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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

     
Актуальність даної програми базується на тому, що бальний танець – 

один з найпопулярніших масових видів хореографії, який уособлює важливу 
загальну категорію естетики – грацію – особливу форму краси, яка виявляється 
в легкості, пластичності рухів.  Сьогодні танець – цілий світ, який гармонійно 
синтезує музику, хореографію, норми поведінки та спілкування між людьми.  

Природна грація, пластика, фізична підготовка, почуття міри, увага до 
партнера у танці, доброзичливість та привітність – риси, які набуваються у 
процесі занять бальними танцями. Це, передусім, пов'язано з багатогранністю 
цього танцювального напрямку, який поєднує у собі засоби спортивно-
фізичного та художньо-естетичного розвитку особистості.  

Заняття у студії включають вивчення різних танців за двома програмами: 
європейської та латиноамериканської. 

Програма складена  за такими принципами: 
доступності та послідовності (будування навчального процесу від простого до 
складного); 
науковості (програма побудована з урахуванням сучасних вимог та правил до 
організації та проведення занять у закладі позашкільної освіти); 
врахування вікових особливостей вихованців (зміст програми орієнтований на 
дітей відповідного віку); 
зв`язку теорії з практикою (органічне поєднання теоретичного матеріалу з 
практичними вміннями та навичками); 
індивідуалізації програми передбачає врахування особливостей розвитку 
кожного вихованця; 
результативності. 

 
Навчальна програма реалізується у студії художньо-естетичного напряму 

хореографічного профілю та спрямована на дітей віком від 5 до 17 років. 
 

Мета програми – формування всебічно розвиненої особистості дитини 
засобами спортивного бального танцю. 
 

Основні завдання: 
надати спеціальні знання, які стосуються спортивного-бального танцю;  
опанувати навичками спортивного бального танцю;  
навчити самостійній та колективній роботі, самоконтролю та 

взаємоконтролю; 
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формувати почуття відповідальності, працьовитості, вміння працювати в 
колективі; 

розвивати творчі здібності у процесі оволодіння хореографічним 
мистецтвом, розвивати естетичні почуття, смаки, емоційно-почуттєву сферу; 

виховати  дбайливе ставлення до надбань світової, вітчизняної культури 
та мистецтва, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних 
традицій, національної свідомості, самореалізації в соціумі засобами мистецтва, 
професійного самовизначення. 
 

Навчальна програма розрахована на 7 років навчання:  
1-й рік – початковий рівень, перший рік навчання – 144 години на рік,       

4 години на тиждень; 
2-й рік – початковий рівень, другій рік навчання – 144 години на рік,         

4 години на тиждень; 
3-й рік – основний рівень, перший рік навчання – 216 годин на рік,            

6 годин на тиждень; 
4-й рік – основний рівень, другій рік навчання – 216 годин на рік,  6 годин 

на тиждень; 
5-й рік – основний рівень, третій рік навчання – 216 годин на рік, 6 годин 

на тиждень; 
6-й рік – вищий рівень, перший рік навчання – 288 годин на рік, 8 годин 

на тиждень; 
7-й рік – вищий рівень, другій рік навчання – 288 годин на рік, 8 годин на 

тиждень. 
 

Програма початкового рівня навчання передбачає отримання 
вихованцями базових навичок гармонійного руху під музику, почуття ритму, 
гарної постави, виразності, культури рухів, пластики,  гнучкості тіла, сили рук і 
ніг. 

Програма основного рівня навчання базується на вивченні бального та 
класичного танців, вивченні техніки бальної хореографії, вмінні орієнтуватися 
в танцювальних ритмах бальної хореографії, розвитку пластики і координації 
рухів, розтяжки підйому стопи, формуванні стійкості. Вихованці починають 
брати участь у конкурсах та змаганнях. 

Програма вищого рівня навчання передбачає підготовку та участь у 
концертах, фестивалях, змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня. 

Перевірка та оцінювання знань, вмінь та навичок здійснюється у ході 
поточного та підсумкового контролю у формі участі вихованців у конкурсах та 
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змаганнях різних рівнів. У кінці кожного півріччя проводяться показові 
підсумкові заняття. 

Навчання у студії не потребує спеціальної підготовки та знань. У студію 
приймаються діти, які не мають медичних протипоказань, виявляють інтерес до 
бальних танців. 

 
Початковий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступ (1 год.) 
Теоретична частина. Правила проведення занять, їхня структура та 

послідовність. Правила поведінки у роздягальні, на перерві. Техніка безпеки та 
санітарно-гігієнічні вимоги під час занять. Правила дорожнього руху.  

Особливості форми одягу та зачіски під час занять.  
 

2. Ритміка (32 год.) 
Теоретична частина. Терміни: «ритміка», «такт», «координація», 

«шеренга», «колона», «пластика», «малюнок в танці».  
Простий та складний такт. Музичний розмір (2/4, 3/4). 
Практична частина. Виконання вправ ритмічної розминки. Вправи на 

координацію та розвиток пластики в танцях. Шикування у шеренгу, колону. 
Правила перебудови малюнків в танці. Тренування суглобо-м’язового апарату.  
   

3. Основи хореографії  (32 год.) 
Теоретична частина. Терміни:  «battement tendu», «demi-plie», «battement  

frappe», «sur le coup-de-pied», «battement releve lent», «releve, pas польки», «pas галопу».  

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 1 - 1 
2. Ритміка 6 26 32 
3. Основи хореографії 6 26 32 
4. Танці 12 58 70 
5. Концертна діяльність 1 6 7 
6. Підсумок - 2 2 

 Разом 26 118 144 
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Види танців: полька та галоп.  
Позиції рук (підготовча, І, ІІ, ІІІ) та ніг (ІІІ, VI) у хореографії. 
Практична частина. Виконання вправ біля станка. Позиції ніг –  I, II, III, 

VI. Положення рук – підготовче, I, II, III позиції. Battement tendu з I та III 
позиції. Demi-plie в I, II, III позиціях. Battement frappe. Положення ноги sur le 
coup-de-pied – обхоплювальне та умовне. Battement releve lent на 45º. Releve у I, 
II, VI позиціях. Стрибки у I, II, III, VI позиціях. Pas польки та pas галопу.  

Виконання вправ з підйомами та зниженнями корпуса в кроках, робота 
стопи (кроки з «каблука», з носка, з подушечки або плоско), повороти в усіх 
поворотних кроках (½, повний поворот направо або наліво), ритмічні малюнки 
фігур. 

 
4. Танці (70 год. ) 
Теоретична частина. Лінія танцю. Програми танців: європейська, 

латиноамериканська. Історія виникнення та розвиток танців: «Повільний 
вальс», «Ча-ча-ча»,  «Джайв»; елементи їх виконання. 

Практична частина. Вивчення послідовності танцювальних елементів, 
складання їх в танцювальну композицію.  

Вивчення та відпрацювання базових рухів танцю «Повільний вальс» з 
європейської програми: «Закрита Зміна», «Натуральний Поворот» та 
«Зворотній Поворот». 

Вивчення та відпрацювання базових рухів танцю «Ча-ча-ча» з латино- 
американської програми: «Закритий Основний Рух», «Відкритий Основний 
Рух», «Чек (Нью-Йорк) з відкритої КПП», «Чек (Нью-Йорк) з відкритої ПП», 
«Рука до Руки», «Спот або Світч Поворот ВЛ», «Спот або Світч Поворот ВП». 

Вивчення та відпрацювання базових рухів танцю «Джайв» з латино- 
американської програми: «Фолевей Рок» (ISTD) = «Основний рух в позиції 
фолевей». 

Виконання повільного вальсу по лінії танцю ча-ча-ча та джайву на 
середині залу. 

Складання елементарних композицій з рухів. 
 

5. Концертна діяльність (7 год.) 
Теоретична частина. Правила поведінки під час виступу на сцені. 

Техніка безпеки під час виступу. 
Практична частина. Підготовка до виступу. Відпрацювання конкурсного 

номера. Підбір костюмів та створення образів виконавців. Виступи перед 
батьками. 
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6. Підсумок (2 год.) 
Практична частина. Підсумки роботи за рік. Звітний концерт. 

Відзначення кращих вихованців. 
 
Репертуар 
Європейська програма: повільний вальс. 
Латиноамериканська програма: ча-ча-ча, джайв. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Вихованці мають знати:  
- правила поведінки у хореографічному залі під час занять; 
- визначення термінів: «ритміка», «такт», «координація», «шеренга», «колона», 
«пластика», «малюнок в танці», «простий та складний такт»; 
- позиції ніг: І, ІІ, ІІІ, VІ;  положення рук: підготовча, І, ІІ, ІІІ; 
- основні терміни класичного та бального танцю; 
- елементарні композиції повільного вальсу, ча-ча-ча, джайву. 
 
Вихованці мають вміти: 
- застосовувати прості фізичні вправи під час розминки; 
- виконувати вправи ритмічної розминки, вправи на координацію та розвиток 
пластики у танцях; 
- правильно тримати постановку корпусу, голови, позиції рук, ніг; 
- виконувати елементарні композиції повільного вальсу, ча-ча-ча, джайву. 

 
Початковий рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
з/п 

 
Тема 

Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1. Вступ 1 - 1 
2. Ритміка  6 26 32 
3. Основи хореографії 6 26 32 
4. Танці  12 58 70 
5. Концертна діяльність 1 6 7 
6. Підсумок - 2 2 

 Разом 26 118 144 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (1 год.) 
Теоретична частина. План роботи та завдання студії на навчальний рік. 
 Правила поведінки у роздягальні, під час занять, на перерві. Техніка 

проведення занять, їхня структура. Техніка безпеки та санітарно-гігієнічні 
вимоги під час занять.  

Гігієна тіла, одягу, взуття у житті людини. Вимоги до зовнішнього 
вигляду вихованців на занятті.  
 

2. Ритміка (32 год.) 
Теоретична частина.  Термін «марш», його види. Особливості виконання 

маршів.  
Квікстеп. Музичний розмір та характер музики повільного вальсу, 

квікстепу, ча-ча-ча, джайву. Вступні акорди у танцях. Тактові та позатактові 
вступи до танцю (у повільному та швидкому темпі). Тактирування. Музична 
структура руху: напівкаданс, повний каданс. 

Практична частина. Відпрацювання рухів танцю з урахуванням 
вступних акордів, тактових та позатактових вступів до танцю.  

Відпрацювання маршів та польки у повільному та помірному темпі 
відповідно до музичного ритму. Відпрацювання основних елементів  
повільного вальсу, квікстепу, ча-ча-ча, джайву.  
 

3. Основи хореографії (32 год.) 
Теоретична частина. Терміни: «сroise», «enface», «courir». Рухи рук рort 

de bras, чіткість їхнього малюнку, краса і виразність.  
Практична частина. Відпрацювання  demi-plie у I, II, III, V позиціях, 

battement tendu з I, V позиції, battement tendu avec demi-plie з I, V позиції, demi-
plie jete з I-ї позиції, battement tendu pike, battement releve lent на 45º і 90º. 
Згинання корпусу. Пози класичного сroise, enface, courir. 

 
4. Танці (70 год.) 
Теоретична частина.  Складання елементарних композицій з рухів. 

Танець «Квікстеп», історія його розвитку, базові (основні) фігури.  
Практична частина. Відпрацювання танцювальних елементів та 

вивчення нових у танцях: 
1) «Повільний вальс» – «Перша половина Натурального Повороту», «Натуральний 
Спін Поворот»; 
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2) «Квікстеп» – «Четвертний Поворот ВП», «Четвертний Поворот ВЛ», «Натуральний 
Поворот» (також у кутку), «Натуральний Поворот з Хезітейшн»; 
3) «Ча-ча-ча» –  «Закритий Основний Рух», «Відкритий Основний Рух», «Чек (Нью-
Йорк) з відкритої КПП», «Чек (Нью-Йорк) з відкритої ПП», «Рука до Руки», 
«Спот або Світч Поворот ВЛ», «Спот або Світч Поворот ВП», «Тайм Степ», 
«Алемана»; 
4) «Джайв» – «Фолевей Рок» (ISTD) = «Основний рух в позиції фолевей», 
«Кроки» (ISTD) = «Променадні Кроки» (повільні і швидкі), «Зміна Місць 
Справа Наліво», «Зміна Місць Зліва Направо», «Зміна Рук за спиною», «Стій і 
Йди», «Американський Спін». 

Складання елементів танців у танцювальну композицію. 
 

5. Концертна діяльність (7 год.) 
Теоретична частина. Правила поведінки за кулісами під час концерту. 
Практична частина. Підготовка до виступу. Відпрацювання конкурсного 

номера. Підбір костюмів та створення образів виконавців. Виступи перед 
батьками. 
 

6. Підсумок (2 год.) 
Практична частина.  Підсумки роботи студії танцю. Звітний концерт. 

Відзначення кращих вихованців. 
 
Репертуар 
Європейська програма: повільний вальс, квікстеп. 
Латиноамериканська програма: ча-ча-ча, джайв. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати: 
- визначення термінів: «марш», «вступний акорд», «квікстеп»; 
- історію розвитку танцю «Квікстеп», його базові (основні) фігури; 
- музичний розмір та характер музики повільного  вальсу, квікстепу, ча-ча-
ча, джайву; 
- вимоги до зовнішнього вигляду вихованців на занятті; 
- правила поведінки під час виступу на концертах;  
- техніку безпеки під час  виступу. 
 
Вихованці мають вміти: 
- виконувати рухи рук рort de bras чітко, красиво та виразно; 
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- виконувати пози класичного танцю сroise, enface; 
- виконувати елементарні композиції повільного вальсу, квікстепу, ча-ча-ча, джайву. 

 
Основній рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
з/п 

 
Тема 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
1. Вступ 1 1 2 
2. Ритміка  4 46 50 
3. Основи хореографії 8 36 44 
4. Танці  12 92 104 
5. Концертна діяльність 2 12 14 
6. Підсумок 1 1 2 

 Разом 28 188 216 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. План  роботи та завдання студії на навчальний рік.  

Правила поведінки під час занять, у роздягальні, на перерві. Техніка безпеки 
та санітарно-гігієнічні вимоги під час занять.  

Практична частина. Виконання танцювальних композицій повільного 
вальсу, квікстепу, ча-ча-ча, джайву. 
 

2. Ритміка (50 год.) 
Теоретична частина. Динамічні відтінки в музиці: crescendo, diminuendo. 

Поєднання синкопованих і несинкопованих ритмів. Ритмічні малюнки в русі 
(поєднання четвертих і восьмих).  

Латиноамериканські танці, їх народне походження. Перегляд і аналіз 
танців «Ча-ча-ча» та «Джайв». 

Практична робота. Виконання вправ для розвитку музичності. 
Виконання та відпрацювання вправ на гнучкість, розтяжку, розвиток 
спритності, пластичності. Виконання силових вправ.  
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3. Основи хореографії (44 год.) 
Теоретична частина. Терміни:  «en dehors», «en dedans», «epaulement», 

«pas de bourre», «естетика», «логіка». Техніка зміни epaulement  (epaulement 
croise, epaulemet efface).  

Закони рівноваги у позах класичного танцю. Рухи-зв’язки («pas de 
bourre»). Закономірності координації рухів рук і голови у рort de bras. 

Практична частина. Вивчення та відпрацювання елементів rond de jambe 
par terre – en dehors, en dedans. Battement frappe у всіх напрямках, pas de bourre, 
grande-plie у I, II, V позиціях. Вдосконалення позицій класичного танцю вперед 
еffasе та I arabesque. 
 

4. Танці (104 год.) 
Теоретична частина.  Історія виникнення та розвиток танців  «Танго» та 

«Самба», основні елементи. Техніка виконання базових елементів танго та 
самби. 

Практична частина. Відпрацювання танцювальних елементів та 
вивчення нових у танцях: 
1) «Повільний вальс» –«Перша половина Натурального Повороту», «Натуральний 
Спін Поворот», «Прогресивне Шасе ВП», «Зовнішня Зміна», «Шасе з ПП»; 
2) «Квікстеп» – «Четвертний Поворот ВП», «Четвертний Поворот ВЛ», «Натуральний 
Поворот» (також у кутку), «Натуральний Поворот з Хезітейшн», «Натуральний 
Спін Поворот», «Крос Шасе»; 
3) «Танго» – «Прогресивний Боковий Крок», «Прогресивна Ланка», «Променадна 
Ланка», «Відкритий Зворотній Поворот Партнерка Ззовні», «Відкритий Зворотній 
Поворот Партнерка в Лінію», «Закритий Променад», «Фо Степ»; 
4) «Ча-ча-ча» –  «Закритий Основний Рух», «Відкритий Основний Рух», «Чек (Нью-
Йорк) з відкритої КПП», «Чек (Нью-Йорк) з відкритої ПП», «Рука до Руки», 
«Спот або Світч Поворот ВЛ», «Спот або Світч Поворот ВП», «Тайм Степ», 
«Алемана», «Хокейна Ключка», «Три Ча-ча-ча Вперед і Назад», «Три Ча-ча-ча 
Вперед в КПП і ПП»; 
5) «Джайв» – «Фолевей Рок» (ISTD) = «Основний рух в позиції фолевей», 
«Кроки» (ISTD) = «Променадні Кроки» (повільні і швидкі), «Зміна Місць 
Справа Наліво», «Зміна Місць Зліва Направо», «Зміна Рук за спиною», «Стій і 
Йди», «Американський Спін», «Батіг», «Вітряк»; 
 6) «Самба» – «Основні Рухи»» і «Альтернативні Основні Рухи» («Натуральний 
Основний Рух» і «Зворотній Основний Рух»), «Самба Віски ВЛ і ВП», 
«Променадний Самба Крок», «Променадна Бота Фого» (Л.) = «Бота Фого в ПП і 
КПП» (ISTD), «Зворотній Поворот». 
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Складання  композицій з урахуванням особливості виконання різних 
танців. 
 

6. Концертна діяльність (4 год.) 
Теоретична частина.  Правила проведення змагань з бальних танців. 

Правила підготовки до змагань (вимоги до використання макіяжу, особливості 
пошиття танцювальних костюмів згідно з правилами Асоціації Спортивного 
Танцю України). 

Практична частина. Участь у концертній діяльності БДЮТ «Дивоцвіт». 
Участь у районних, міських змаганнях з бального танцю. 
 

7. Підсумок (2 год.) 
Практична частина.  Підсумки роботи студії. Звітний концерт. 

Відзначення кращих вихованців. 
 
Репертуар 
Європейська програма: повільний вальс, квікстеп, танго. 
Латиноамериканська програма: ча-ча-ча, джайв, самба. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати:  
- динамічними відтінки в музиці: crescendo, diminuendo; 
- визначення термінів:  «en dehors», «en dedans»; 
- історію виникнення танців «Танго», «Самба». 

 
Вихованці мають вміти: 
- поєднувати синкоповані та несинкоповані ритми; 
- виконувати вправи для розвитку музичності; 
- виконувати композиції повільного вальсу, танго, квікстепу, ча-ча-ча, самби, 
джайву. 
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Основний рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
з/п 

 
Тема 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
1. Вступ 1 1 2 
2. Ритміка  4 42 46 
3. Основи хореографії - 44 44 
4. Танці  6 100 106 
5. Концертна діяльність 2 14 16 
6. Підсумок 1 1 2 

 Разом 14 202 216 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета та завдання студії на навчальний рік. Правила 

поведінки під час занять, у роздягальні, на перерві. Техніка безпеки та 
санітарно-гігієнічні вимоги під час занять.  

Практична частина. Удосконалення танцювальних композицій повільного 
вальсу, танго, квікстепу, ча-ча-ча, самби, джайву. Виконання та відпрацювання 
вправ на гнучкість, розтяжку, розвиток спритності, пластичності. 

 
2. Ритміка (46 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, розвитку 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»). 
 

3. Основи хореографії (44 год.) 
Практична частина. Відпрацювання рухів рук рort de bras, чіткість 

виконання малюнку.  Удосконалення поворотів en dehors, en dedans. Естетика, 
логіка та техніка epaulement croise, epaulemet efface. Закони рівноваги у позах 
класичного танцю. Рухи-зв’язки pas de bourree. Закономірності координації 
рухів рук і голови у рort de bras.  Відпрацювання елементів rond de jambe par 
terre en dehors та en dedans.  Battement frappe у всіх напрямках,  pas de bourree, 
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grand-plie у I, II, V позиціях. Закріплення вправ біля станка. Позиції ніг – I, II, 
III, VI. Положення рук – підготовче, I, II, III позиції. Battement tendu з I та III 
позиції. Demi-plie в I, II, III позиціях. Battement frappe. Положення ноги sur le 
coup-de-pied – обхоплювальне та умовне. Battement  releve lent на 45º. Releve у I, 
II, VI позиціях. Стрибки у I, II, III, VI позиціях. 
 

4. Танці (106 год.) 
Теоретична частина.  Історія виникнення танців «Віденський вальс» та «Румба», 

основні елементи. Техніка виконання базових елементів вальсу та румби. 
Практична частина. Відпрацювання танцювальних елементів та вивчення 

нових у танцях: 
1) «Повільний вальс» – «Перша половина Натурального Повороту», «Натуральний 
Спін Поворот», «Прогресивне Шасе ВП», «Зовнішня Зміна», «Шасе з ПП», 
«Віск», «Подвійний Зворотній Спін»; 
2) «Квікстеп» – «Четвертний Поворот ВП», «Четвертний Поворот ВЛ», «Натуральний 
Поворот» (також у кутку), «Натуральний Поворот з Хезітейшн», «Натуральний 
Спін Поворот», «Крос Шасе», «Натуральний Півот Поворот», «Зиг Заг, Лок 
Назад, Біжуче Закінчення», «Закритий Імпетус»; 
3) «Танго» – «Прогресивний Боковий Крок», «Прогресивна Ланка», «Променадна 
Ланка», «Відкритий Зворотній Поворот Партнерка Ззовні», «Відкритий Зворотній 
Поворот Партнерка в Лінію», «Закритий Променад», «Фо Степ», «Файв Степ»; 
4) «Віденський вальс» – «Натуральний Поворот»; 
5) «Ча-ча-ча» –  «Закритий Основний Рух», «Відкритий Основний Рух», «Чек (Нью-
Йорк) з відкритої КПП», «Чек (Нью-Йорк) з відкритої ПП», «Рука до Руки», 
«Спот або Світч Поворот ВЛ», «Спот або Світч Поворот ВП», «Тайм Степ», 
«Алемана», «Хокейна Ключка», «Три Ча-ча-ча Вперед і Назад», «Три Ча-ча-ча 
Вперед в КПП і ПП», «Натуральне Розкриття Назовні» (ISTD), «Закритий Хіп 
Твіст», «Відкритий Хіп Твіст»; 
6) «Джайв» – «Фолевей Рок» (ISTD) = «Основний рух в позиції фолевей», 
«Кроки» (ISTD) = «Променадні Кроки» (повільні і швидкі), «Зміна Місць 
Справа Наліво», «Зміна Місць Зліва Направо», «Зміна Рук за спиною», «Стій і 
Йди», «Американський Спін», «Батіг», «Вітряк»; 
7) «Самба» – «Основні Рухи»» і «Альтернативні Основні Рухи» («Натуральний 
Основний Рух» і «Зворотній Основний Рух»), «Самба Віски ВЛ і ВП», 
«Променадний Самба Крок», «Променадна Бота Фого» (Л.) = «Бота Фого в ПП і 
КПП» (ISTD), «Зворотній Поворот»; 
8) «Румба» – «Основний Рух» («Закритий Основний Рух», «Відкритий Основний 
Рух», «Основний Рух на Місці», «Альтернативний Основний Рух»), «Алемана», 
«Хокейна Ключка», «Кубинські Роки». 
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Складання  композицій з урахуванням особливостей виконання різних 
танців. 

 
5. Концертна діяльність (16  год.) 
Теоретична частина. Правила підготовки до змагань: використання прикрас на 

зачісках, танцювальних сукнях та сорочках згідно з правилами Асоціації Спортивного 
Танцю України. Сценічна майстерність під час виступу. 

Практична частина. Участь у районних, міських, всеукраїнських змаганнях з 
бального танцю. 
 

6. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Перевірка знань з класичної та бальної хореографії. 
Практична частина. Виконання композицій повільного вальсу, танго, 

віденського вальсу, квікстепу, ча-ча-ча, самби, румби, джайву. Підсумковий 
концерт для батьків. 
 
Репертуар 
Європейська програма: повільний вальс,  танго, віденський вальс,  квікстеп. 
Латиноамериканська програма: ча-ча, самба, румба, джайв. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Вихованці мають знати:  
- роль м’язів у закріпленні суглобів; 
- взаємодію м’язів  при виконанні рухів; 
- техніку виконання вправ для розвитку рухливості суглобів; 
- правила підготовки до змагань (вимоги до використання макіяжу, особливості   

  пошиття танцювальних костюмів, використання прикрас на зачісках,   
танцювальних сукнях та сорочках згідно з правилами Асоціації Спортивного 
Танцю України). 
 
Вихованці мають вміти: 
- виконувати вправи стоячи: нахили, повороти, пружинні рухи, пружинні рухи на  
розтяжку, біг; 
- виконувати вправи на підлозі для м’язів пресу, ніг: лежачи та сидячи;  
- виконувати вправи на гнучкість і розтяжку («шпагати», «містки»); 
- виконувати танцювальні композиції повільного вальсу, танго, віденського вальсу, 
квікстепу, ча-ча-ча, самби, румби, джайву; 
- обирати танцювальну хореографію для виконання на змаганнях. 
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Основний рівень, третій рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
з/п 

 
Тема 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
1. Вступ 1 1 2 
2. Ритміка  - 42 42 
3. Хореографія 4 44 48 
4. Танці  4 102 106 
5. Концертна діяльність 2 14 16 
6. Підсумок 1 1 2 

 Разом 12 204 216 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Програма роботи студії на навчальний рік. 

Інструктаж із техніки безпеки під час занять. Особиста гігієна та її значення в 
житті людини. 

Практична частина. Повторення танцювальних композицій з європейської та 
латиноамериканської програм бальних танців. 
 

2. Ритміка (42 год.) 
Практична частина. Відпрацювання вправ для розвитку музичності. 

Виконання та закріплення вправ на підлозі для м’язів пресу, ніг: лежачи та 
сидячи. Вправи  на гнучкість і розтяжку («шпагати», «містки»). 
 

3. Хореографія (48 год.) 
Теоретична частина. Терміни: «шість діагоналей», «ступені повороту (з 

додаванням: 3/8, 5/8, 3/4, 1/3)». Техніка виконання танцю по діагоналях.  
Терміни: «баланс в парі», «ведення в парі», їх визначення. 
Практична частина.  Виконання вправ для відпрацювання балансу в парі, 

ведення в парі. Виконання обертів з додаванням: 3/8, 5/8, 3/4, 1/3. Виконання 
вправ в різних діагоналях. 
 

4. Танці (106 год.) 
Теоретична частина.  Історія виникнення та розвиток танців «Фокстрот» 

та «Пасодобль», основні елементи. Техніка виконання базових елементів у 
фокстроті та пасодоблі. 
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Практична частина. Відпрацювання  та повторення танцювальних елементів 
та вивчення нових у танцях: 
1) «Повільний вальс» – «Перша половина Натурального Повороту», «Натуральний 
Спін Поворот», «Прогресивне Шасе ВП», «Зовнішня Зміна», «Шасе з ПП», 
«Віск», «Подвійний Зворотній Спін», «Зміна Хезітейшн»,  
«Ховер Корте», «Відкритий Телемарк»; 
2) «Квікстеп» – «Четвертний Поворот ВП», «Четвертний Поворот ВЛ», «Натуральний 
Поворот» (також у кутку), «Натуральний Поворот з Хезітейшн», «Натуральний 
Спін Поворот», «Крос Шасе», «Натуральний Півот Поворот», «Зиг Заг, Лок 
Назад, Біжуче Закінчення», «Закритий Імпетус», «Локстеп Вперед», «Локстеп 
Назад», «Прогресивне Шасе ВП»; 
3) «Танго» – «Прогресивний Боковий Крок», «Прогресивна Ланка», «Променадна 
Ланка», «Відкритий Зворотній Поворот Партнерка Ззовні», «Відкритий Зворотній 
Поворот Партнерка в Лінію», «Закритий Променад», «Фо Степ», «Файв Степ», 
«Браш Теп»; 
4) Віденський вальс – «Натуральний Поворот», Зворотній Поворот; 
5) «Фокстрот» – «Перо Крок», «Три Кроки», «Натуральний Поворот», «Зворотній 
Поворот», «Зміна Напрямку», «Закритий Імпетус і Перо Закінчення»; 
6) «Ча-ча-ча» –  «Закритий Основний Рух», «Відкритий Основний Рух», «Чек (Нью-
Йорк) з відкритої КПП», «Чек (Нью-Йорк) з відкритої ПП», «Рука до Руки», 
«Спот або Світч Поворот ВЛ», «Спот або Світч Поворот ВП», «Тайм Степ», 
«Алемана», «Хокейна Ключка», «Три Ча-ча-ча Вперед і Назад», «Три Ча-ча-ча 
Вперед в КПП і ПП», «Натуральне Розкриття Назовні» (ISTD), «Закритий Хіп 
Твіст», «Відкритий Хіп Твіст», «Аїда» (ISTD), «Спіраль»; 
7) «Джайв» – «Фолевей Рок» (ISTD) = «Основний рух в позиції фолевей», 
«Кроки» (ISTD) = «Променадні Кроки» (повільні і швидкі), «Зміна Місць 
Справа Наліво», «Зміна Місць Зліва Направо», «Зміна Рук за спиною», «Стій і 
Йди», «Американський Спін», «Батіг», «Вітряк»; 
8) «Самба» – «Основні Рухи»» і «Альтернативні Основні Рухи» («Натуральний 
Основний Рух» і «Зворотній Основний Рух»), «Самба Віски ВЛ і ВП», 
«Променадний Самба Крок», «Променадна Бота Фого» (Л.) = «Бота Фого в ПП і 
КПП» (ISTD), «Зворотній Поворот», «Корта Джака», «Роки Назад з ПН і ЛН» 
(Л.) = «Роки Назад» (ISTD), «Вольта в Просуванні ВП и ВЛ» (Л.) = «Кріс Крос 
Вольта» (ISTD); 
8) «Румба» – «Основний Рух» («Закритий Основний Рух», «Відкритий Основний 
Рух», «Основний Рух на Місці», «Альтернативний Основний Рух»), «Алемана», 
«Хокейна Ключка», «Кубинські Роки», «Закритий Хіп Твіст», «Відкритий Хіп 
Твіст», «Аїда» (ISTD) = «Фолевей» (L), «Спіраль»; 
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9) «Пасодобль» – Основний Рух, Апель, Шасе ВП, Шасе ВЛ, Променадна 
Ланка, Шістнадцять, Променад. 

Складання  композицій з урахуванням особливостей виконання різних 
танців. 

 
5.  Концертна діяльність (16 год.) 
Теоретична частина. Психологічна підготовка до виступу. Техніка безпеки 

під час виступу. Правила поведінки у громадських місцях. 
Практична частина. Участь у концертній діяльності БДЮТ «Дивоцвіт» 

та заходах міського рівня. Участь у районних, міських, всеукраїнських 
змаганнях з бального танцю.  
 

6. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Закріплення знань з хореографії та ритміки. 
Практична частина. Виконання композицій повільного вальсу, танго, 

віденського вальсу,  фокстроту, квікстепу, ча-ча-ча, самби, румби, пасодобля,  
джайву. Підсумковий концерт для батьків. 
 
Репертуар 
Європейська програма: повільний вальс, танго, віденський вальс, фокстрот,  квікстеп. 
Латиноамериканська програма: ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати: 
- визначення термінів: «шість діагоналей», «ступені повороту (з додаванням: 
3/8, 5/8, 3/4, 1/3)», «баланс в парі», «ведення в парі»; 
- історію виникнення та розвиток танців «Фокстрот» та «Пасодобль; 
- техніку виконання базових елементів фокстроту та пасодобля; 
- правила поведінки  під час виступу на сцені, за кулісами; 
- техніку безпеки під час виступу; 
- правила поведінки у громадських місцях. 
 
Вихованці мають вміти: 
- виконувати вправи для відпрацювання балансу в парі, ведення в парі, обертів з 
додаванням: 3/8, 5/8, 3/4, 1/3. 
- виконувати танцювальні композиції повільного вальсу, танго, фокстроту, віденського 
вальсу, квікстепу, ча-ча-ча, самби, пасодобля, джайву. 
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Вищий  рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
з/п 

 
Тема 

Кількість годин 

теоретичних  практичних  усього 

1. Вступ 1 1 2 
2. Ритміка  4 42 46 
3. Хореографія 2 42 44 
4. Танці  - 172 172 
5. Концертна діяльність - 22 22 
6. Підсумок 1 1 2 

 Разом 8 280 288 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Програма роботи студії та перелік змагань на 

навчальний рік. Інструктаж із техніки безпеки під час занять. Особиста гігієна 
та її значення в житті людини. 

Практична частина. Повторення танцювальних композицій з європейської та 
латиноамериканської програм бальних танців. 
 

2. Ритміка (46 год.) 
Теоретична частина. Стакатовий характер музики у танці «Танго». 

Ритмічний малюнок музики  у танці «Пасодобль». 
Практична частина. Прослуховування та аналіз музики танго та 

пасодобля. 
 
3. Хореографія (44 год.) 
Теоретична частина. Терміни: «pas balance», «battement frappe», «grand 

battement jete»,  техніка їх виконання. 
Практична частина. Виконання та удосконалення екзерсису біля станка: 

pas balance, battement frappe, grand battement jete. Виконання вправ на середині 
зали: пози efface, ecarte 
 

4. Танці (172 год.) 
Практична частина. Відпрацювання танцювальних композицій з європейської 

та латиноамериканської програм бальних танців: 
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1) «Повільний вальс» – «Перша половина Натурального Повороту», «Натуральний 
Спін Поворот», «Прогресивне Шасе ВП», «Зовнішня Зміна», «Шасе з ПП», 
«Віск», «Подвійний Зворотній Спін», «Зміна Хезітейшн», «Ховер Корте», 
«Відкритий Телемарк», «Зворотнє Корте», «Закритий Телемарк»; 
 2) «Квікстеп» – «Четвертний Поворот ВП», «Четвертний Поворот ВЛ», «Натуральний 
Поворот» (також у кутку), «Натуральний Поворот з Хезітейшн», «Натуральний 
Спін Поворот», «Крос Шасе», «Натуральний Півот Поворот», «Зиг Заг, Лок 
Назад, Біжуче Закінчення», «Закритий Імпетус», «Локстеп Вперед», «Локстеп 
Назад», «Прогресивне Шасе ВП», «Біжуче Закінчення», «Тіпль Шасе ВП» (в 
кутку); 
3) «Танго» – «Прогресивний Боковий Крок», «Прогресивна Ланка», «Променадна 
Ланка», «Відкритий Зворотній Поворот Партнерка Ззовні», «Відкритий Зворотній 
Поворот Партнерка в Лінію», «Закритий Променад», «Фо Степ», «Файв Степ», 
«Браш Теп», «Відкрите Закінчення», «Корте Назад», «Натуральний Променадний 
Поворот», «Зовнішній Свівл» (4 варіанта); 
4) Віденський вальс – «Натуральний Поворот», Зворотній Поворот, Зміна Вперед з 
ПН – з Натурального Повороту в Зворотній; 
зміна з натурального повороту у зворотний; 
5) «Фокстрот» – «Перо Крок», «Три Кроки», «Натуральний Поворот», «Зворотній 
Поворот», «Зміна Напрямку», «Закритий Імпетус і Перо Закінчення», «Відкритий 
Імпетус», «Зворотня Хвиля», «Закритий Телемарк», «Натуральний Телемарк», 
«Топ Спін»; 
6) «Ча-ча-ча» –  «Закритий Основний Рух», «Відкритий Основний Рух», «Чек (Нью-
Йорк) з відкритої КПП», «Чек (Нью-Йорк) з відкритої ПП», «Рука до Руки», 
«Спот або Світч Поворот ВЛ», «Спот або Світч Поворот ВП», «Тайм Степ», 
«Алемана», «Хокейна Ключка», «Три Ча-ча-ча Вперед і Назад», «Три Ча-ча-ча 
Вперед в КПП і ПП», «Натуральне Розкриття Назовні» (ISTD), «Закритий Хіп 
Твіст», «Відкритий Хіп Твіст», «Аїда» (ISTD), «Спіраль»; 
7) «Джайв» – «Фолевей Рок» (ISTD) = «Основний рух в позиції фолевей», 
«Кроки» (ISTD) = «Променадні Кроки» (повільні і швидкі), «Зміна Місць 
Справа Наліво», «Зміна Місць Зліва Направо», «Зміна Рук за спиною», «Стій і 
Йди», «Американський Спін», «Батіг», «Вітряк»; 
8) «Самба» – «Основні Рухи»» і «Альтернативні Основні Рухи» («Натуральний 
Основний Рух» і «Зворотній Основний Рух»), «Самба Віски ВЛ і ВП», 
«Променадний Самба Крок», «Променадна Бота Фого» (Л.) = «Бота Фого в ПП і 
КПП» (ISTD), «Зворотній Поворот», «Корта Джака», «Роки Назад з ПН і ЛН» 
(Л.) = «Роки Назад» (ISTD), «Вольта в Просуванні ВП и ВЛ» (Л.) = «Кріс Крос 
Вольта» (ISTD); 
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9) «Румба» – «Основний Рух» («Закритий Основний Рух», «Відкритий Основний 
Рух», «Основний Рух на Місці», «Альтернативний Основний Рух»), «Алемана», 
«Хокейна Ключка», «Кубинські Роки», «Закритий Хіп Твіст», «Відкритий Хіп 
Твіст», «Аїда» (ISTD) = «Фолевей» (L), «Спіраль»; 
10) «Пасодобль» – Основний Рух, Апель, Шасе ВП, Шасе ВЛ, Променадна Ланка, 
Шістнадцять, Променад, Відкритий Телемарк (Л.д.;ISTD), Екар (Фолевей Віск), 
Фолевей Зворотній (Л.) = Зворотній Фолевей з закінченням Відкритий Телемарк 
(ISTD), Твісти. 

Складання  композицій з урахуванням особливостей виконання різних 
танців. 
 

5.  Концертна діяльність (22 год.) 
Практична частина.  Участь у концертній діяльності БДЮТ «Дивоцвіт» 

та місцевих заходах. Участь у районних, міських, всеукраїнських змаганнях з 
бального танцю.  
 

6. Підсумок (2 год.) 
Теоретична частина. Закріплення знань з хореографії та ритміки. 
Практична частина. Виконання композицій повільного вальсу, танго, 

віденського вальсу,  фокстроту, квікстепу, ча-ча-ча, самби, румби, пасодобля,  
джайву. Підсумковий концерт для батьків. 
 
Репертуар 
Європейська програма: повільний вальс,  танго, віденський вальс, фокстрот,  
квікстеп. 
Латиноамериканська програма: ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають знати: 
- терміни «pas balance», «battement frappe», «grand battement jete», техніку їх виконання; 
- особливості музичного супроводу танго та пасодобля. 
 
Вихованці мають вміти: 
- застосовувати танцювальну хореографію в залежності від особливості музичного 
супроводу; 
- удосконалювати екзерсис біля станка pas balance, battement frappe, grand   battement 
jete; 
- виконувати вправи на середині зали efface, ecarte; 
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- виконувати європейську програму танців: повільний вальс, танго, фокстрот, квікстеп, 
віденський вальс; 
- виконувати латиноамериканську програму танців: ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, 
джайв. 

 
Вищий  рівень,  другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
з/п 

 
Тема 

Кількість годин 

теоретичних  практичних  усьог
о  

1. Вступ 1 1 2 
2. Ритміка  - 46 46 
3. Хореографія - 44 44 
4. Танці  - 172 172 
5. Концертна діяльність 2 20 22 
6. Підсумок 1 1 2 

 Разом 4 284 288 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Програма роботи студії та перелік змагань на 

навчальний рік. Інструктаж із техніки безпеки під час занять. Особиста гігієна 
та її значення в житті людини. 

Практична частина. Повторення танцювальних композицій з європейської та 
латиноамериканської програм бальних танців. 
 

2. Ритміка (46 год.) 
Практична частина. Удосконалення  знань та навичок, отриманих у 

попередні роки. 
 

3. Хореографія (44 год.) 
Практична частина. Удосконалення техніки виконання екзерсису біля 

станка, вправ на середині залу. 
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4. Танці (172 год.) 
Практична частина. Відпрацювання та удосконалення танцювальних 

композицій з європейської та латиноамериканської програм бальних танців: 
1) «Повільний вальс» – «Перша половина Натурального Повороту», «Натуральний 
Спін Поворот», «Прогресивне Шасе ВП», «Зовнішня Зміна», «Шасе з ПП», 
«Віск», «Подвійний Зворотній Спін», «Зміна Хезітейшн», «Ховер Корте», 
«Зворотнє Корте», «Відкритий Телемарк», «Закритий Телемарк»; 
2) «Квікстеп» – «Четвертний Поворот ВП», «Четвертний Поворот ВЛ», «Натуральний 
Поворот» (також у кутку), «Натуральний Поворот з Хезітейшн», «Натуральний 
Спін Поворот», «Крос Шасе», «Натуральний Півот Поворот», «Зиг Заг, Лок Назад, 
Біжуче Закінчення», «Закритий Імпетус», «Локстеп Вперед», «Локстеп Назад», 
«Прогресивне Шасе ВП», «Біжуче Закінчення», «Тіпль Шасе ВП» (в кутку), 
«Тіпль Шасе ВЛ»; 
3) «Танго» – «Прогресивний Боковий Крок», «Прогресивна Ланка», «Променадна 
Ланка», «Відкритий Зворотній Поворот Партнерка Ззовні», «Відкритий Зворотній 
Поворот Партнерка в Лінію», «Закритий Променад», «Фо Степ», «Файв Степ», 
«Браш Теп», «Відкрите Закінчення», «Корте Назад», «Натуральний Променадний 
Поворот», «Зовнішній Свівл» (4 варіанта); 
4) Віденський вальс – «Натуральний Поворот», Зворотній Поворот, Зміна Вперед з 
ПН – з Натурального Повороту в Зворотній; 
5) «Фокстрот» – «Перо Крок», «Три Кроки», «Натуральний Поворот», «Зворотній 
Поворот», «Зміна Напрямку», «Закритий Імпетус і Перо Закінчення», «Відкритий 
Імпетус», «Зворотня Хвиля», «Закритий Телемарк», «Натуральний Телемарк», 
«Топ Спін»; 
6) «Ча-ча-ча» –  «Закритий Основний Рух», «Відкритий Основний Рух», «Чек (Нью-
Йорк) з відкритої КПП», «Чек (Нью-Йорк) з відкритої ПП», «Рука до Руки», 
«Спот або Світч Поворот ВЛ», «Спот або Світч Поворот ВП», «Тайм Степ», 
«Алемана», «Хокейна Ключка», «Три Ча-ча-ча Вперед і Назад», «Три Ча-ча-ча 
Вперед в КПП і ПП», «Натуральне Розкриття Назовні» (ISTD), «Закритий Хіп 
Твіст», «Відкритий Хіп Твіст», «Аїда» (ISTD), «Спіраль»; 
7) «Джайв» – «Фолевей Рок» (ISTD) = «Основний рух в позиції фолевей», 
«Кроки» (ISTD) = «Променадні Кроки» (повільні і швидкі), «Зміна Місць 
Справа Наліво», «Зміна Місць Зліва Направо», «Зміна Рук за спиною», «Стій і 
Йди», «Американський Спін», «Батіг», «Вітряк»; 
8) «Самба» – «Основні Рухи»» і «Альтернативні Основні Рухи» («Натуральний 
Основний Рух» і «Зворотній Основний Рух»), «Самба Віски ВЛ і ВП», 
«Променадний Самба Крок», «Променадна Бота Фого» (Л.) = «Бота Фого в ПП і 
КПП» (ISTD), «Зворотній Поворот», «Корта Джака», «Роки Назад з ПН і ЛН» 



 24 

(Л.) = «Роки Назад» (ISTD), «Вольта в Просуванні ВП и ВЛ» (Л.) = «Кріс Крос 
Вольта» (ISTD); 
9) «Румба» – «Основний Рух» («Закритий Основний Рух», «Відкритий Основний 
Рух», «Основний Рух на Місці», «Альтернативний Основний Рух»), «Алемана», 
«Хокейна Ключка», «Кубинські Роки», «Закритий Хіп Твіст», «Відкритий Хіп 
Твіст», «Аїда» (ISTD) = «Фолевей» (L), «Спіраль»; 
10) «Пасодобль» – Основний Рух, Апель, Шасе ВП, Шасе ВЛ, Променадна Ланка, 
Шістнадцять, Променад, Відкритий Телемарк (Л.д.;ISTD), Екар (Фолевей Віск), 
Фолевей Зворотній (Л.) = Зворотній Фолевей з закінченням Відкритий Телемарк 
(ISTD), Твісти; 

Повторення та удосконалення композицій з урахуванням особливостей 
виконання різних танців. 
  

5.  Концертна діяльність (22 год.) 
Теоретична частина.  Концертний виступ, як підсумок організаційної, 

навчально-творчої роботи студії. Профорієнтація, підготовка вихованців до 
вибору майбутньої професії. 

Практична частина.  Зведені репетиції основного складу студії танцю. 
Участь у концертній діяльності БДЮТ «Дивоцвіт» та місті. Участь у районних, 
міських, всеукраїнських, міжнародних змаганнях з бального танцю.  
 

6. Підсумок (2 год.) 
Практична частина. Виконання композицій повільного вальсу, танго, 

віденського вальсу,  фокстроту, квікстепу, ча-ча-ча, самби, румби, пасодобля,  
джайву. Звітний концерт. 
 
Репертуар 
Європейська програма: повільний вальс,  танго, віденський вальс, фокстрот,  квікстеп. 
Латиноамериканська програма: ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Вихованці мають знати історію та основи теорії класичного та бального 
танцю; 
 
Вихованці мають вміти: 
- виконувати гімнастичні вправи на розвиток гнучкості, розтяжку, пластичні та    
силові вправи на килимах; 
- виконувати танцювальні номери на різноманітних сценічних майданчиках; 
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- виконувати європейську програму танців: повільний вальс, танго, віденський   вальс, 
фокстрот, квікстеп; 
- виконувати латиноамериканську програму танців: ча-ча-ча, самба, румба, джайв, 
пасодобль. 
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