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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Танцювальне мистецтво є невичерпним джерелом збагачення особистості. 
Кожного року зростає кількість дітей, які бажають займатися танцями. Батьки 
дітей зацікавлені у всебічному розвитку своєї дитини. Заняття народними 
танцями сприяють розвитку фізичної форми, формуванню правильної постави, 
гарної ходи, розвитку ритмічності, координації, легкості та пластичності рухів.  
Діти стають більш впевненні в собі, долають свої страхи та підвищують свою 
самооцінку. Завдяки заняттям вони набувають не лише професійних 
хореографічних навичок, а й розвивають естетичні смаки, почуття 
колективізму, відповідальність, отримують задоволення від успіхів.  

Кожний хореограф має свою методику навчання дітей танцювальному 
мистецтву, свій підхід до створення хореографічних композицій. Тому, виникла 
необхідність у створенні власної навчальної програми. 

 
Навчальна програма реалізується у гуртку художньо-естетичного напряму 

хореографічного профілю та спрямована на дітей віком від 4 до 16 років. 
 
Метою навчальної програми є формування і розвиток хореографічних та 

творчих здібностей у дітей та учнівської молоді.  
Основні завдання: 
формувати систему знань та уявлень про сутність, види та жанри 

хореографічного мистецтва;  
опанувати основи класичного, народного танців; 
розвинути виконавські вміння та навички; 
сприяти розвитку хореографічних, музично-ритмічних, фізичних 

здібностей;  
виховати художні інтереси, смаки, духовні та морально-ціннісні орієнтири, 

потребу у творчій самореалізації та самовдосконаленні;  
виховати дбайливе ставлення до надбань світової, вітчизняної культури, 

мистецтва, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних 
традицій, національної свідомості; 

 самореалізації в соціумі засобами мистецтва, професійне самовизначення. 
 

Навчальна програма розрахована на 6 років навчання:    
1-й рік – початковий рівень, перший рік навчання – 144 години на рік; 4 години 
на тиждень; 
2-й рік – початковий рівень, другий рік навчання – 216 годин на рік; 6 годин на 
тиждень; 
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3-й рік – основний рівень, перший рік навчання – 216 годин на рік; 6 годин на 
тиждень; 
4-й рік – основний рівень, другий 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 – основний рівень, четвертий рік навчання – 216 годин на рік; 6 годин на 
тиждень; 
 

Програма початкового рівня навчання передбачає знайомство з основами 
хореографії класичного та народного танців, розвиток фізичних, ритмічних та 
артистичних даних дитини, формування музичного та естетичного смаку. Зміст 
програми включає вивчення хореографічної термінології, основних елементів, 
рухів та поз класичного танцю, основ українського та польського танців. 
Заняття з партерної гімнастики дають можливість розвитку і вдосконалення 
природних фізичних даних дітей. Виконання хореографічних композицій 
розвиває творчу діяльність вихованців, створює умови для подальшого 
виявлення інтересу до занять хореографічним мистецтвом. До гуртків 
початкового рівня зараховуються діти, які виявили бажання займатися танцями 
та не мають медичних протипоказань для занять танцями. Контроль отриманих  
знань та вмінь проводиться під час проведення показових занять, концертних 
виступів. Двічі на рік відбуваються підсумкові заняття. Наприкінці навчального 
року проводиться звітний концерт. 

Програма основного рівня навчання спрямовує навчання на поширення 
знань з народної хореографії. Увесь спектр занять дозволяє набути вміння та 
навички з виконання українського танцю, танців окремих регіонів України та 
народів світу (білоруський, російський, молдавський танці). Удосконалюється 
хореографічна й артистична майстерність виконавців. Активно вивчаються 
концертні номери. Вихованці залучаються до участі в концертно-фестивальній 
діяльності колективу, відбувається їх професійна орієнтація.  

Контроль отриманих знань та вмінь проводиться під час проведення 
показових занять, виступів на концертах та фестивалях, конкурсах. 

До гуртків основного рівня навчання зараховуються діти, які мають 
хореографічну підготовку, яка відповідає вимогам цієї програми початкового 
рівня.  
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Початковий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Програма роботи ансамблю на навчальний рік. 

Історія створення та розвитку ансамблю народного танцю «Промені Хорса».  
Танець та його значення у житті людини. 
Правила поведінки вихованців у роздягальні, під час проведення занять у 

хореографічному залі та на перерві. Техніка безпеки та санітарно-гігієнічні 
вимоги під час занять.  

Зовнішній вигляд вихованців під час проведення занять (форма, зачіска). 
Практична частина. Виконання простих фізичних вправ. 
2. Основи класичного танцю (40 год.) 
Теоретична частина. Терміни «колона», «шеренга», «коло», «інтервал». 
Термінологія класичного танцю:  en face, plié, demi plie, battement tendu, 

passe par terre, releve, temps leve souté, port de bras, pas echappe. 
Постановка корпусу. Руки як важливий технічний елемент виконавського 

мистецтва. Постановка рук: підготовча, І, ІІ, ІІІ позиції. Постановка ніг: перша, 
друга, третя позиції. Правила тримання голови під час танцю. 

Музичні терміни: forte, piano.  
Різнохарактерні образи музики: ліричний, ніжний. 
Практична частина. Виконання колективно-танцювальних вправ: фігурного 

крокування, побудови та перебудови на місці. 
Прослуховування та аналіз простої музики, її зв’язок  з хореографією. 
Виконання музично-ритмічних рухів у різному темпі. Відпрацювання 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1.  Вступ 1 1 2 
2.  Основи класичного танцю 

 
8 32 40 

3.  Основи українського народного  
 танцю 

11 69 80 

4.  Основи партерної гімнастики 6 14 20 
5.  Підсумок - 2 2 
                                              Разом 26 118 144 
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початку та закінчення руху разом з музикою. 

Вивчення і практичне засвоєння вірного положення тулубу, ніг та кистей 
рук, позицій рук (підготовча, І, ІІ та ІІІ). 

Виконання вправ біля станка: demi plie (вихідна позиція – І, ІІ), plié (I, II), 
bаttement tendu, releve, releve у поєднанні з demi plié, passe par terre з першої 
позиції. 

Виконання стрибків: temps leve souté по І позиції. 

3. Основи українського народного танцю (80 год.) 
Теоретична частина. Позиції рук: підготовча, І, ІІ, ІІІ. Два основних 

положення рук. Положення рук у парах. Позиції ніг: І, ІІ, ІІІ, VІ. 
Підготовка до початку рухів (preparation).  
Види українського танцювального уклону: ритуальний уклін «хліб-сіль»; 

уклін жіночий з рукою на грудях (на намисто); уклін чоловічий з рукою до 
серця. Значення уклону в танці.  

Основні танцювальні рухи. Танцювальні біги. Тинки. Доріжки. Вихилясники-
колупалочки. Вірьовочки. Присядки. Оберти. Голубці. 

Термін «етюд» в хореографії.  
Практична частина. Відпрацювання уклону. Вивчення та відпрацювання 

позиції і положення рук (І, ІІ, ІІІ), позиції ніг (І, ІІ, ІІІ, VІ). 
Вивчення та відпрацювання рухів українського народного танцю: 

1) танцювальних кроків (простий, боковий; вихід назад із виставленням поперемінно 
правої та лівої ніг на каблук); 
2) танцювальних бігів (біг з просуванням уперед); 
3) тинків (припадання з великим тинком без повороту); 
4) доріжок (доріжка на носок, доріжка плетена); 
5) вихилясників (простий вихиляс-колупалочка, вихилясник з потрійним притупом; 
6) підготовка до вірьовочки; 
7) притупів;  
8) присядок (проста, бокова присядки, підсічка); 
9) обертів (підготовка до обертасу жіночого, веретено); 
10) голубцю (низький голубець). 

Виконання танцювальних етюдів. Вивчення танцювальних композицій. 
Репетиції. Виступи на концертах. 

 
4. Основи партерної гімнастики  (20 год.) 
Теоретична частина. Термін «партерна гімнастика». Техніка  виконання 

вправ «ножиці», «велосипед», «жабка».  
Практична частина. Виконання вправи для розвитку виворотності ніг: 

розведення ступні із VI в І позицію.  
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Виконання вправ на підлозі для розвитку гнучкості тіла, укріплення м’язів 
живота, ніг, розвитку еластичності зв’язок (вправи «ножиці», «велосипед», «жабка»). 

 
5. Підсумок (2 год.) 
Практична частина. Звітний концерт. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Вихованці мають знати: 

- різницю між правою, лівою ногою та рукою; 
- терміни «колона», «шеренга», «коло», «інтервал»; 
- музичні терміни forte, piano; 
- вільні позиції ніг: І, ІІ, ІІІ; 
- позиції рук: підготовча, І, ІІ, ІІІ; 
- положення рук на поясі; 
- назви основних рухів класичного екзерсису; 
- назви простих рухів українського народного танцю; 
- основні правила партерної гімнастики; 
- вимоги щодо зовнішнього вигляду вихованців на занятті; 
- правила поведінки у хореографічному залі, роздягальні; 
- техніку безпеки під час проведення занять. 

Вихованці мають вміти: 
- ритмічно ходити, легко бігати, марширувати під музику по колу; 
- виконувати вправи на перебудову; 
- розходитися парами; 
- ходити на півпальцях, п’ятах з високо піднятими колінами; 
- рухатися танцювальним кроком під музичний супровід, змінювати рухи відповідно 
до характеру музики; 
- виконувати рухи ігрового змісту під музичний супровід; 
- розпочинати та закінчувати одночасно з початком та закінченням музичного 
супроводу; 
- виконувати початкові рухи класичного танцю та українського народного 
танцю; 
- виконувати прості вправи партерної гімнастики; 
- виконувати танцювальні етюди та композиції. 

Вихованці мають набути досвід: 
- перестроювання на марші; 
- виконання ритмічних вправ під музику; 
- виконання вивчених танцювальних рухів. 
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Початковий рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Мета, завдання і зміст роботи ансамблю на навчальний 

рік.  
Різновиди танців: народний, класичний, сучасний танці. 
Правила поведінки вихованців у роздягальні, під час проведення заняття у 

хореографічному залі та на перерві. Техніка безпеки та санітарно-гігієнічні 
вимоги під час занять.  

Практична частина. Виконання простих фізичних вправ. 
 
2. Основи класичного танцю (60 год.)  
Теоретична частина. Термінологія класичного танцю: sur le cou de pied, 

changement de pieds, temps leve soute в І, ІІ, V, VI позиціях, battement tendu jete, 
rond de jambe par terre, оберти, обертас. 

Термін «точка» в хореографії. Точки хореографічного залу. 
Музичні розміри: 2/4, 3/4, 4/4. Музичні темпи: adagio, allegro. 
Практична частина. Виконання вправ біля станка: demi plie (V, VI 

позиції), plié V, VI позиції, battement tentu V, VI позиції, battement tendu з demi 
plie, battement tendu jete, rond de jambe par terre з переведенням ноги по точках 
зали (I, ІІІ, V).  

Виконання півповоротів та поворотів у різних вправах екзерсису. 
Вивчення та відпрацювання положення ноги sur le cou de pied. 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1.  Вступ 
 

1 1 2 
2.  Основи класичного танцю 

 
8 52 60 

3.  Основи українського народного  
 танцю 

7 73 80 

4.  Польський танець 10 38 48 

5.  Основи партерної гімнастики 4 20 24 
6.  Підсумок - 2 2 
                                              Разом 30 186 216 
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Виконання вправ: напівприсідання та глибоке присідання за І, ІІ та VI 
позиціями, напівприсідання та підйом на півпальцях за VI позицією. 

Вивчення вправ на техніку обертання: оберти на місці з VІ позиції в 
правий та лівий бік у повільному темпі. Виконання обертів по VІ позиції. 
Виконання підготовчої вправи до обертасу. 

Виконання allegro (changement de pieds, temps leve soute в І, ІІ, VI 
позиціях). 

 
3. Основи українського народного танцю (80 год.)  
Теоретична частина. Термінологія рухів українського народного танцю: 

бігунець, тинок, плетінка. 
Різновиди українського народного костюма. 
Практична частина: Відпрацювання фігурного крокування: 

1) просування по діагоналі, колу,  
2) розходження парами, четвірками,  
3) на високих півпальцях з високо піднятим коліном. 

Робота над  правильним виконанням основних положень рук в українському 
танці:  
1) підготовча, І, ІІ, ІІІ;  
2) кисті рук стулені у кулачки, руки зігнуті в ліктях, лежать по боках на поясі;  
3) руки підтримують пройму кептаря.  

Вивчення та відпрацювання рухів українського народного танцю: 
1) танцювальних бігів (підготовка до бігунця); 
2) тинків (малий тинок); 
3) вихилясників (вихилясник з вигинанням ноги); 
4) плетінки; 
5) присядки (присядка з ударом рукою по халяві, хід на глибокому присіданні, 
мітелочка, присядка з ударом по підошві (чоловіча); 
6) голубця (голубець високий). 

Вивчення номерів концертної програми. Репетиції. Виступи на концертах.  
 

4. Польський танець (48 год.) 
Теоретична частина. Загальна характеристика польського народного 

танцю. Місце танців у польських народних святах і обрядах. Характер і манера 
виконання польських народно-сценічних танців. Музичний супровід польських 
танців. 

Види польських танців: «Полька», «Мазурка», «Полонез». 
Основні елементи польського народного танцю: положення рук, ніг, 

корпусу і голови. Положення рук у сольних, парних і масових танцях. 
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Основні рухи польських танців: pascouru, pasgala, shassecoupe, balansua, 
dosados, куляве, голубці, ключ, притопи, галоп, кшесани, підскоки з переміною 
ніг. 

Практична частина. Вивчення та відпрацювання положення рук, ніг, 
корпусу і голови. 

Опанування техніки виконання основних рухів польських танців: 
1) pascouru, з акцентованим кроком і відкриванням ноги (pasgala); 
2) ковзного кроку з підбивкою – «отбіане» (shassecoupe); 
3) balansua; 
4) куляве;  
5) голубців (у мазурці з просуванням убік і зупинкою, з просуванням убік без 
зупинки, два голубці і три притопи); 
6) притупів (підсікач у мазурці, галоп з підбиванням ноги, галоп з притупом); 
7) ключів (на місці, з просуванням в оберті); 
8) галопу зі стрибком; 
9) кшесани; 
10) підскоків (з переміною ніг:на місці, вперед, назад); 
11) опусканням на коліно з просуванням; 
12) оберту по VI позиції;  
13) підскоків; 
14) рigué з підстрибуванням, рas de bourréе.  
15) кроку jеtе,  
16) рas полонезу,  
17) кроку польки з III позиції.  

Вивчення номерів з репертуару ансамблю. Репетиції. Виступи на 
концертах. 

 
5. Основи партерної  гімнастики (24 год.)  
Теоретична частина. Правила розтягування м’язів.  
Техніка виконання вправ: «лотос», «напівлотос», «киця», «змійка», «човник», 

«корзинка», «місток», «куточок». 
Практична частина. Виконання вправ на розвиток суглобів ніг: 

1) скорочення та витягування стопи в І, ІІ (виворотних) та VI позиціях лежачи 
на спині та животі;  
2) переведення стопи по колу з І виворотної позиції в VI (виконується на спині);  
3) лежачи на підлозі:  нахили до ніг, обхоплюючи стопи й утримуючи їх обома 
руками в скороченому положенні по VI та І позиції;  
4) нахили вбік, з поворотом голови вбік не зміщуючи положення ніг;  
5) «лотос», «напівлотос».  
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Виконання вправ на розвиток м’язів спини: «киця», «змійка», «човник», 
«корзинка», «мостик» (підйом з підлоги).  

Виконання вправ на розвиток преса:  
1) «ножиці», «куточок»;  
2) підйом витягнутої ноги вперед на 45° почергово;  
3) одночасне підіймання обох ніг на 20° від підлоги, написання цифр до 5;  
4) одночасне підіймання обох ніг на 90°;  
5) підйом корпусу з положення лежачи у положення сидячи, з одночасним 
відведенням ноги на 90º вбік (виконується з нахилами до ноги та без);  
6) шпагат, напівшпагат поперечний з нахилами вбік та вперед;  
7) кидки ногою назад, лежачи на животі з виворотними ногами;  
8) кидки ногою вперед, лежачи на спині;  
9) кидки в сторону, лежачи на боку;  
10) підйоми ніг на 90º, лежачи на спині, розведення ніг у сторони, «пружина» 
(3-4 рази), зведення та опускання ніг на підлогу;  
11) кидки ногою назад стоячи на колінах та долонях. 

Вправи для розвитку стопи:  
1) скорочення та витягування стопи в І, ІІ (виворотних) та VI позиціях, лежачи 
на спині та животі;  
2) переведення стопи по колу з І виворотної позиції в VI (виконується на спині).  
 

6. Підсумок (2 год.)  
Практична частина. Підбиття підсумків. Звітний концерт. 

 
ПРОГРНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Вихованці мають знати: 

- різновиди танців: народний, класичний танці; 
- елементи класичного екзерсису; 
- точки хореографічного залу; 
- музичні розміри: 2/4, 3/4, 4/4;  
- музичні темпи: adagio, allegro; 
- прості рухи українського народного танцю; 
- види польських танців: «Полька», «Мазурка», «Полонез»; 
- основні рухи польських народних танців; 
- техніку виконання нових вправ партерної гімнастики; 
- правила розтягування м’язів. 

Вихованці мають вміти:   
- фігурно крокувати;  
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- виконувати прості вправи на розвиток гучності, розтяжку; 
- виконувати рухи й комбінації польських, українських народних танців; 
- запам’ятовувати послідовність розвитку дій у танцювальних композиціях;  
- поводитись на танцювальному майданчику. 

Вихованці мають набути досвід:  
- правильної постановки корпусу, голови, позицій рук та ніг; 
- зміни рухів відповідно до характеру музики. 

 
Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№  
з/п Тема 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ    1 1 2 

2. Народно-сценічні танці 
регіонів України 11 169 180 

3. Партерна гімнастика - 32 32 

4. Підсумок  - 2 2 

 Разом 12 204 216 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
1. Вступ (2 год.)  
Теоретична частина. Мета, завдання і зміст роботи ансамблю на 

навчальний рік.  
Інструктаж з техніки безпеки, правила поведінки в хореографічному залі. 
Народний танець – першооснова хореографічного мистецтва. 
Правила користування сценічними костюмами під час виступу. 
Практична частина. Виконання простих фізичних вправ. 
 
2. Народно-сценічні танці регіонів України (180 год.) 
Теоретична частина. Особливості народно-сценічного танцю, його 

відмінність від класичного танцю.  
Особливості танців Гуцульщини та Закарпаття. Характеристика їхнього 

музичного супроводу. 
Характерні положення рук, голови та корпусу в сольному, парному та 

масовому танцях. Танцювальні кроки та біги. Рухи на місті. Оберти. 
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Основні рухи та кроки танців «Коломийка», «Аркан», «Гуцулка», 
«Гордіянка», «Тропотянка». 

Хореографічна термінологія: свердло, качалочка, кубарик, кабриолі, млинок, 
трясунка, баляни, погаренка. 

Практична частина. Вивчення та відпрацювання рухів українського 
народного танцю: 
1) свердла; 
2) качалочки; 
3) присядок: закладка-гойдалка, млинок, присядка з винесенням ніг на каблук і 
розведенням їх у сторони на каблук (чоловіча), кубарик (чоловічий); 
4) обертів: низька погаренка (парний оберт); 
5) кабріолів; 
6) млинків. 

Вивчення та виконання елементів та рухів танців Гуцульщини «Коломийка», 
«Аркан», «Гуцулка»: 

1) танцювальних кроків та бігів: простий гуцульський біг, дрібне пересування 
вперед на витягнутих ногах; трясунка, баляни, переступи; 

2) рухів на місті: тропітка проста й подвійна, тропітка синкопована, 
тропітка низька, висока, пересування, гайдуки й свердла; 

3) обертів: одиночні, парні. 
Вивчення та виконання елементів та рухів українських народно-сценічних 

танців Закарпаття «Гордіянка», «Тропотянка»: 
1) танцювальних кроків, бігів та рухів: трясунка, баляни, переступання на 

місці, вистукування та оплески в долоні; 
2) закарпатського ключа, пагаренки. 
Вивчення хореографічних композицій. Репетиції. Участь у концертах, 

фестивалях, конкурсах. 
 

3. Партерна гімнастика (32 год.)  
Практична частина. Відпрацювання та удосконалення рухів «кільце», 

«кошик», «колесо», «шпагат». Відпрацювання вправ на гнучкість, розтяжку та 
розвиток спритності. Виконання силових вправ. 

4. Підсумок (2 год.) 
Практична частина. Звітний концерт. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Вихованці мають знати: 

- хореографічну термінологію українських танців Гуцульщини та Закарпаття; 
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- техніку виконання основних рухів, кроків та елементів українських танців 
Гуцульщини та Закарпаття; 
- техніку безпеки під час виконання вправ партерної гімнастики. 

Вихованці мають вміти: 
- виконувати вправи на розвиток гнучкості, розтяжку, пластичні та силові 
вправи; 
- виконувати рухи, елементи українських народних танців Гуцульщини та 
Закарпаття; 
- виконувати танцювальні композиції з репертуару ансамблю. 

Вихованці мають набути досвід: 
- виконання вправ партерної гімнастики; 
- підготовки до виступу на різних сценічних майданчиках. 

 
Основний рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№  
з/п Тема 

Кількість годин 

теоретичні практичні усього 

1. Вступ  1 1 2 

2. Українські народно-сценічні 
танці 

- 136 136 

3. Російський танець 6 32 38 
4. Білоруський танець 7 31 38 
5. Підсумок - 2 2 

                                              Разом 14 202 216 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
1. Вступ (2 год.)  
Теоретична частина. Мета, завдання і зміст роботи ансамблю на 

навчальний рік.  
Значення терміну «ансамбль». Ансамбль як великий колектив виконавців. 
Правила підготовки до виступу на різних сценічних майданчиках. 

Сценічна майстерність під час виступу. 
Практична частина. Виконання простих фізичних вправ. 
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2. Українські народно-сценічні танці (136 год.) 
Практична частина. Вивчення та відпрацювання елементів та рухів 

українських народно-сценічних танців: 
1) середнього тинка; 
2) вихилясника-чобітка; 
3) припадань з потрійним притупом; 
4) присядок: присядка з ударом рукою об підлогу, бігунець на присядці 
(чоловічий), млинок по колу; 
5) обертів: голубець і вихилясник в оберті, бочонок-оберт по колу ліворуч, тури 
(чоловічі); 
6) повзунця з упором на одну руку; 
7) колупалочки в оберті та в оберті з голубцем; 
8) упадання з переступом; 
9) шену; 
10) маятнику; 
11) стрибків: перекидного в парі, розніжку; 
12) яструба. 

Удосконалення техніки виконання рухів українських народно-сценічних 
танців. Вивчення хореографічних композицій з репертуару ансамблю. 
Репетиції. Участь у концертах, фестивалях, конкурсах. 

 
3. Російський танець (38 год.) 
Теоретична частина. Загальна характеристика російського народного 

танцю. Основні положення рук, ніг, корпусу. Комбіновані положення рук у 
танці. Поводження з хустинкою. Уклони в російському танці. 

Термінологія російського народного танцю: маятник, голубці, молоточки, 
«хлопавка».  

Основні елементи російського народного танцю: поклони, ходи. Російський 
танцювальний біг, дріб, дрібні ходи та кінцівки.  

Практична частина. Вивчення та відпрацювання елементів російського 
народного танцю: 
1) звичайного уклону (маленький уклон на місці), святкового (уклон з підходом); 
2) ходів: простий танцювальний крок; перемінний крок; перемінний крок з 
притупом; простий боковий крок; 
3) танцювальних дробів, дрібних ходів та кінцівок: мілкий дрібний хід; перемінний 
дрібний хід; мілка дрібна доріжка каблуками; дрібний боковий хід з підскоком  
(на місці, з просуванням, в повороті); 
4) російського танцювального бігу; 
5) маятника; 



 16  
 
6) голубців з переступанням, підряд; 
7) молоточків (одинарні, подвійні); 
8) «хлопавок»-плескачів (одинарні удари по стегнах, одинарні удари по халявах 
чобіт, потрійні удари по стегнах і халявах чобіт); 
9) ключа-кінцівки (простий, дрібний). 

Вивчення хореографічних композицій з репертуару ансамблю. Репетиції. 
Участь у концертах, фестивалях, конкурсах. 
 

4. Білоруський танець (38 год.) 
Теоретична частина. Загальна характеристика білоруського народного 

танцю. Хореографія в білоруських народних обрядах і святах.  
Основні елементи білоруського народного танцю: позиції та положення 

рук, положення рук у парних і масових танцях. Основні ходи та рухи танців 
«Лявониха», «Крижачок», «Бульба». 

Практична частина. Вивчення та відпрацювання: 
1) позицій і положень рук, положень рук у парних і масових білоруських 
танцях; 
2) рухів танцю «Лявониха» (основний хід, боковий хід з підбивкою, хід з 
відбивкою, хід назад, притупи в три удари); 
3) рухів танцю «Крижачок» (основний хід, голубець з переступанням, 
вихилясник з переступанням, оберти на місці); 
4) рухів танцю «Бульба» (основний хід, підскоки з переступанням на місці, 
полька з кружлянням, присядки); 
5) інших рухів: припадання, полька дрібна, підбивки, дрібушки, pas de basque, 
голубці, колупалочки, крок з підскоком, вертушка з піднятою ногою, вертушка 
по діагоналі, поворот на 360° з двома підскоками. 

Вивчення хореографічних композицій з репертуару ансамблю. Репетиції. 
Участь у концертах, фестивалях, конкурсах. 
 

5. Підсумок (2 год.) 
Практична частина. Звітний концерт. 

 
ПРОГРНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Вихованці мають знати: 

- хореографічну термінологію російського та білоруського танців; 
- техніку виконання основних рухів російського та білоруського танців 

Вихованці мають вміти: 
- самостійно виконувати вправи хореографічної розминки; 
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- виконувати основні рухи російського та білоруського народного танців; 
- виконувати танцювальні номери з репертуару ансамблю. 

Вихованці мають набути досвід: 
- виконання танцювальних рухів відповідно до особливостей музичного 
супроводу; 
- виконання хореографічних номерів з репертуару ансамблю. 
 
 

Основний рівень, третій рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№  
з/п Тема 

Кількість годин 
теоретичні практичні усього 

1 Вступ  1 1 2 
2 Українські народно-сценічні танці. - 136 136 
3 Російський танець 6 32 38 
4 Молдавський танець 7 31 38 
5 Підсумок - 2 2 

                                              Разом 14 202 216 
 

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

Види народного танцювального мистецтва: хороводи, побутові та сюжетні 
танці. 

Практична частина. Виконання простих фізичних вправ. 
 
2. Українські народно-сценічні танці 
Практична частина. Відпрацювання та удосконалення танцювальних 

елементів та рухів: 
1) тинка великого; 
2) присядки з обертом (чоловіча); 
3) обертів: гарбуз, оберт ліворуч, колобок (чоловічий). 

Вивчення хореографічних номерів з репертуару ансамблю. Репетиції. 
Виступи на концертах, участь у конкурсах, фестивалях різного рівня. 
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3. Російський танець 
Теоретична частина. Термінологія російського народного танцю: гармошка, 

ялинка, колупалочка, моталочка, вірьовочка, м’ячик, гусячий крок, стілець, яструб, 
пістолет, розніжка, кільце, бочонок. 

Практична частина. Вивчення та відпрацювання рухів російського танцю: 
1) уклонів (поясний та уклін низький (земний); 
2) ходів (припадання, воронезький жіночий хід, боковий хід з каблука); 
3) дробів, дрібних ходів та кінцівок (дріб у дві ніжки, у три ніжки (трилисник); 
гармошка; ялинка; колупалочка; моталочка; вірьовочка (проста, подвійна); 
молоточки (подвійні в повороті); хлопавки (удари по підошвах); 
4) напівприсядок, присядок (м’ячик, гусячий крок); 
5) великих стрибків (стілець, яструб, пістолет, розніжка, кільце, бочонок з 
Бедуїнським). 

Вивчення хореографічних номерів з репертуару ансамблю. Репетиції. 
Участь у концертах, фестивалях, конкурсах. 
 

4. Молдавський танець 
Теоретична частина. Загальна характеристика молдавського народного 

танцю. Специфічні особливості молдавського національного колориту музики й 
танцю. Музичні інструменти: цимбали, скрипка, най. Своєрідність хореографічного 
малюнку і танцювальної лексики. Молдавські народні традиційні танці «Жок», 
«Молдовеняска», «Хора». 

Основні елементи молдавського народного танцю: основні позиції та положення 
рук у сольних і парних танцях. Основні рухи танцю «Молдовеняска». 

Практична частина. Відпрацювання основних позицій і положень рук у 
молдавських танцях. 

Вивчення та відпрацювання: 
1) легкого бігу, кроку з підскоками, бокового кроку, бокового кроку з підбиванням, 
бокової доріжки, кроку вперед і назад у напівприсіданні з підйомом на пів пальці, 
доріжки плетеної, перескоків на місці з переступанням, перескоків з двох ніг на 
одну і з однієї ноги на дві, повільного бокового кроку з однієї ноги; 
2) синкопи; 
3) основних рухів танцю «Молдовеняска»; 
4) колових рухів ногою, кроків з каблука назустріч один одному з наступною 
зміною місць, бокових кроків з підскоком, парних переходів «до-за-до», бігу з 
почерговим відкиданням зігнутої ноги назад, кружлянь у парі. 

Вивчення хореографічних номерів з репертуару ансамблю. Репетиції. 
Участь у концертах, фестивалях, конкурсах. 
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5. Підсумок ( 2год.) 
Практична частина. Звітний концерт. 

 
 

ПРОГРНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати: 
- термінологію рухів та комбінацій російського, молдавського танців; 
- репертуар ансамблю. 

Вихованці мають вміти: 
- виконувати основні рухи та комбінації російського, молдавського танців; 
- виконувати хореографічні композиції з репертуару ансамблю; 
- самостійно виконувати розминку. 

Виконавці мають набути досвід: 
- виконання українських народно-сценічних танців різних регіонів; 
- виступу на різних сценічних майданчиках. 
 
 

Основний рівень, четвертий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№  
з/п Тема 

Кількість годин 
теоретичні практичні усього 

1 Вступ  1 1 2 
2 Українські народно-сценічні танці - 136 136 
3 Циганський танець 7 69 76 
4 Підсумок - 2 2 

                                              Разом 8 208 216 
 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Профорієнтація, підготовка вихованців до вибору 

майбутньої професії. 
Відомі українські народні хореографічні колективі. 
Практична частина. Виконання простих фізичних вправ. 
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2. Українські народно-сценічні танці (136 год.) 
Практична частина. Удосконалення техніки виконання, відпрацювання 

складних віртуозних прийомів, трюків, акторської майстерності виконавців. 
Вироблення чіткості й злагодженості у виконанні малюнків. 

Відпрацювання: виконання національної манери, характеру, певного 
стилю, виразності українських танців.  

Робота над рухами й танцями з репертуару колективу. Репетиції. 
Участь у концертах, фестивалях, конкурсах різного рівнів. 
 

3. Циганський танець (76 год.) 
Теоретична частина. Термінологія, особливості та правила виконання 

елементів циганського танцю на середині залу. Основні рухи чоловічих і 
жіночих циганських танців.  

Практична частина. Опанування техніки виконання елементів 
циганського народного танцю: 
1) основні положення рук, ніг, корпусу і голови; 
2) рухи кистей рук: змахи, дрібні безперервні від зап’ястя, повороти та 
напівповороти всередину та назовні; 
3) рухи рук: переведення рук по коліну від плеча (плавні та різкі), змахи від 
плеча до ліктя, переведення рук «вісімкою»; 
4) рухи плечей: вгору та вниз, вперед, назад, дрібні та безперервні; 
5) почергові переступання на пів пальцях за V прямою позицією: на місці, з 
просуванням уперед і назад, з поворотом;  
6) ходи: простий хід – кроки вперед або назад з носка на всій стопі або на 
півпальцях, ковзні кроки вперед або назад на низьких або високих півпальцях, 
перемінний хід із зупинкою на третьому кроці, три кроки вперед з наступним 
ковзним кроком на півпальцях або підскоком на одній нозі (друга зігнута та 
піднята назад на 45° у прямому положенні), три кроки назад з наступним 
ковзним кроком або підскоком на одній нозі (інша піднята вперед на 45° у 
вільному положенні), крок назад у напівприсіданні з кидком ноги вперед на 45° 
у вільному положенні з двома наступними кроками на низьких півпальцях, на 
місці, з просуванням вперед, убік, схрещуючи ноги;  
7) кроки на півпальцях з відкиданням ноги від коліна вперед, убік, назад;  
8) переступання на високих півпальцях;  
9) «гармошка»  (з просуванням вбік та поворотом навколо себе); 
10) «оплески» (чоловічі): в долоні, по стегну, по грудях, по халяві, по каблуку, 
по підлозі. 
 

4. Підсумок (2 год.).  
Практична частина. Участь у звітному концерті. Відзначення кращих 

вихованців. 
 



 21  
 

ПРОГРНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати: 
- основну термінологію класичного танцю; 
- техніку виконання рухів та комбінацій українських народно-сценічних, 
польських, молдавських, російських, білоруських, циганських танців; 
- вправи партерної гімнастики; 
- техніку безпеки виступу на різних сценічних майданчиках; 
- репертуар ансамблю; 
- сучасні народні хореографічні колективи. 

Вихованці мають вміти: 
- виконувати хореографічні композиції з репертуару ансамблю; 
- технічно, музично та артистично виконувати номери з репертуару ансамблю. 

Вихованці мають набути досвід:  
- виступів на різних сценічних майданчиках; 
- роботи у хореографічному колективі. 
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