позиціях). 

 
2. Основи сучасного танцю (70 год.) 

 Теоретична частина. Темп та ритм сучасної музики. Ритмічність руху 
під музику. Передавання характеру музики за допомогою рухів рук, ніг, 
корпусу, голови.  
 Практична частина.   Виконання  вправ  та  комбінацій  для  рук,  ніг, 
корпусу, голови у повільному темпі. 
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3. Основи партерної  гімнастики (34 год.) 
Теоретична частина. Поняття «метелик», «кошик»,  «складка», 

«берізка», «жабка», «шпагати». 
Практична частина. Виконання вправ на килимах для розвитку 

еластичності та сили м’язів, гнучкості тіла, виворотності ніг, рухливості 
суглобів: «жабка», «ножиці», «місток», «кошичок» з різних положень; 
перегини корпуса. Grand battement. Виконання вправ для розтягування 
корпусу, ніг, «шпагат», «колесо», «колесо із шпагатом». 
 

Підсумок (4 год.) 
Теоретична частина. Підготовка вихованця до виступу. Вимоги до 

зовнішнього вигляду вихованця та зачіски у дівчат під час виступу. 
Практична частина. Виконання ритмічної розминки за допомогою 

вивчених фізичних вправ та танцювальних комбінацій. 
 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати: 
- правила поведінки у хореографічному залі під час занять; 
- поняття «колони», «шеренги», «інтервалу»,  «кола», «діагоналі»; 
- позиції ніг, положення рук; 
- комбінації сучасного танцю. 
 
Вихованці мають вміти: 
- застосовувати прості фізичні вправи під час розминки; 
- виконувати прості вправи на розвиток гучності, розтяжку, пластичності,  
 силові на килимах ; 
- правильно тримати постановку корпусу, голови, позиції рук, ніг; 
- виконувати  комбінації сучасного танцю. 

 

Початковий рівень, другій рік навчання 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 
теоре- 
тичних 

практич- 
них 

усього 

 Вступ 1 1 2 
1 Класичний танець 8 52 60 
2 Сучасний танець 10 80 90 
3 Партерна гімнастика та елементи 8 52 60 



7 

 

акробатики 
 Підсумок - 4 4 
 Разом 27 189 216 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета та завдання гуртка на навчальний рік. 

Правильна постава. Координація рук і ніг у рухах.  Правильне положення 
тулуба під час ходьби. Танцювальні рухи, танцювальні вправи на орієнтування 
у просторі зали.  Інструктаж з техніки безпеки життєдіяльності, правила техніки 
безпеки під час занять. Правила поведінки в колективі. Поняття «гігієни тіла, 
одягу, взуття». Вимоги до зовнішнього вигляду вихованця на занятті.  

Практична частина. Відпрацювання простих фізичних вправ на  
координацію рух і ніг у рухах, почуття ритму та уваги, вправи на правильне 
положення тулуба під час ходьби; танцювальні рухи на орієнтування у 
просторі. 

 
1. Класичний танець (60 год.) 

Теоретична частина.  Поняття  «port de bras», «en dehors et en dedans», 
«passe par terre», «sur le cou-de-pied», «doubles battements tendus»,  «battements 
frappes» ,«releves», «rond de jambe en l’air», «battement develjppe» в усі напрямки 
на 45градусів, «алегро» (temps leve sauté 1, 2 позиції), «changement de pieds», 
«pas echappe». Правила виконання екзерсису з класичного танцю біля станка та 
на середині залу. 

Практична частина. Відпрацювання вправ ритмічної розминки на 
середині залу або обличчям до станка. Виконання екзерсісу біля станка та на 
середині залу (passe par terre з 1 позиції вперед і назад,  положення ноги sur le 
cou-de-pied спереду та ззаду, положення умовного sur le cou-de-pied). 
Виконання алегро (temps leve saute (1,2 позиції), changement de pieds, pas 
echappe у 2 позицію). Вoubles battements tendus з 1 позиції вперед, у сторону та 
назад. Виконання вправ  ronds de jambe par terre у положенні en dehors et en 
dedans. Підготовка  до виконання  «battements frappes». Виконання «releves» 
обличчям до станка.  

 
2. Сучасний танець (90 год.) 

Теоретична частина. Поняття «фігурне крокування», «темп», «оплески»,  
«притупи», «ізоляція частин тіла», «roll down»,«roll up» «сontraction», «release», 
«імпровізація». Ознайомлення з «кросом» по діагоналі. Елементи сучасного 
танцю хіп-хоп, диско, jazz-modern, contemporary. 

Практична частина. Відпрацювання  ритмічної розминки на середині 
залу. Виконання вправ на «ізоляцию тіла». Виконання комбинацій 
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«сontraction», «release». Виконання комбінації «roll down»,«roll up». 
Відпрацювання кросу по діагоналі. Імпровізація під супровід сучасної музики.  

 
Відпрацювання колективно-танцювальних вправ: фігурне крокування 

(просування по діагоналі, колу, розходження парами, четвірками, крокування 
на високих півпальцях, п’ятах, з високо піднятим коліном), побудови 
«ланцюжок», «змійки», перебудови із колони в шеренгу крокуючи, із шеренги в 
ланцюг. Виконання ритмічно-рухових вправ та елементів сучасного танцю хіп-
хоп, диско, jazz-modern, contemporary. Виконання ритмопластичних  комбінацій 
в такт з музичним супроводом. Створення, вивчення та відпрацювання номерів 
сучасних танців. 

 
3. Партерна гімнастика та елементи акробатики (60 год.) 

Теоретична частина. Поняття «кішечка», «кільце», «кошик», «колесо», 
«ластівка», шпагат та техніка їх виконання. Техніка виконання вправ: мостик 
повний, перекид назад і вперед, «бокові нахили», ножиці з підйомом на 45º,  у 
положенні лежачи піднімання ніг на 90º та опускання ніг за голову, почергові 
нахили до ніг з положення сидячи, розтяжка на шпагат. Техніка безпеки під час 
виконання гімнастичних вправ. 

Практична частина. Виконання вправ на гнучкість (бокові нахилі, 
«кішечка» ,«кільце», «кошик», «колесо», «ластівка»), на розтяжку (почергові 
нахили до ніг  з положення сидячи, розтяжка на шпагат) та силові вправи ( 
ножиці з підйомом на 45º,  у положенні лежачи піднімання ніг на 90º та 
опускання ніг за голову). Виконання вправ: мостик повний, перекид назад і 
вперед. Виконання adagjio. 

 
Підсумок (4 год.) 
Теоретична частина. Перевірка знать з термінології  класичної та 

сучасної хореографії, правил підготовці вихованця до виступу, вимог до 
зовнішнього вигляду вихованця та зачіски у дівчат під час виступу, культури 
поведінки на сцені та за кулісами, правил техніки безпеки під час виступу.  

Практична частина. Виконання танцювальних елементів сучасних танців 
хіп-хоп, диско, jazz-modern, contemporary та ритмопластичних вправ. Участь 
вихованців у концертній діяльності колективу. Звітній концерт для батьків. 

 
 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати: 
- початкову термінологію, яку використовують під час виконання 

ритмічної розминки; 
- елементи класичного та сучасного екзерсису; 
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- правила підготовки та виступу на сцені;  
- техніку безпеки під час виступу; 
- елементи сучасної хореографії хіп-хоп, диско, jazz-modern, contemporary, 

ритмо-пластичні вправи. 
 
Вихованці мають вміти: 
- застосовувати нові фізичні вправи під час розминки; 
- виконувати гімнастичні вправи на розвиток гучності, розтяжку, 
          пластичності та силові вправи на килимах ; 
- правильно тримати постановку корпусу, голови, позиції рук, ніг; 
- змінювати рухи відповідно до характеру музики; 
- запам’ятовувати послідовність розвитку дій у танцях; 
- виконувати  елементи класичної та сучасної хореографії (хіп-хоп, 
          диско, jazz-modern, contemporary), ритмопластичні вправи; 
- хореографічно грамотно стояти і рухатися на паркеті під час  
          виступу. 
 
 

Основний рівень, перший рік навчання 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 
теоре- 
тичних 

практич- 
них 

усього 

 Вступ 1 1 2 
1 Класичний танець 7 49 56 
2 Сучасний танець 14 88 102 
3 Партерна гімнастика та 

елементи акробатики 6 46 52 

 Підсумок 1 3 4 
 Разом 29 187 216 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ ( 2 год.) 
Теоретична частина. Знайомство з програмою роботи гуртка на 

навчальний рік. Інструктаж з техніки безпеки під час занять. Правила поведінки 
в колективі. Поняття «гігієни тіла, одягу, взуття». Вимоги до зовнішнього 
вигляду вихованця на занятті. 

Практична частина. Виконання комбінацій ритмопластичних вправ. 
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1. Класичний танець    (56 год.) 
Теоретична частина. Знайомство з новою термінологією класичного 

танцю «rond de jambe par terre»,  «tendu jete»,  «port de bras», «алегро» (temps 
leve sauté 1,2,3 позиції). 

Практична частина. Відпрацювання екзерсісу біля станка (постановка 
тулуба, позиції ніг (1,2,3), позиції рук (підготовча, 1,2,3), port de bras: 1,2,3, 
demi-plie в 1-3 позиціях, battements tendu із 1 позиції хрестом по 4 рази, rond de 
jambe par terre, tendu jete із 1 позиції хрестом по рази, releve в 1-3                 
позиціях. Виконання алегро (temps leve saute (1,2,3 позиції), changement de 
pieds. 
 

2. Сучасний танець   (102 год.) 
Теоретична частина. Поняття «RandB», історія його виникнення. 

Знайомство з творчістю відомих виконавців у стилі   «RandB». Принципи та 
техніка виконання елементів у стилі «RandB». 

Практична частина. Відпрацювання та закріплення танцювальних 
елементів у стилях хіп-хоп, диск, рок-н-рол. Вивчення основ та комбінації в 
стилі RandB. Використання партерних рухів у танцювальних комбінаціях. 
 
 

3. Партерна гімнастика та елементи акробатики (52 год.) 
Теоретична частина. Поняття «кільце», «кошик», «колесо», «ластівка», 

«шпагати» та технікою їх виконання. Знайомство з новими вправами: мостик 
повний, перекид  назад і вперед, нахил вперед із захопленням у положенні 
сидячи, стрибки вгору з поворотом на 180º, пружинні рухи для розтяжки. 
Техніка безпеки під час виконання гімнастичних вправ. 

Практична частина. Виконання та відпрацювання вправ на гнучкість, 
силові вправи, вправи на розтяжку та вправи на розвиток спритності. 

 
Підсумок (4 год.) 
Теоретична частина. Закріплення знань з класичної та сучасної 

хореографії. 
Практична частина. Виконання танцювальних елементів, комбінацій у 

стилях сучасного танцю хіп-хоп, диско, рок-н-ролл, RandB. Підсумковий 
концерт для батьків. 

 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 
- термінологію, яку використовують під час виконання класичного 

танцю; 
- елементи екзерсису; 
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- правила підготовки до виступу на сцені;  
- техніку безпеки під час виступу; 
- історію виникнення, розвиток та техніку виконання RandB. 
- основи сучасної хореографії RandB. 

 
Вихованці мають вміти: 
- застосовувати нові фізичні вправи під час розминки; 
- виконувати гімнастичні вправи на розвиток гучності, розтяжку, 

пластичності та силові вправи на килимах ; 
- виконувати  елементи класичної та сучасної хореографії; 
- хореографічно грамотно стояти і рухатися на паркеті під час виступу. 

 
Основний рівень, другій рік навчання 

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 
теоре- 
тичних 

практич- 
них 

усього 

 Вступ 1 1 2 
1 Класичний танець 6 42 48 
2 Сучасний танець - 102 102 
3 Партерна гімнастика та елементи 

акробатики 6 42 48 

4 Концертна діяльність 1 11 12 
 Підсумок 1 3 4 
 Разом 15 201 216 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
Вступ  (2 год.) 
Теоретична частина. Знайомство з програмою роботи гуртка на 

навчальний рік. Інструктаж з техніки безпеки під час занять. Правила поведінки 
в колективі. Значення терміну «ансамблю». Ансамбль, як великій колектив 
виконавців. 

Практична частина. Відтворення корпусом, колінами, руками основного 
ритму музичного твору. Прискорення та уповільнення музичного темпу. 
Виконання вправ тільки однією частиною тіла (руками, ногами, корпусом). 

 
1. Класичний танець (48 год.) 

Теоретична частина. Поняття «pas balance», «battement frappe», «grand 
battement jete», пози efface, ecarte. 



12 

 

Практична частина. Виконання та удосконалення екзерсісу біля станка 
pas balance, battement frappe, grand battement jete. Виконання вправ на середині 
зали : пози efface, ecarte 

 
2. Сучасний танець (102 год.) 

Теоретична частина. Амплітуди нахилів торсу, перегинань тощо. 
Переміщення у просторі, кроки, стрибки, обертання. Техніка модерну, джаз-
танцю. Елементів рок-н-ролу, брейку, хіп-хоп. 

Практична частина. Розігрівання тіла зверху донизу, від голови до ніг. 
Виконання різних варіантів розтяжки в положенні стоячи, сидячи та лежачи.  
Виконання  переміщень  у  просторі,  кроків,  стрибків,  обертання. Виконання 
перегинань, «спіралі», «хвилі» тощо. Виконання елементів рок-н- ролу, брейку, 
хіп-хоп. 

 

3. Партерна гімнастика та елементи акробатики (48 год.) 
Теоретична частина. Роль м’язів у закріпленні суглобів. Взаємодія м’язів 

при виконанні рухів. Техніка виконання вправ для розвитку рухливості 
суглобів, зміцнення м’язів, розвиток дихання, гнучкості та розтяжки. 

Практична частина. Виконання вправ стоячи: нахили, повороти, пружинні 
рухи, пружинні рухи на розтяжку, біг. Виконання вправ на підлозі для м’язів 
пресу, ніг: лежачи та сидячи. Виконання вправ на гнучкість і розтяжку 
(«шпагати», «містки»). 

 
4. Концертна діяльність (12 год.) 

Теоретична частина. Створення програми ансамблю. Розробка нових 
хореографічних постановок. 

Практична частина. Відвідування концертів хореографічних колективів 
художньої самодіяльності та професійних ансамблів. Участь у різноманітних 
концертних програмах, фестивалях і конкурсах.  
 

Підсумок (4 год.) 
Теоретична частина. Закріплення знань з класичної та сучасної 

хореографії. 
Практична частина. Виконання танцювальних елементів, комбінацій у 

стилях сучасного танцю хіп-хоп, диско, рок-н-ролл, RandB. Підсумковий 
концерт для батьків. Звітний концерт. Відзначення кращих учнів. 
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Основний рівень, третій рік навчання 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 
теоре- 
тичних 

практич- 
них 

усього 

 Вступ 1 1 2 
1 Класичний танець 4 32 36 
2 Сучасний танець 4 108 112 
3 Партерна гімнастика та елементи 

акробатики - 48 48 

4 Концертна діяльність 1 13 14 
 Підсумок 1 3 4 
 Разом 11 205 216 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Знайомство з програмою роботи гуртка на 

навчальний рік. Інструктаж з техніки безпеки під час занять. Правила поведінки 
в колективі. Поняття «гігієни тіла, одягу, взуття». Вимоги до зовнішнього 
вигляду вихованця на занятті. 

Практична частина.  Виконання та комбінування музичного малюнка, 
аналіз музичного твору за характером, образами, стилем, ідеєю, сюжетною 
лінією. 

 
1. Класичний танець (36 год.) 

Теоретична частина. Поняття «pas balance», «battement frappe», «grand 
battement jete», пози efface, ecarte. 

Практична частина. Виконання та удосконалення екзерсісу біля станка 
pas balance, battement frappe, grand battement jete. Виконання вправ на середині 
зали : пози efface, ecarte. 

 
2. Сучасний танець (112 год.) 

Теоретична частина. Історія сучасних танців та їх види. Видатні 
українські та міжнародні хореографічні колективи сучасного танцю. 

Практична частина. Виконання та відпрацювання основних рухів танців 
спортивних напрямів «диско» (відскакування, присідання, стрибки, кругові 
рухи для рук з різкою зміною напрямків руху), «хіп-хоп» (пружні кроки на 
місці, вбік, вперед, перестрибування з ноги на ногу, підбивання). Виконання 
вправ для розвитку фантазії та уяви (зображення емоцій). Рухи: простий біг, біг 
з високо піднятими колінами, кроки, стрибки на одній нозі, кружляння, «хвилі» 



14 

 

руками одночасно обома і почергово. Вдосконалення виконавської техніки 
сучасного танцю. Створення та вивчення нових танцювальних номерів. 

 
3. Партерна гімнастика та елементи акробатики (48 год.) 

Практична частина. Виконання та відпрацювання вправ стоячи: 
присідання, пружинні рухи ногами, випади, пружинні рухи для розтяжки, 
стрибки , біг. Відпрацювання та виконання вправ на підлозі для м’язів пресу: 
лежачи на спині та сидячи. Виконання вправ на підлозі для м’язів ніг та спини 
(лежачи на животі). Виконання  вправ на гнучкість і розтяжку («шпагати», 
«містки»). 

 
4. Концертна діяльність (14 год.) 

Теоретична частина. Правила сценічної культури та виконавської 
майстерності. Правила поведінки під час виступу на сцені, за кулісами. 
Психологічна підготовка до виступу. Техніка безпеки під час виступу. Правила 
поведінки у громадських місцях. 

Практична частина. Вивчення та виконання номерів із концертного 
репертуару ансамблю. Підготовка концертних номерів. Проведення репетицій. 
Участь у концертах, районних  та міських масових заходах.  Популяризація 
сучасних різновидів і напрямків розвитку хореографічного мистецтва. 
 

Підсумок  (4 год.) 
Теоретична частина. Закріплення знань з класичної та сучасної 

хореографії. 
Практична частина. Виконання танцювальних елементів, комбінацій у 

стилях сучасного танцю хіп-хоп, диско, рок-н-ролл, RandB. Підсумковий 
концерт для батьків. Звітний концерт. Відзначення кращих учнів. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 
- визначення класичного танцю; 
- визначення сучасного танцю; 
- поняття мелодії, темпу, музичного розміру; 
- назви тренувальних вправ біля станка; 
- правила сценічної культури; техніку безпеки під час виступу; 
- комбінації сучасної хореографії. 
 
Вихованці мають вміти: 
- виконувати гімнастичні вправи на розвиток гучності, розтяжку, 

пластичності та силові вправи на килимах ; 
- виконувати  елементи сучасної хореографії; 
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