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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Сучасний естрадний танець  - новий вид танцювального мистецтва, який 
рухається в ритмі часу і має велику популярність, особливо серед молоді. 
Основою сучасної хореографічної підготовки є синтез класичної, акробатичної, 
пластичної, ритмічної, емоційної, а також вільної, широкої манери виконання, 
властивої сучасній хореографічній школі.  

Ідеєю створення програми є багаторічна робота колективу і досвід 
педагогів ансамблю. 

Програма побудована відповідно  до методичних рекомендацій щодо 
змісту та оформлення навчальних програм у позашкільній освіті Інститутом 
інноваційних технологій і змісту освіти (лист  Міністерства освіти і науки 
України 05.06.2013.р. № 14.1/10-1685). 

Програма складена за такими принципами: 
- принцип доступності та послідовності (будування навчального проце- 

су від простого до складного); 
- принцип науковості (програма побудована з урахуванням сучасних 

вимог та правил до організації та проведення занять у позашкільному закладі 
освіти); 

- врахування вікових особливостей вихованців (зміст програми орієнто- 
ваний на дітей відповідного віку); 

- принцип зв’язку теорії з практикою (органічне поєднання теоретично- 
го матеріалу з практичними вміннями та навичками); 

- принцип індивідуалізації програми передбачає врахування особливос- 
тей розвитку кожного вихованця; 

- принцип результативності. 
Програма розрахована на дітей віком від 4 до 16 років. 
 
Мета програми - формування особистості дитини, розвиток та 

вдосконалення фізичних здібностей вихованців шляхом навчання сучасного 
естрадного танцю різноманітних стилів (хіп-хоп, диско, модерн-джаз, свінг), 
сприяння гармонійному та естетичному розвитку особистості. 

Основні завдання: 
навчальні: навчити вихованців основам сучасного естрадного танцю, 

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

розвиваючі: виявити здібності вихованців, розвинути координацію рухів 
частин тіла, почуття ритму, музикальність, танцювальну техніку, фізично 
загартовувати вихованців, враховуючи їх вікові особливості; формувати 
особисті якості (увагу, пам’ять, мислення, уяву, активность, самостійность), 
зацікавленість до занять, бажання самовираження через танок; 

мотиваційні: створити комфортну обстановку в колективі: атмосферу 
доброзичливості, співпрацю педагога з батьками; 
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соціально - педагогічні: виховати повагу до колективу, толерантність, 
повагу до старших, однолітків і молодших, морально-етичні норми, формувати 
почуття товариства і взаємодопомоги; розвинути 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; використати сучасні педагогічні та хореографічні 
методики, які дозволяють кожному вихованцю досягти результатів відповідно 
до його вимог та можливостей; 

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

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

 
Навчальна програма розрахована на 7 років навчання: 

1-2 роки - початковий рівень –– 144 години на рік, 4 години на тиждень; 
3-й рік - основний рівень -  144 (216)  годин на рік, 4 (6) годин на тиждень; 
4-5 роки – основний рівень – 216 (288) годин на рік, 6 (8) годин на тиждень; 
6-7 роки – вищий рівень – 288 (360) годин на рік, 8 (10) годин на тиждень. 
 

У групі початкового рівня  навчання вихованці отримують перши 
навички колективних шикувань в іграх і танцях, засвоюють основні види 
танцювальних кроків, бігу, підстрибувань, композиційних перебудов, 
формується правильна постава, виворотність ніг, гнучкість, еластичність м’язів 
і зв’язок, виразність, почуття ритму 

Основний рівень  навчання базується на вивченні основ сучасного та 
класичного танців, вмінні орієнтуватися в танцювальних стилях і ритмах, 
розвитку пластики, еластичності зв’язок, м’язової сили, розтяжки, підйому 
стопи, формуванні стійкості, ускладненні композицій, малюнків, побудов, 
розширенні та урізноманітненні дитячого репертуар, діти навчаються краще 
координувати рухи, виразніше відтворювати образи.  

Вищий рівень навчання спрямоване на допрофесійну підготовку 
вихованців та сприяє подальшої професійної діяльності. Вихованці 
удосконалюють свою майстерність, беруть участь у концертах, конкурсах, 
фестивалях.  

Навчально-тематичний план основного та вищого рівнів може бути у 
двох варіантах у зв’язку з різним рівнім підготовки вихованців, їх концертною 
діяльністю. 
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Початковий рівень, перший рік навчання 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема Кількість годин 

теоретичних практичних 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. Вимоги до зовнішнього вигляду вихованця на занятті. 

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

 
1. Основи класичного танцю (34 год.) 
Теоретична частина. Правильна постава. Позиції рук та ніг (1,2,3). 

Вітання. Поняття «уклін». Правильне положення тулуба під час  ходьби. 
Поняття «колона», «шеренга», «інтервал»,  «коло», «діагональ». Правила 

шикування в шеренгу, колону, рух по діагоналі. Дотримання інтервалів, 
рівняння. 

Поняття «мелодія», «ритм», «такт».   
Вправи класичного екзерсису: preparation,  demi plie, releve, battments 

tendu, port de bras I, II. 
Практична частина. Виконання танцювального кроку по колу, 

утримання правильної постави.  
Виконання вправ ритмічної розминки. Виконання екзерсису біля станка: 

постановка тулуба, позиції ніг (1,2,3), позиції рук (1,2,3),  preparation, demi plie в 
1-2 позиціях, battments tendu із 1-ї позиції уперед, убік, назад, releve в 1-2 
позиціях, port de bras I, II.  

Шикування на лінії, у колоні, по колу з дотриманням інтервалів. 
Уклін хлопчиків, дівчат та в парі. 
 
2. Основи сучасного танцю (70 год.) 
Теоретична частина. Поняття  «ритмічні вправи», «стрибки», «галоп», 

«полька», «пасе». Комбінації сучасного танцю  «Автостоп», «Чіп-чіп», «Ріліо». 
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Практична частина. Виконання вправ ритмічної розминки (кругові рухи 
головою, пластичні рухи руками, хвиля верхньою частиною корпусу, випади 
вперед і вбік у  різних  темпах, ритмічні рухи в стилях сучасного танцю).  

Вивчення танцювальних елементів (танцювальний крок з носка, 
винесення ноги на носок і п’ятку, крок із підскоком, ходьба з носка, пассе, 
галоп).  

Вивчення та відпрацювання танцювальних комбінацій в стилях сучасного 
танцю «Автостоп»,  «Чіп-чіп», «Ріліо». 

Вивчення танцювальних номерів з репертуару ансамблю. Виступи перед 
батьками та вихованцями закладу. 

 
3. Основи партерної гімнастики (34 год.) 
Теоретична частина. Поняття «метелик», «кошик», «складка», «берізка», 

«жабка», «шпагати», техніка їх виконання. 
 Практична частина. Виконання вправ на гнучкість: «місток» з 

положення лежачи, «кошик», підйом окремих частин тіла (рук, голови, плечей, 
ніг) із положення лежачи на животі.  

Виконання вправ на розтяжку: «жабка», «складка», «метелик», розтяжка 
на шпагати. Виконання силових вправ на килимках. 

 
 Підсумок (4 год.) 
Теоретична частина. Закріплення вимог до зовнішнього вигляду 

вихованця під час занять.  
Закріплення хореографічних термінів класичного та сучасного танців. 
Практична частина. Виконання ритмічної розминки за допомогою 

вивчених фізичних вправ та танцювальних комбінацій «Автостоп», «Чіп-чіп», 
«Ріліо». 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 
- правила поведінки у роздягальні, у хореографічному залі під час 

занять; 
- понять «колони», «шеренги», «інтервалу»,  «кола», «діагоналі»; 
- основні терміни класичного та сучасного танцю; 
- позиції ніг (1,2,3), положення рук (1,2,3); 
- комбінації сучасного танцю «Автостоп», « Чіп-чіп», «Ріліо». 

 
Вихованці мають вміти: 

- застосовувати прості фізичні вправи під час розминки; 
- виконувати прості силові вправи на килимах, вправи  на розтяжку, 

на розвиток гнучкості,  пластичності; 
- правильно тримати постановку корпусу, голови, позиції рук, ніг; 
- виконувати  комбінації сучасного танцю «Автостоп», « Чіп-чіп», 

«Ріліо». 
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Початковий рівень, другій рік навчання 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
 Вступ 1 1 2 
1 Класичний танець 6 28 34 
2 Сучасний танець 11 59 70 
3 Партерна гімнастика 6 28 34 
 Підсумок 1 3 4 
 Разом 25 119 144 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

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

навчальний рік. Правила техніки безпеки під час занять. Правила поведінки в 
колективі. Поняття «гігієни тіла, одягу, взуття». Підготовка вихованця до 
виступу. Культура поведінки на сцені та за кулісами.  

Поняття «хореографія» та її роль у розвитку особистості. 
Практична частина. Відпрацювання простих фізичних вправ на 

координацію рухів, почуття ритму та уваги. 
 
1. Класичний танець (34 год.) 
Теоретична частина.  Поняття  «battments tendu jete», «en dehors», «en 

dedans», «grand plie, plie releve». 
Практична частина. Відпрацювання вправ ритмічної розминки. 

Виконання екзерсису біля станка: battments tendu jete із 1-ї позиції уперед, убік, 
назад, en dehors, en dedans, demi plie в 3-й позиції,  grand plie, plie releve. 

, 
2. Сучасний танець (70 год.) 
Теоретична частина. Поняття «фігурне крокування», «темп», «оплески»,  

«притупи». Елементи сучасних танців хіп-хоп, диско, рок-н-ролл. 
Практична частина. Відпрацювання колективно-танцювальних вправ: 

фігурне крокування , побудови «ланцюжок», «змійки», перебудови крокуючи із 
колони в шеренгу, із шеренги в ланцюг.  

Виконання ритмічно-рухових вправ, вправ та елементів сучасних танців 
хіп-хоп, диско, рок-н-ролл. Виконання ритмопластичних  комбінацій в такт з 
музичним супроводом. 

Вивчення сучасних танців з репертуару ансамблю. Виступи перед 
батьками та вихованцями закладу. 
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3. Партерна гімнастика (34 год.) 
Теоретична частина. Поняття «кішечка».  Техніка виконання вправ 

«бокові нахили», «ножиці», розтяжка на шпагат. Техніка безпеки під час 
виконання гімнастичних вправ. 

Практична частина. Виконання вправ на гнучкість (бокові нахилі, 
«кішечка»), на розтяжку (почергові нахили до ніг  з положення сидячи, 
розтяжка на шпагат) та силові вправи ( «ножиці»). 

 
Підсумок (4 год.) 
Теоретична частина. Закріплення знань з хореографічної термінології 

класичного та сучасного танців, зовнішнього вигляду вихованця під час занять 
та виступу, правил поведінки на сцені та за кулісами,  техніки безпеки під час 
виступу. 

Практична частина. Виконання танцювальних елементів сучасних 
танців хіп-хоп, диско, рок-н-ролл та ритмопластичних вправ.  

Виконання танців з репертуару ансамблю. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Вихованці мають знати: 

- початкову термінологію, яку використовують під час виконання ритміч- 
ної розминки; 

- елементи екзерсису; 
- правила підготовки та виступу на сцені; 
- техніку безпеки під час занять та виступу; 
- елементи сучасної хореографії хіп-хоп, диско, рок-н-ролл, ритмо- 

пластичні вправи. 
 
Вихованці мають вміти: 

- застосовувати нові фізичні вправи під час розминки; 
- виконувати гімнастичні вправи на розвиток гнучкості, розтяжку, пластич- 

ності 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, 

          рок-н-ролл), ритмопластичні вправи; 
- хореографічно грамотно стояти і рухатися на паркеті під час виступу; 
- виконувати танцювальні малюнки сучасних танців хіп-хоп, диско, рок-н-

ролл; 
- виконувати танцювальні номери з репертуару ансамблю. 
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Основний рівень, перший рік навчання (перший варіант) 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п 

Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

 Вступ 1 1 2 
1 Класичний танець 4 30 34 
2 Сучасний танець 8 60 68 

3 Партерна гімнастика та 
елементи акробатики 4 30 34 

4 Концертна діяльність 1 1 2 
 Підсумок 1 3 4 
 Разом 19 125 144 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

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

навчальний рік. Інструктаж з техніки безпеки під час заняття та в роздягальні.  
Види (класичний, народно-сценічний, естрадний та інші), жанри 

(романтичний, казковий, драматичний, комічний та інші), форми хореографії 
(за кількістю виконавців – сольна, дуетна, групова, масова).  

Практична частина. Відпрацювання ускладнених фізичних вправ на 
координацію рухів, почуття ритму та уваги.  

 
1. Класичний танець (34 год.) 
Теоретична частина. Термінологія  класичного танцю:  «demi rond»,  

«rond de jamb par terre», «grand battement»,  «port de bras III, IV». 
Практична частина. Виконання port de bras III, IV на середині зали, 

екзерсису біля станка:  demi rond, rond de jamb par terre. 
Відпрацювання вправ ритмічної розминки, екзерсису біля станка: 

постановка тулуба, позиції ніг: 1,2,3; позиції рук: 1,2,3,  preparation, demi-plie в 
1-3 позиціях, battments tendu із 1-ї позиції уперед, убік, назад , releve в 1-2 
позиціях, port de bras I, II, III, IV, battments tendu jete із 1-ї позиції уперед, убік, 
назад, grand plie,  plie releve, rond de jamb parterre, grand battement. 

 
2. Сучасний танець (68 год.) 
Теоретична частина. Модерн-джаз, історія його виникнення. Принципи 

та техніка виконання елементів у стилі  «модерн-джаз». 
Практична частина. Виконання позицій рук, ніг та танцювальних кроків 

модерн-джаз танцю.  
Відпрацювання та закріплення танцювальних елементів у стилях хіп-хоп, 

диско, рок-н-ролл.  
Вивчення та відпрацювання концертних номерів з репертуару ансамблю. 
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3. Партерна гімнастика (34 год.) 
Теоретична частина. Поняття «кільце», «кошик», «колесо», «ластівка», 

техніка їх виконання.  
Техніка виконання нових вправ: нахил вперед із захватом в положенні 

сидячи, стрибки вгору з поворотом на 180º, пружинні рухи для розтяжки. 
Техніка безпеки під час виконання гімнастичних вправ. 

Практична частина. Виконання нових вправ на гнучкість (бокові нахилі, 
«кішечка»), на розтяжку (почергові нахили до ніг  з положення сидячи, 
розтяжка на шпагат) та силових вправ («ножиці» з підйомом на 45°,  піднімання 
ніг на 90° у положенні лежачи та опускання ніг за голову, піднімання ніг 
почергово вперед без допомоги рук (положення сидячи), відкривання ніг в 
сторону, розтяжка на шпагат).  

 
4. Концертна діяльність (2 год.) 
Теоретична частина. Правила користування концертними костюмами. 

Мистецтво візажу. Техніка безпеки під час виступу. 
Практична частина. Проведення репетицій. Виконання номерів із 

концертного репертуару ансамблю. Участь у концертній діяльності БДЮТ 
«Дивоцвіт» та районних масових заходах. 

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

хореографії. 
Практична частина. Виконання танцювальних елементів сучасного 

танцю модерн-джаз та ритмопластичних вправ. Концерт для батків. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Вихованці мають знати: 

- термінологію, яку використовують під час виконання ритмічної розминки 
та класичного танцю; 

- елементи екзерсису; 
- історію виникнення танцю модерн-джаз; 
- техніку та комбінації модерн-джаз танцю, ритмопластичні вправи. 

 
Вихованці мають вміти: 

- виконувати класичний екзерсис біля станка; 
- виконувати елементи модерн-джаз танцю; 
- хореографічно грамотно стояти і рухатися на паркеті під час виступу; 
- виконувати гімнастичні вправи на розвиток гнучкості, розтяжку, 

пластичності та силові вправи на килимах; 
- користуватися сценічними костюмами; 
- безпечно поводитися на сцені та за кулісами; 
- виконувати хореографічні номери з репертуару ансамблю. 
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Основний рівень, перший рік навчання (другий варіант) 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п 

Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

 Вступ 1 1 2 
1 Класичний танець 6 48 54 
2 Сучасний танець 14 86 100 

3 Партерна гімнастика та 
елементи акробатики 6 42 48 

4 Концертна діяльність 1 7 8 
 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 заняття та в роздягальні.  
Види (класичний, народно-сценічний, естрадний та інші), жанри 

(романтичний, казковий, драматичний, комічний та інші), форми хореографії 
(за кількістю виконавців – сольна, дуетна, групова, масова).  

Практична частина. Виконання комбінацій ритмопластичних вправ. 
 
1. Класичний танець    (54 год.) 
Теоретична частина. Термінологія  класичного танцю:  «demi rond»,  

«rond de jamb par terre», «grand battement»,  «port de bras III, IV». 
Практична частина. Виконання екзерсису біля станка: demi rond,  rond de 

jamb par terre,  grand battement,  battements tendu jete  із 1 позиції хрестом по 4 
рази. Виконання екзерсису на середині зали: port de bras 3, 4 на середині зала. 

Відпрацювання demi-plie в 1-3 позиціях,  battements tendu із 1 позиції 
хрестом по 4 рази,  releve в 1-3 позиціях. 

 
2. Сучасний танець   (100 год.)     
Теоретична частина. Модерн-джаз, історія його виникнення. Творчість 

відомих виконавців у стилі «модерн-джаз». Принципи та техніка виконання 
елементів у стилі  «модерн-джаз». 

Практична частина. Виконання позиції рук, ніг та танцювальних кроків 
модерн-джаз танцю. Вивчення основ та комбінації в стилі модерн-джаз. 

Відпрацювання та закріплення танцювальних елементів у стилях хіп-хоп, 
диско, рок-н-ролл. Використання партерних рухів у танцювальних комбінаціях.  

Вивчення та відпрацювання концертних номерів з репертуару ансамблю. 
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3. Партерна гімнастика та елементи акробатики (48 год.) 
Теоретична частина. Поняття «кільце», «кошик», «колесо», «ластівка», 

техніка їх виконання.  
Техніка виконання нових вправ: нахил вперед з захватом в положенні 

сидячи, стрибки вгору з поворотом на 180º, пружинні рухи для розтяжки. 
Техніка безпеки під час виконання гімнастичних вправ. 

Практична частина. Виконання та відпрацювання нових вправ на 
гнучкість, силових вправ, вправ на розтяжку та на розвиток спритності. 
Відпрацювання раніше вивчених вправ партерної гімнастика. 

 
4. Концертна діяльність (8 год.) 
Теоретична частина. Правила користування концертними костюмами. 

Мистецтво візажу. Техніка безпеки під час виступу. 
Практична частина. Проведення репетицій. Виконання номерів із 

концертного репертуару ансамблю. Участь у концертній діяльності БДЮТ 
«Дивоцвіт» та районних масових заходах. 

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

хореографії. 
Практична частина. Виконання танцювальних елементів, комбінацій у 

різних стилях сучасних танців хіп-хоп, диско, рок-н-ролл, джаз-модерн. 
Підсумковий концерт для батьків. 

 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Вихованці мають знати: 

- термінологію, яку використовують під час виконання ритмічної розминки 
та класичного танцю; 

- комбінації екзерсису; 
- правила підготовки та виступу на сцені;  
- історію виникнення, розвитку та техніку виконання модерн-джаз; 
- відомих виконавців танцю модерн-джаз; 
- основи сучасної хореографії модерн-джазу. 

 
Вихованці мають вміти: 

- застосовувати нові фізичні вправи під час розминки; 
- виконувати класичний екзерсис біля станка та на середині зали; 
- виконувати  комбінації класичної та сучасної хореографії; 
- хореографічно грамотно стояти і рухатися на паркеті під час виступу; 
- виконувати гімнастичні вправи на розвиток гнучкості, розтяжку, 

пластичності та силові вправи на килимах; 
- виконувати комбінації  модерн-джаз танцю; 
- користуватися сценічними костюмами; 
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- безпечно поводитися на сцені та за кулісами; 
- виконувати хореографічні номери з репертуару ансамблю. 

 
 

Основний рівень, другий рік навчання (перший варіант) 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
 Вступ 1 1 2 
1 Класичний танець 4 44 48 
2 Сучасний танець 4 98 102 

3 Партерна гімнастика та 
елементи акробатики 6 42 48 

4 Концертна діяльність 1 11 12 
 Підсумок 1 3 4 
 Разом 17 199 216 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

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

навчальний рік. Інструктаж з техніки безпеки під час занять.  
Поняття «композиція» та «композиція танцю». Характеристика 

структурних компонентів композиції танцю: хореографічний текст та малюнок 
танцю. Види танцювальних малюнків: прості та складні; колові, лінійні та 
орнаментальні; симетричні та асиметричні. 

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

 
1. Класичний танець (48 год.) 
Теоретична частина. Поняття  «battement fondu», «jete», «en toernant», 

«battement soutenu», «battement frappe».  
Пози: «croiseе», «ecarte», «efface», «en face».  
Практична частина. Виконання та відпрацювання екзерсису біля станка: 

battement frappe, battement soutenu, battement fondu,  jete, en toernant. 
Виконання та відпрацювання пози  croiseе, ecarte, efface, en face.  
 
Сучасний танець (102 год.) 
Теоретична частина. Релаксація, поліцентрація, поліритмія у модерн-

джазі.  
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Види  стрибків: jump,  leap, hop. 
Історія виникнення сучасного танцю contemporary. Техніка виконання 

основних елементів танцю. Відомі  хореографічні колективі сучасного танцю 
contemporary. 

Практична частина. Удосконалення основних рухів танців спортивних 
напрямів «диско», «хіп-хоп».  

Виконання стрибків jump, leap, hop.  
Виконання елементів модерн-джазу релаксації, поліцентрації, поліритмії.  
Виконання елементів танцю contemporary.  
Вивчення та відпрацювання хореографічних концертних номерів. 
 
2. 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. Відпрацювання вправ на гнучкість (бокові нахилі, 
«кішечка»), на розтяжку (почергові нахили до ніг  із положення сидячи, 
розтяжка на шпагат) та силових вправ («ножиці» з підйомом на 45°, піднімання 
ніг на 90° у положенні лежачи та опускання ніг за голову, піднімання ніг 
почергово вперед без допомоги рук (положення сидячи), відкривання ніг в 
сторону, розтяжка на шпагат).  

Виконання вправ стоячи: нахили, повороти, пружинні рухи, пружинні 
рухи на розтяжку, біг.  

Виконання вправ на підлозі для м’язів пресу, ніг: лежачи та сидячи.  
 
Концертна діяльність (12 год.) 
Теоретична частина. Психологічна підготовка до виступу. Правила 

сценічної та виконавської майстерності під час виступу. Правила поведінки у 
громадських місцях.  

Практична частина. Проведення репетицій. Виконання номерів із 
концертного репертуару ансамблю «Gracia–Dance». Участь у концертній 
діяльності БДЮТ «Дивоцвіт», районних  та міських масових заходах. 

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

хореографії. 
Практична частина. Підсумковий концерт для батьків. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Вихованці мають знати: 

- термінологію, яку використовують під час виконання класичного 
          танцю; 

види стрибків: jump, leap, hop та техніку їх виконання; 
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- історію виникнення танцю contemporary, його техніку виконання та 
відомих виконавців; 

- елементи сучасної хореографії  танцю модерн-джаз; 
- правила сценічної та виконавської майстерності. 

 
Вихованці мають вміти: 

- відтворювати рухи класичного екзерсису; 
- виконувати гімнастичні вправи на гнучкість, розтяжку, пластичність та 

силові прави на килимах; 
- виконувати елементи та комбінації сучасного танцю contemporary; 
- виконувати  комбінації сучасної хореографії диско, хіп-хоп; 

виконувати стрибки: jump, leap, hop; 
- виконувати танцювальні номери з репертуару ансамблю. 

 
 

Основний рівень, другий рік навчання (другій варіант) 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
 Вступ 1 1 2 
1 Класичний танець 4 44 48 
2 Сучасний танець 4 132 136 

3 Партерна гімнастика та 
елементи акробатики 6 64 70 

4 Концертна діяльність 1 27 28 
 Підсумок 1 3 4 
 Разом 17 271 288 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

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

навчальний рік. Інструктаж з техніки безпеки під час занять.  
Поняття «композиція» та «композиція танцю». Характеристика 

структурних компонентів композиції танцю: хореографічний текст та малюнок 
танцю. Види танцювальних малюнків: прості та складні; колові, лінійні та 
орнаментальні; симетричні та асиметричні. 

Практична частина. Виконання та комбінування музичного малюнка, 
аналіз музичного твору за характером, образами, стилем, ідеєю, сюжетною 
лінією. 
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1. Класичний танець (48 год.) 
Теоретична частина. Поняття «battement fondu», «jete», «en toernant», 

«battement soutenu», «battement frappe».  
Пози «croiseе», «ecarte», «efface», «en face».  
Практична частина. Виконання та відпрацювання екзерсису біля станка: 

battement frappe, battement soutenu, battement fondu,  jete, en toernant.  
Виконання екзерсису біля станка у 5-ій позиції ніг. 
Виконання та відпрацювання пози  croiseе, ecarte, efface, en face.  
 
2. Сучасний танець (136 год.) 
Теоретична частина. Релаксація, поліцентрація, поліритмія у модерн-

джазі.  
Види  стрибків: «jump»,  «leap», «hop». 
Історія сучасного танцю contemporary. Техніка виконання основних 

елементів танцю. Відомі  хореографічні колективі сучасного танцю 
contemporary. 

Практична частина. Удосконалення основних рухів танців спортивних 
напрямів «диско», «хіп-хоп».  

Виконання та відпрацювання стрибків jump, leap, hop.   
Виконання комбінацій модерн-джазу (релаксація, поліритмія, 

координація).  
Виконання основ танцю contemporary.  
Вивчення елементів та комбінацій contemporary dance.  
Виконання вправ для розвитку фантазії та уяви. Вдосконалення 

виконавської техніки вивчених сучасних танців.  
Вивчення та відпрацювання нових танцювальних номерів.  
 
3. Партерна гімнастика та елементи акробатики (70 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. Відпрацювання вправ на гнучкість (бокові нахилі, 
«кішечка»), на розтяжку (почергові нахили до ніг  з положення сидячи, 
розтяжка на шпагат) та силових вправ («ножиці» з підйомом на 45°, піднімання 
ніг на 90° у положенні лежачи та опускання ніг за голову, піднімання ніг 
почергово вперед без допомоги рук (положення сидячи), відкривання ніг в 
сторону, розтяжка на шпагат).  

Виконання та відпрацювання вправ стоячи: присідання, пружинні рухи 
ногами, випади, пружинні рухи для розтяжки, стрибки, біг. 

Виконання та відпрацювання вправ на підлозі для м’язів пресу: лежачи на 
спині та сидячи.  

Виконання вправ на підлозі для м’язів ніг та спини.  
Виконання  вправ на гнучкість і розтяжку («шпагати», «містки»). 
Виконання акробатичних вправ («колесо», містки виконуючи з положен- 
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ня стоячи тощо). 
 

4. Концертна діяльність (28 год.) 
Теоретична частина. Психологічна підготовка до виступу. Правила 

сценічної та виконавської майстерності під час виступу. Правила поведінки у 
громадських місцях.  

Практична частина. Проведення репетицій. Виконання номерів із 
концертного репертуару ансамблю «Gracia–Dance». Участь у концертній 
діяльності БДЮТ «Дивоцвіт», 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. Підсумковий концерт для батьків. 
 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Вихованці мають знати: 

- термінологію, яку використовують під час виконання класичного 
          танцю; 

- види стрибків: jump, leap, hop та техніку їх виконання; 
- історію виникнення танцю contemporary, техніку його виконання та 

відомих виконавців цього танцю; 
- елементи та комбінації сучасної хореографії  танцю модерн-джаз, 

contemporary; 
- назви тренувальних вправ біля станка; 
- правила сценічної та виконавської майстерності; 
- діючий репертуар колективу. 

 
Вихованці мають вміти: 

- відтворювати рухи класичного екзерсису; 
- виконувати елементи та комбінації сучасного танцю contemporary; 
- виконувати гімнастичні вправи на гнучкість, розтяжку, пластичність та 

силові прави на килимах; 
- виконувати елементи та комбінації сучасного танцю contemporary; 
- виконувати танцювальні комбінації та етюди на основі вивченого 

матеріалу; 
- виконувати акробатичні вправи «колесо», «місток»; 

виконувати стрибки: jump, leap, hop; 
- виконувати танцювальні номери з репертуару ансамблю. 
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Основний рівень, третій рік навчання (перший варіант) 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
 Вступ 1 1 2 
1 Класичний танець 1 35 36 
2 Сучасний танець 2 110 112 

3 Партерна гімнастика та 
елементи акробатики - 48 48 

4 Концертна діяльність - 14 14 
 Підсумок 1 3 4 
 Разом 5 211 216 

 
 

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

навчальний рік.  
Ансамбль, як великій колектив виконавців. Правила участі ансамблю у 

конкурсах, фестивалях. 
Взаємозв’язок музики та танцю. Різноплановість і багатогранність 

музики, яка використовується в хореографічних композиціях.  
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 «battement double frappe», «petit battement».  
Практична частина. Відпрацювання екзерсису біля станка: battement 

frappe, battement soutenu,  battement fondu. 
Відпрацювання поз croiseе, ecarte, efface, en face та стрибків jump,  leap, 

hop. 
Виконання та відпрацювання battement double frappe, petit battement. 
 
2. Сучасний танець (112 год.) 
Теоретична частина. Історія зародження та розвиток танцювального 

стилю свінг. Техніка виконання основних рухів танцю свінг. Видатні 
танцівники свінгу. 

Практична частина. Виконання основних рухів танцю свінг.  
Виконання ритмічно складних і синкопованих рухів. 
Ізольовані рухи різних частин тіла (модерн-джаз).   
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Відпрацювання техніки танцю contemporary. 
Удосконалення техніки виконання елементів модерн-джаз.  
Вивчення танцювальних номерів з репертуару ансамблю. 
 
3. Партерна гімнастика та елементи акробатики (48 год.) 
Практична частина. Відпрацювання вправ для м’язів пресу, ніг та спини, 

на гнучкість і розтяжку  («шпагати», «містки»).  
Виконання акробатичних вправ (переворот вперед з положення стоячи, 

стійка на руках тощо). 
 
4. Концертна діяльність (14 год.) 
Практична частина. Проведення репетицій. Виконання номерів із 

концертного репертуару ансамблю «Gracia–Dance». Участь у концертній 
діяльності БДЮТ «Дивоцвіт», 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. Підсумковий концерт для батьків. 
 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати: 
- роль музики, її образного та емоційного змісту для виховання виразності 

виконання  класичного танцю; 
- назви тренувальних вправ біля станка; 
- історію виникнення, елементи сучасного танцю свінг. 

 
Вихованці мають вміти: 

- відтворювати рухи класичного екзерсису в музичному ритмі; 
- виконувати  елементи сучасної хореографії  свінг; 
- виконувати гімнастичні вправи на розвиток гнучкості, розтяжку, 

          пластичності та силові вправи на килимах; 
- виконувати танцювальні номери, застосовуючи виконавську та сценічну 

майстерність. 
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Основний рівень, третій рік навчання (другий варіант) 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
 Вступ 1 1 2 
1 Класичний танець 1 47 48 
2 Сучасний танець 2 131 133 

3 Партерна гімнастика та 
елементи акробатики - 73 73 

4 Концертна діяльність - 28 28 
 Підсумок 1 3 4 
 Разом 5 283 288 

 
 

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

навчальний рік. Інструктаж з техніки безпеки під час занять.  
Ансамбль, як великій колектив виконавців. Правила участі ансамблю у 

конкурсах, фестивалях. 
Взаємозв’язок музики та танцю. Різноплановість і багатогранність 

музики, яка використовується в хореографічних композиціях.  
Практична частина.  Виконання та комбінування музичного малюнка, 

аналіз музичного твору за характером, образами, стилем, ідеєю, сюжетною 
лінією. 

 
1. Класичний танець (48 год.) 
Теоретична частина. Поняття «battement double frappe», «petit battement», 

petit  battement  sur le coude pied з plie, releve,  battement  developpe.  
Практична частина. Виконання та відпрацювання battement double 

frappe, petit battement, petit  battement  sur le coude pied з plie, releve , battement  
developpe. 

Відпрацювання екзерсису біля станка: battement frappe, petit battement, 
battement soutenu, battement fondu.  

Відпрацювання поз croiseе, ecarte, efface, en face та стрибків jump,  leap, 
hop. 

Удосконалення екзерсису біля станка pas balance, battement frappe, 
battement jute.  
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2. Сучасний танець (133 год.)  
Теоретична частина. Історія зародження та розвиток танцювального 

стилю свінг. Техніка виконання основних рухів танцю свінг. Видатні 
танцівники свінгу. 

Практична частина. Виконання та відпрацювання основних рухів танцю 
свінг. Виконання елементів та комбінацій танцю в стилі свінг.  

Виконання ритмічно складних і синкопованих рухів. Індивідуальні 
імпровізації в загальному танці. Ізольовані рухи різних частин тіла (модерн-
джаз).   

Відпрацювання техніки танцю contemporary. 
Удосконалення техніки виконання елементів модерн-джаз.  
Вправи для поліпшення рухливості корпусу у положеннях сидячи, 

стоячи, лежачи на підлозі. Вправи для корпусу із зміною та падіннями: drop, 
contraction. 

Вивчення танцювальних номерів з репертуару ансамблю. 
 
3. Партерна гімнастика та елементи акробатики (73 год.) 
Практична частина. Виконання/відпрацювання вправ сидячи або лежачи 

на підлозі (вправи на розтяжку, силові елементи і вправи для розвитку 
конкретних груп м’язів). Відпрацювання акробатичних вправ. 

 
4. Концертна діяльність (28 год.) 
Практична частина. Проведення репетицій. Виконання номерів із 

концертного репертуару ансамблю «Gracia–Dance». Участь у концертній 
діяльності БДЮТ «Дивоцвіт», 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. Підсумковий концерт для батьків. 
 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати: 

- роль музики, її образного та емоційного змісту для виховання виразності 
виконання  класичного танцю; 

- назви тренувальних вправ біля станка; 
- історію виникнення, техніку виконання сучасного танцю свінг; 
- елементи та комбінації сучасного танцю свінг. 
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Вихованці мають вміти: 

- музикально відтворювати рухи класичного екзерсису; 
- виконувати  елементи сучасної хореографії свінг; 
- виконувати гімнастичні акробатичні вправи; 
- виконувати гімнастичні вправи на розвиток гучності, розтяжку, 

          пластичності та силові вправи на килимах; 
- виконувати танцювальні номери, застосовуючи виконавську та сценічну 

майстерність. 

 
Вищий рівень, перший рік навчання (перший варіант) 

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
з/п Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
 Вступ 1 1 2 
1 Класичний танець 1 49 50 
2 Сучасний танець - 140 140 

3 Партерна гімнастика та 
елементи акробатики - 70 70 

4 Концертна діяльність - 20 20 
 Підсумок - 6 6 
 Разом 2 286 288 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета та завдання колективу на навчальний рік. 

Інструктаж з техніки безпеки під час занять. Фізіологічні та психологічні 
особливості віку. Культура емоцій та їх застосування.  

Практична частина. Відпрацювання складних фізичних вправ на 
координацію рухів, почуття ритму та уваги. 

 
1. Класичний танець (50 год.)  
Теоретична частина. Поняття «rond de jamb en’lair». 
Методика складання комбінацій екзерсис «adagio» та «allegro».  
Техніка виконання складних рухів та обертів. 
Практична частина. Відпрацювання рухів біля станка (exercise). 
Виконання різноманітних обертів.  
Виконання та відпрацювання на середині зали allegro. Виконання rond de 
jamb en’lair. 
Удосконалення екзерсису біля станка (перегинання корпусу назад та вбік, 

стоячи обличчям до станка, petit  battement  sur le coude pied з plie releve на всій 
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стопi та на пiвпальцях з  акцентом уперед та назад, battement  developpe на 90º).  

 
2. Сучасний танець (140 год.) 
Практична частина. Удосконалення техніки стрибків у модерн-джаз 

танці. Поєднання стрибків  з кроками та обертаннями в одній комбінації.  
Опанування  зв’язуючих рухів зі стрибками в комбінаціях. 
Відпрацювання стійкості (апломба) та розвиток танцювального кроку; 

відпрацювання обертань у позах, пересування танцівника у просторі. 
Удосконалення сучасних танцювальних напрямів свінг, диско, хіп-хоп та 

інших. 
Вивчення нових хореографічних номерів у різних стилях сучасного 

танцю. Удосконалення виконавської та сценічної майстерності. 
 
3. Партерна гімнастика та елементи акробатики (70 год.) 
Практична частина. Удосконалення вправ стоячи (присідання, пружинні 

рухи ногами, випади, пружинні рухи для розтяжки, пружинні нахили з 
маленькими кроками вперед і назад, нахили убік, присідання по широкій 2 
позиції ніг, стрибки , біг з підніманням зігнутих ніг), на підлозі для м’язів пресу 
(лежачи на спині та сидячи), на підлозі для м’язів ніг (лежачи на боку) та спини 
(лежачи на животі, стоячи на колінах), на гнучкість і розтяжку(«шпагати», 
«містки» тощо).  

Відпрацювання  акробатичних вправ («колесо», стійка на руках, перекат 
убік з упору на колінах тощо). 

 
4. Концертна діяльність (20 год.) 
Практична частина. Проведення репетицій. Участь у концертній 

діяльності БДЮТ «Дивоцвіт», районних, міських та всеукраїнських масових 
заходах.  

 
Підсумок (6 год.) 
Практична частина. Підсумковий концерт для батьків.  
 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати: 

- основні вимоги і вправи  класичного екзерсису, тримаючись однією 
рукою за станок; 

- комбінації allegro та adajio; 
- основні стилі та напрями сучасного танцю; 
- основні танцювальні позиції, термінологію рухів, кроків; 
- техніку виконання обертів; 
- діючий репертуар колективу. 

Вихованці мають вміти: 
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- виконувати вправи на розвиток гнучкості, розтяжку, пластичності та 
силові вправи на розвиток спритності; 

- виконувати танцювальні номери на різноманітних сценічних 
майданчиках; 

- комбінації allegro та adagio. 
 

Вищий рівень, перший рік навчання (другий варіант) 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
 Вступ 1 1 2 
1 Класичний танець 1 43 44 
2 Сучасний танець - 234 234 

3 Партерна гімнастика та 
елементи акробатики - 54 54 

4 Концертна діяльність - 20 20 
 Підсумок - 6 6 
 Разом 2 358 360 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета та завдання колективу на навчальний рік. 

Інструктаж з техніки безпеки під час занять. Фізіологічні та психологічні 
особливості віку. Культура емоцій та їх застосування.  

Практична частина. Відпрацювання складних фізичних вправ на 
координацію рухів, почуття ритму та уваги. 

 
1. Класичний танець (44 год.) 
Теоретична частина.  Поняття «rond de jamb en’lair». 
Методика складання комбінацій екзерсис, adagio та allegro.  
Техніка виконання складних рухів та обертів. 
Практична частина.  
Відпрацювання рухів біля станка (exercise). 
Виконання різноманітних обертів.  
Виконання та відпрацювання на середині зали allegro. Виконання rond de 
jamb en’lair. 
Удосконалення екзерсису біля станка (перегинання корпусу назад та вбік, 

стоячи обличчям до станка, petit  battement  sur le coude pied з plie, releve на всій 
стопi та на пiвпальцях з  акцентом уперед та назад, battement  developpe на 90º).  

Удосконалення виконавської та сценічної майстерності. 
 



25 
 

2. Сучасний танець (234 год.) 
Практична частина. Удосконалення основних рухів танців спортивних 

напрямів диско (підскакування, присідання, зіскакування), хіп-хоп (пружні 
кроки на місці, вбік, вперед, перестрибування з ноги на ногу, підбивання).  

Удосконалення сучасних танцювальних напрямів свінг, диско, хіп-хоп та 
інших. 

Удосконалення техніки виконання елементів джаз-модерну (релаксація, 
мультиплікація, поліритмія (свінг, погойдування). Удосконалення техніки 
стрибків у модерн-джаз танці. Поєднання стрибків  з кроками та обертаннями в 
однієї комбінації.  

Опанування  зв’язуючих рухів зі стрибками в комбінаціях. 
Відпрацювання стійкості (апломба) та розвиток танцювального кроку; 

відпрацювання обертань у позах, пересування танцівника у просторі. 
Виконання вправ для розвитку фантазії та уяви.  
Вивчення нових хореографічних номерів у різних стилях сучасного 

танцю. Удосконалення виконавської та сценічної майстерності. 
 
3. Партерна гімнастика та елементи акробатики (54 год.) 
Практична частина. Удосконалення вправ стоячи (присідання, пружинні 

рухи ногами, випади, пружинні рухи для розтяжки, пружинні нахили з 
маленькими кроками вперед і назад, нахили убік, присідання по широкій 2 
позиції ніг, стрибки , біг з підніманням зігнутих ніг), на підлозі для м’язів пресу 
(лежачи на спині та сидячи), на підлозі для м’язів ніг (лежачи на боку) та спини 
(лежачи на животі, стоячи на колінах), на гнучкість і розтяжку(«шпагати», 
«містки» тощо).  

 
4. Концертна діяльність (20 год.) 
Практична частина. Проведення репетицій. Участь у концертній 

діяльності БДЮТ «Дивоцвіт», районних, міських та всеукраїнських масових 
заходах. Популяризація сучасних різновидів і напрямків розвитку 
хореографічного мистецтва.  

 
Підсумок (6 год.) 
Практична частина. Підсумковий концерт для батьків. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати: 

- основні вимоги і вправи  класичного екзерсису, тримаючись однією 
рукою за станок; 

- комбінації allegro та adajio; 
- основні стилі та напрями сучасного естрадного танцю; 
- основні танцювальні позиції, термінологію рухів, кроків, танців; 
- техніку виконання обертів; 



26 
 

- діючий репертуар колективу. 
 
Вихованці мають вміти: 

- виконувати вправи на розвиток гнучкості, розтяжку, пластичності та 
силові вправи на розвиток спритності; 

- виконувати комбінації adajio, allegro; 
- виконувати танцювальні номери на різноманітних сценічних 

майданчиках, застосовуючи виконавську майстерність; 
 
 

Вищий рівень, другій рік навчання (перший варіант) 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

№ 
з/п Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
 Вступ 1 1 2 
1 Класичний танець - 44 44 
2 Сучасний танець - 178 178 

3 Партерна гімнастика та 
елементи акробатики - 54 54 

4 Концертна діяльність 1 23 24 
 Підсумок - 4 4 
 Разом 2 304 306 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

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

Інструктаж з техніки безпеки під час занять. Сучасні тенденції розвитку 
сучасних естрадних танців. 

Практична частина. Удосконалення складних комбінацій на 
координацію рухів. 

 
1. Класичний танець (44 год.)  
Практична частина. Удосконалення різноманітних обертів. 
Удосконалення екзерсису біля станка. 
Відпрацювання allegro та adajio на середині зали. 
Удосконалення виконавської майстерності 
 
2. Сучасний танець (178 год.) 
Практична частина. Удосконалення віртуозної техніки виконання 

вивчених танцювальних рухів. Робота з предметами у танці.  
Вивчення нових та удосконалення хореографічних номерів у різних 

стилях сучасного танцю з репертуару ансамблю. 
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3. Партерна гімнастика та елементи акробатики (54 год.) 
Практична частина. Удосконалення вправ: 
- для м’язів пресу на підлозі лежачи на спині та сидячи; 
- для м’язів ніг лежачи на боку; 
- для м’язів спини лежачи на животі, стоячи на колінах; 
- на гнучкість і розтяжку. 
Удосконалення вправ стоячи. 
Удосконалення техніки акробатичних вправ. 
 
4. Концертна діяльність (20 год.) 
Теоретична частина. Концертний виступ, як підсумок організаційної, 

навчально-творчої роботи колективу. Профорієнтаційна підготовка вихованців 
до вибору майбутньої професії. Пропаганда здорового способу життя. 
Популяризація роботи ансамблю сучасного естрадного танцю «Gracia-Dance». 

Практична частина. Участь у концертній діяльності БДЮТ «Дивоцвіт», 
районних, міських та всеукраїнських масових заходах.   

 
Підсумок (4 год.) 
Практична частина. Підсумковий концерт для батьків.  
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати: 

- основні стилі та напрями сучасного танцю; 
- відомих танцюристів та колективи сучасного естрадного танцю; 
- термінологію класичного та сучасного танців; 
- основні танцювальні позиції, термінологію рухів, кроків; 
- діючий репертуар колективу. 

 
Вихованці мають вміти: 

- виконувати урок з партерної гімнастики; 
- виконувати структуру уроку класичного танцю; 
- виконувати акробатичні вправи; 
- виконувати  комбінації сучасної хореографії вивченого матеріалу; 
- виконувати танцювальні номери на різноманітних майданчиках, 

застосовуючи виконавську та сценічну майстерність. 
 
 
 
 
 
 

Вищий рівень, другий рік навчання (другий варіант) 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
 

№ 
з/п Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
 Вступ 1 1 2 
1 Класичний танець - 44 44 
2 Сучасний танець - 230 230 

3 Партерна гімнастика та 
елементи акробатики - 54 54 

4 Концертна діяльність 1 25 26 
 Підсумок - 4 4 
 Разом 2 358 360 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

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

Інструктаж з техніки безпеки під час занять. Сучасні тенденції розвитку 
сучасних естрадних танців. 

Практична частина. Удосконалення складних комбінацій на 
координацію рухів. 

 
1.  Класичний танець (44 год.) 
Практична частина. Удосконалення різноманітних обертів. 
Удосконалення екзерсису біля станка. 
Відпрацювання allegro, adajio на середині зали. 
Удосконалення виконавської майстерності 
 
2. Сучасний танець  (230 год.) 
Практична частина. Удосконалення віртуозної техніки виконання 

вивчених танцювальних рухів. Робота з предметами у танці.  
Вивчення нових та удосконалення хореографічних номерів у різних 

стилях сучасного танцю з репертуару ансамблю. 
 
3. Партерна гімнастика та елементи акробатики (54 год.) 
Практична частина. Удосконалення вправ: 
- для м’язів пресу на підлозі лежачи на спині та сидячи; 
- для м’язів ніг лежачи на боку; 
- для м’язів спини лежачи на животі, стоячи на колінах; 
- на гнучкість і розтяжку. 
Удосконалення вправ стоячи. 
Удосконалення техніки акробатичних вправ. 
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4. Концертна діяльність (26 год.) 
Теоретична частина. Концертний виступ, як підсумок організаційної, 

навчально-творчої роботи колективу. Профорієнтаційна підготовка вихованців 
до вибору майбутньої професії. Пропаганда здорового способу життя. 
Популяризація роботи ансамблю сучасного естрадного танцю «Gracia-Dance». 

 Практична частина. Участь у концертній діяльності БДЮТ «Дивоцвіт», 
районних, міських та всеукраїнських масових заходах. Популяризація сучасних 
різновидів і напрямків розвитку хореографічного мистецтва.  

 
Підсумок (4 год.) 
Практична частина. Звітний концерт. 

 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати: 

- основні стилі та напрями сучасного танцю; 
- відомих танцюристів та колективи сучасного естрадного танцю; 
- термінологію класичного та сучасного танців; 
- основні танцювальні позиції, термінологію рухів, кроків; 
- діючий репертуар колективу. 

 
Вихованці мають вміти: 

- виконувати урок з партерної гімнастики; 
- виконувати структуру уроку класичного танцю; 
- виконувати акробатичні вправи; 
- виконувати  комбінації сучасної хореографії вивченого матеріалу; 
- виконувати танцювальні номери на різноманітних майданчиках, 

застосовуючи виконавську та сценічну майстерність. 
 

 
Репертуар початкового рівня: танці «Долоньки», «Бджілки», «Сніжинки»,  
«Тигрята».  
Репертуар основного рівня: танці «Kids Time», «Рок-н-ролл», «Aфрика», 
«Бажання», «Стрибунці»,  «Кантрі». 
Репертуар вищого рівня:  танці «Морячки», «Калина», «Урок танцю», 
«Фламенко», «Діти за мир»,  «Мрії»,  «Натхнення».  
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