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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Танець - багатогранний вид мистецтва, який комплексно впливає на 

розвиток дитини, сприяє розвитку м’язової активності, формує рухові навики. 

Основна мета програми – сформувати  інтерес до народного 

хореографічного мистецтва, задовольнити рухову активність, навчити азам 

хореографії. 

Завдання програми – розвинути  природні  фізичні дані, координацію, 

увагу,  уяву, зміцнити  м’язи тіла, формувати  виразні  рухові навики, виробити: 

силу, витримку, працездатність, цілеспрямованість.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Навчальною програмою для учнів 4-5 років передбачено обсяг матеріалу, 

який сприяє вихованню хореографічних навичок, закладенню рухових основ, 

котрі готують дитину до виконання танцювальних рухів, етюдів та танців. На 

заняттях засвоюються ази ритміки, елементи  народного танцю, музично-

танцювальні ігри з елементами імпровізації, загально-фізичні та партерно-

гімнастичні вправи необхідні для розвитку дитини. 

Специфіка занять хореографією полягає у показі педагогом різних рухів, 

а з  молодшими дітьми це набуває особливого значення, оскільки саме в цих 

дітей ще не досить розвинені рухові й слухові аналізатори. Тому, педагог-

хореограф повинен чітко давати завдання, підкріплюючи свій показ 

поясненнями зрозумілими дітям. Виконання рухів та комбінацій повсякчас 

супроводжуються коментарями педагога, які направлені на виправлення 

помилок учнів, для досягнення кращого виконавського результату.  

Увесь матеріал передбачений програмою, має на меті залучити дитину до 

мистецтва танцю через її власні активні дії. 

Навчальний план «профільної Школи народного танцю» розрахований на 

1рік навчання по 4годин на тиждень. Загальна кількість -144 години.  

Тривалість заняття для дітей 4-5років  - 20-25 хв. 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 
Теми 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

1. Вступне заняття. Первинний інструктаж. 2 2 - 

2. Колективно-порядкові вправи 15 3 12 

3.  Ритмічні вправи 16 6 10 

4. Партерна гімнастика 20 6 14 



5. Тренувальні вправи 25 5 20 

6. Танцювальні елементи 28 8 20 

7. Елементи народно-сценічного танцю 26 8 18 

8. Музичні ігри   12 2 10 

 РАЗОМ: 144 40 104 

 ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступне заняття. Первинний інструктаж (2 год.) 

Хореографія – походження назви, зв'язок з іншими видами мистецтва. 

Правила техніки безпеки в хореографічному класі. 

2. Колективно-порядкові вправи (15год.) 

Теоретична частина (3год.) 

Ознайомлення з хореографічними та музичними термінами, назвами 

рухів. Орієнтування в хореографічному класі. 

Практичні заняття (12 год.) 

Опанування  колективно-порядковими вправами, вміння змінювати 

напрями руху. 

1. Марширування по колу в рівному темпі. 

2. Марширування по колу з прискоренням та уповільненням темпу. 

3. Марширування в колонні по діагоналі. 

4. Марширування з перебудовою колони по 2, 4 чоловіки. 

5. Марширування колонами по 2 чоловіки, по колу та діагоналі. 

6. Кроки з натягнутої стопи. 

7. Кроки з високо піднятими колінами вперед і натягнутою стопою. 

8. Швидкій хід на низьких півпальцях. 

9. Біг з високо піднятими вперед колінами. 

10. Біг з зігнутими назад ногами. 

11. Біг на півпальцях. 

3. Ритмічні вправи (16 год.) 

Теоретична частина (6год.) 

Прослуховування музики, визначення ритму темпу та характеру 

музичного супроводу. 

Практичні заняття (10 год.) 

Виконання  ритмічних малюнків  відплескуючи долонями та притупуючи 

ногами. 

1. Визначення характеру музики – її темпу, динамічних відтінків та 

характеру звучання. 

2. Відплескування долонями нескладних ритмічних малюнків по слуху. 



3. Передача музичного образу через рух. 

4. Вправи на координацію, увагу та ритмічність. 

4. Партерна гімнастика(20) 

Теоретична частина (6 год.) 

Методика виконання рухів сидячи та лежачи на животі 

Практичні заняття (14 год.) 

Виконання рухів на підлозі(в партері)  для розвитку та розтягнення 

м’язів. 

Сидячи:  

1. «Равлик» - для вироблення осанки, сили ніг. 

2. Витягування ніг до кінчиків пальців і виведення їх у положення на 

п’ятки (ноги паралельно). 

3. Розведення стопи ніг з VI позиції в І виворітну і навпаки. 

4. Почергове піднімання витягнутих ніг вперед на 45о. 

5. «Складка» вперед стопа скорочена, натягнута. 

6. Розслаблення та групування тулубу «Жуки» лежачи на спині. 

7. Підйом витягнутої ноги вперед на 45о почергово. 

8. Піднімання одночасно 2-х ніг на 20о від підлоги, написання цифр. 

9. Почергове згинання ніг до грудей. 

10. Одночасне піднімання ніг та корпусу так, щоб кисті рук доторкнулися 

до пальців ніг. 

Лежачи на животі: 

1. «Жабка». 

2. «Корзинка». 

3. «Човник». 

4. Піднімання ніг почергово назад.  

Розтягування: 

1. Напівшпагати – правою, лівою ногою. 

2. Шпагати – правою, лівою ногою, поперечний. 

 

5. Тренувальні вправи (25 год.) 

Теоретична частина (5год.) 

Ознайомлення з планом класу, положеннями рук, ніг, голови. 

Практичні заняття (20 год.) 

Виконання рухів  посеред зулу  

1. Ознайомлення з планом класу 

2. Вправи для голови 

3. Вправи на розвиток рівноваги 



4. Позиції ніг (І, VІ ) 

5. Положення рук на талії долонями та кулачками 

6. Вправи для вироблення сили ніг, осанки спини 

7. Трампліні стрибки зі зміною темпу музики 

6. Танцювальні елементи (28 год.) 

Теоретична частина (8 год.) 

Пояснення методики виконання рухів. 

Практичні заняття (20 год.) 

Виконання вивчених рухів в різних напрямах. 

1. Танцювальний крок 

2. Підскоки по колу та діагоналі 

3. Па галопу по колу 

4. Притупи однією ногою. 

5. Потрійне притупування. 

6. Крок «гусачок». 

7.  Елементи народно-сценічного танцю (26 год.) 

Теоретична частина (8 год.) 

 Методика виконання рухів в різних характерах. 

Практичні заняття (18 год.) 

Виконання рухів по одному, в парах. 

Елементи гуцульського танцю: 

 положення рук в парі; 

 дрібне переступання на півзігнутих ногах; 

 боковий приставний крок; 

 чосанка; 

         Елементи українського танцю: 

 «колупалочка»  з притупом, з нахилом до ноги 

 підготовка до присядки. 

 присядка-пружинка (для хлопчиків) по І та VІ позиціях. 

 

 

8. Музичні ігри (12 год.) 

Теоретична частина (2 год.) 

Пояснення правил гри. 

Практичні заняття (10 год.) 

Робота над виконавською майстерністю. 

1. На розвиток емоційного сприйняття музики: «Веселі зайченята»,  

    «Коники». 



2. На розвиток рухової імпровізації: «Іграшкові ляльки», «Стрибучі 

м’ячики». 

3. Танець гра: «Малята козачата», «Весела дітвора». 

 

IV. ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 

 положення рук, позиції ніг; 

 положення в парі; 

 назви вивчених рухів. 

Вихованці мають вміти: 

 виконувати самостійно вправи партерної гімнастики; 

 виконувати самостійно елементи народного танцю; 

 відтворювати ритмічні вправи; 

 виконувати комбінації, етюди з вивчених рухів; 

Вихованці мають набути досвід: 

 вільного орієнтування у просторі; 

 виконання комбінацій у парах; 
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