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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти для 

профільної Школи сучасної хореографії Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 1 рік навчання. 

Можливість висловити свої почуття в танці, уважно слухаючи музику, у 

величезній мірі сприяє емоційному, духовному, фізичному розвитку дитини. 

Поєднання духовного і фізичного необхідно для розвитку її особистості. В кожній 

дитині закладений величезний емоційний, творчий, фізичний потенціал. Завдання 

педагога підготовчої групи Школи сучасної хореографії - створити умови для його 

розкриття та розвитку. 

Дана програма розрахована на проведення практичних та теоретичних занять 

для дітей підготовчої групи Школи сучасної хореографії (6-7 років). Учні здобувають 

початкову освіту, проходять підготовчий етап), головними завданнями першого року 

навчання є максимальний розвиток природо фізичних даних дитини, її творчих 

здібностей, забезпечення необхідних умов для розвитку емоційної сфери учнів, 

отримання елементарних знань із фахових дисциплін ШСХ. Робота за даною 

програмою формує у дітей підготовчої групи Школи сучасної хореографії навички 

танцювальної техніки, а також морально-вольові якості особистості: наполегливість в 

досягненні результату, витримку, вміння контролювати свої рухи, діяти в колективі. 

Програма забезпечує зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров'я 

дітей. 

 Однією з проблем сучасної педагогіки є активізація навчального процесу, тому 

в програмі доцільно подані різноманітні методи та форми, які сприяють виявленню, 

формуванню і розвитку творчих здібностей дитини. 

 В програмі є методичні поради та рекомендації, щодо навчально-тренувальної 

та виховної роботи необхідні для подальшого навчання, а також можна 

використовувати підібраний відеоматеріал. 

 Програма складена на основі досвіду роботи з підготовчими групами Школи 

сучасної хореографії РМ ПДМ, а також теоретичних розробок з приводу 

хореографічного, музичного виховання дітей. 

 Мета навчання: 

1. Навчальна - навчити дітей володіти своїм тілом, навчити культурі руху, основам 

сучасної пластики, джаз-модерн танцю, основам класичного танцю, музичної 

грамоти, основам акторської майстерності; придбання базових знань в 

хореографічному мистецтві, основних танцювальних навичок різних напрямків 

сучасного танцю; формування красивих манер, ходи, постави, виразність рухів і поз, 

музично-ритмічної координації рухів. 

2. Розвиваюча - розвиток музичних і фізичних даних дітей, образного мислення, 

фантазії і пам'яті; формування творчої активності і розвиток інтересу до 

танцювального мистецтва; розвиток почуття ритму, темпу, виконавських навичок у 

танці, художньо-творчих здібностей та художнього смаку; розвиток творчих 

здібностей дітей, активізація уяви і розширення кругозору; розвиток у дітей 

активності, витривалості, вміння долати труднощі, перешкоди; створення умов для 

розвитку професійних інтересів дітей, міжособистісного спілкування і співпраці в 

колективі учнів. 

4.  Соціалізуюча -  виробити власний погляд на сучасне хореографічне мистецтво; 

спонукати учнів до творчої самореалізації; розвивати конструктивну соціалізацію 

особистості. 



3. Виховна - виховання естетично-морального сприйняття дітей і любові до 

прекрасного, працьовитості, самостійності, акуратності, цілеспрямованості у 

досягненні поставленої мети; виховання розкутості, позбавлення від сором'язливості, 

скутості, комплексів; виховання якостей особистості: вміння взаємодіяти з дорослим, 

однолітками, проявляти взаємодопомогу, робити внесок в загальний успіх; виховання 

уміння працювати в колективі; виховання у дітей відповідальності та толерантності.  

 Завдання:  

– ознайомити дітей 6-7-ми років з основами сучасного хореографічного 

мистецтва;  

– виявити талановитих дітей та розвинути в них творчі здібності;  

– виховати гармонійних та багатогранно розвинених особистостей в процесі 

осягнення хореографічного мистецтва;  

– розвинути природні дані дітей, їх музичний та ритмічний слух;  

– навчити учнів основам класичного танцю та основам джаз-танцю;  

– розвинути м'язово-зв'язковий апарат і природні хореографічні здібності 

(виворітність ніг, гнучкість тіла, танцювальний крок, стрибок);  

– розвинути танцювально-ритмічну координацію і виразність; 

– розвинути витривалість, силу, впевненість, спритність. 

До 6-7 років у дітей повинні бути розвинені рухові навички: вони вміють 

ходити, бігати, стрибати на двох ногах, і з однієї ноги на іншу. Цей вік особливо 

сприятливий для розвитку фізичних даних, тому що зв'язки ще досить еластичні. 

Більшість дітей вже знайомі з поняттями «право», «ліво», «вперед», «назад». Дана 

програма повинна допомогти закріпити вже набуті дітьми рухові і танцювальні 

навички. Особливістю навчання є те, що в процесі занять необхідно розвинути 

індивідуальні танцювальні здібності кожної дитини, тому що рухові навички у дітей 

розрізняються, і знання у всіх різні, при тому, що діти ще відрізняються різними 

природними даними, педагогу потрібно буде прагнути вирівняти їх природні 

можливості відповідно з закономірностями танцювального виконання. Формування 

рухових можливостей 

дитини має проводитися в строго визначеній послідовності, даючи навантаження всім 

групам м'язів. 

Основними принципами даної програми є: 

1. Наочність - показ вправ, комбінацій. 

2. Доступність - навчання від простого до складного, від відомого до невідомого, 

враховуючи індивідуальні особливості кожної дитини. 

3. Систематичність, регулярність занять. Підвищення навантаження, ускладнення 

техніки виконання вправ. 

4. Закріплення навичок - багаторазове виконання вправ, вміння виконувати їх 

самостійно, поза показу. 

5. Індивідуальний підхід. 

Вік дітей - 6-7 років. 

Терміни реалізації. 

Програма розрахована на 1 рік навчання. 

Першим етапом в навчанні є знайомство дітей з нормами поведінки на уроці. 

Надалі відбувається вивчення простору класу (8 точок - план класу по Ваганової, 

поняття лінії, діагоналі та тощо). Потім особлива увага приділяється постановці 

корпусу на середині і у палки. Наступним етапом є розвиток музикальності, почуття 

ритму. 

Завершальний етап збереження постави і витягнутості ніг в русі, відповідність рухів 

музичного матеріалу. 



Форма занять - групова. Режим занять: заняття проходять 2 рази на тиждень по 2 

академічні години. 

У групі 12-15 чоловік. Комплектування групи проводиться за бажанням дітей і 

батьків, з урахуванням медичного огляду. 

Способи визначення результативності - спостереження і заповнення діагностичних 

карт. Самооцінка. 

Підведення підсумків проходить у формі відкритих занять. Відкриті заняття 

проводяться 2 рази в навчальному році.  

Ефективність занять визначається діагностикою за наступними критеріями: 

постановка корпусу, координація рухів, гнучкість, витривалість, почуття ритму, 

характер 

виконання, пізнавальна активність. 

 Кожне заняття складається з таких частин: 

– розігрів, ритміка (кроки, біг, оплески) (10 хв.) - основа для розвитку рухових і 

музичних здібностей. Включає наступні теми: хореографічна азбука, фігурна 

марширування, елементи класичного і народного танців, темп, метроритм, 

динаміка і характер музичного твору в танцювальних рухах; 

– елементи класичного танцю (обличчям до станка – 20 хв.); 

– елементи джазового танцю (посеред залу – 25 хв.) - розвиток опорно-рухового 

апарату. Вправи для різних частин тіла: голови, шиї, плечового пояса, рук, 

корпусу, ніг. Вправи, що сприяють розігріву м'язів, розвитку координації, 

швидкості м'язових реакцій ; 

– партерна гімнастика (25 хв.): стрибки; ігри (музичні, ритмічні, пантомімні, 

гімнастика «почуття») - основа для розвитку хореографічних та фізичних 

даних, що забезпечують ефективне формування умінь і навичок в хореографії. 

Включає наступні теми: вправи для розминки, пальчикова гімнастика і 

самомасаж, комплекси партерної гімнастики; 

– танцювальні комбінації, або танцювальна імпровізація (10 хв.) - основа для 

розвитку танцювальної, виразності, сценічного перевтілення. Включає наступні 

теми: парні композиції і масові композиції і ігрові танці. 

 Кожний педагог, в залежності від мети, ходу уроку та засвоєння матеріалу 

дітьми, має можливість змінювати послідовність цих частин. Тривалість уроку – 2 

академічні години. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ІІ. Навчально-тематичний план 
 

№ 

з/п 
Складова частина уроку 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

 Підготовча група 

1. 0-й клас - початковий рівень 84 10 84 

 

 

 

 

 

 

IІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 



1. Ритміка 
 

 У підготовчій групі закладаються основи гармонійного розвитку особистості, її 

фізичної досконалості, тому передбачаються різноманітні організаційні форми, які 

спрямовані на досягнення повноцінного фізичного розвитку, зміцнення здоров’я, 

формування оптимальної рухової підготовки дитини. 

 Шести – семирічні діти сповнені великої енергії. Вони постійно перебувають у 

русі, дії: бігають, перекидаються. Сидіти спокійно їм дуже важко. Їхня емоційна 

сфера збагачується, але вона ще нестійка; поглиблюються почуття, але діти ще не 

навчились володіти ними, навпаки, почуття підпорядковують їх собі. Перша ліпша 

невдача засмучує їх. Діти охоче за все беруться, починають, але не завжди доводять 

справу до кінця, легко відволікаються. Чорнову і нецікаву роботу не люблять, зате 

прагнуть бути в центрі уваги, показати свої досягнення і з нетерпінням чекають 

оцінки своєї роботи. 

 У дітей цього віку розширюються уявлення про те, що треба зробити для 

правильного виконання руху, танцю. Вони можуть спрямовувати і перевіряти самі 

себе. Стають уважніші до якості виконання завдання і краще розуміють художню 

форму, сміливіше керують своїми рухами в різних темпах. У них розвивається 

абстрактне мислення, робота підсвідомості, роль якої в пізнавальній діяльності дуже 

велика. 

 Основним методом у роботі з дітьми цього віку є ігровий метод. 

 Поповнюється запас рухів, діти повинні краще координувати їх в залежності 

від музичного супроводу. Поглиблюється розвиток рухових навичок у більш 

швидкому темпі. Діти повинні запам’ятовувати послідовність розвитку дії у танцях, 

іграх, завданнях, етюдах; виразніше відтворювати образи, брати участь у постановці 

танців за завданням педагога, самостійно придумувати рухи для танців. 
 

КОМПЛЕКС РУХІВ 

1. Ходити легко, плавно, ставлячи ногу з носка, і на півпальцях. 

2. Плескати в долоні у різних ритмах, поєднувати оплески з кроками на місці. 

3. Бігати спокійно, безшумно, ставлячи ногу з носка, стрімко, широко, у різному 

темпі в межах одного завдання, з високо піднятими колінами вперед та ступнями 

позаду. 

4. Легко підстрибувати на обох ногах на місці з невеликим просуванням і в 

швидкому темпі. 

5. Передавати найпростіші образні рухи тварин (зайчика, лисички, котика, птахів). 

6. Сюжетні ігри з супроводом (педагог пропонує сюжет, пізніше діти самі 

придумують його). 

ПОБУДОВИ 

1. Рухатися в простих побудовах під музику: в одній шерензі, парами, по четверо, в 

колі. 

2. Самостійна побудова кола, звуження та розширення його. 

3. Передавати характер музики, визначити темп, динамічні відтінки. 

4. Починати і закінчувати рух одночасно з музикою. 
 

2. Основи класичного танцю 
 

 Виходячи з фізіологічних особливостей дітей, їх нервової системи вивчення 

рухів класичного екзерсису дається в обмеженій кількості, лицем до станка. Основне 

завдання – постановка рук, голови, корпусу доступна для цього віку. 

1. Позиції ніг: І, ІІ, V. 

2. Позиції рук: постановка кисті, підготовче положення: І, ІІ, ІІІ. 



3. Battement tendu по І позиції вперед – в сторону – назад. 

4. Demi-plie по І, ІІ позиціях. 

5. Releve по І, ІІ позиціях. 

6. Вправи для постановки голови. 

7. Demi rond de jambe par terre en dehors, en dedans. 

8. Passe par terre. 

9. Battement tendu  jete по І позиції. Вперед – в сторону – назад. 

10. Temps leve sauté по І, ІІ позиціях. 

Рухам класичного екзерсису на кожному уроці слід приділяти 20 хв. Діти 

стають обличчям до станка, руки легко кладуть на палку на ширину плечей, лікті 

опускають вниз, спинку і голову тримають прямо, ноги по І позиції. 

Педагог повинен пам’ятати, що кожен рух, який вивчається з самого початку 

слід виконувати точно, за всіма правилами. Особливу увагу треба приділити показу, 

який відіграє вирішальну роль. Спочатку педагог показує рух без музики, аналізуючи 

і пояснюючи деталі. Коли діти добре зрозуміють рух, педагог показує його ще раз і з 

музичним супроводом. 
 

3. Основи джазового танцю 
 

 Основним завданням для дітей підготовчої групи Школи сучасної хореографії 

навчитися за перший рік працювати окремими голосами тіла, тобто ізоляції, при 

повній підтягнутості всього корпусу. 

 Музичний супровід бажано орієнтувати на зразки легкої джазової музики 

(прості регтайми та блюзи). 

1. Постановка корпуса посеред залу. 

2. Постановка рук та позиції рук. 

3. Постановка ніг – паралельні І, ІІ позиції. 

4. Roll down – roll up: спіральний нахил вниз-вперед, починаючи від голови та 

зворотний рух, пов'язаний з поступовим розкручуванням і випрямленням торсу у 

вихідну позицію. 

5. Робота голови: вперед-назад; вправо-вліво; нагинання та проведення по колу з 

паузами; півколо попереду та позаду. 

6. Робота шиї: вперед-назад; вправо-вліво; півколо; коло. 

7. Робота плечей: вверх-вниз; вперед-назад; по квадрату; по колу. 

8. Робота кистей: вниз-вверх; вперед-назад; коло; маленькі «хвильки». 

9. Робота ліктей: по півколу; по колу. 

10. Робота рук: по джазових позиціях; «хвиля». 

11. Робота діафрагми: contraction; release; tortion; вперед-назад, в сторони. 

12. Робота тазобедренного суглобу на plie: вперед-назад; вправо-вліво; по колу; по 

півколу. 

13. Робота колін: в середину; на зовні; півколо з завершенням в середину на пліє. 

14. Робота стоп: releve; pointe-flex; з нахилом вперед-назад по VI позиції; в сторони 

по І позиції; заворот на внутрішнє та зовнішнє ребро стопи на plie. 

15. Ритмічні імпровізації на роботу окремих голосів тіла під музику. 
 

4. Партерна гімнастика 
 

 Партерна гімнастика - гімнастика на підлозі, розтяжка, стретчинг. Партерний 

клас спрямований на розвиток хореографічних даних. Всі вправи виконуються на 

підлозі, таким чином, знімається навантаження на спину і на опорну ногу, що дає 

можливість зосередити увагу на роботі певної групи м'язів. Заняття з партерної 

гімнастики складені по системі Князева.  



 Завдання:  

– виправлення сутулості і корекція постави; 

– виконання всіх видів вивчених рухів; 

– розвиток природних хореографічних здібностей; 

– розвиток і зміцнення різних груп м'язів, збільшення рухливості суглобів; 

– формування навичок культурного спілкування; 

– формування позитивної самооцінки і впевненості в собі; 

– придбання навичок здорового способу життя; 

– формування вміння жити в колективі; 

– формування відповідальності, самоконтролю, самостійності, 

– вміння організовувати свою діяльність.. 

В комплекс входить 30 вправ, виконуючи їх систематично учні досягнуть успіху, а 

педагог – виконання поставлених завдань. 

 

ВПРАВА №  1 

Еn dehors – розвернути ноги, лежачи на спині на підлозі. 

 Ноги – І позиція – en dedans (повернути всередину), руки – ІІ позиція. 

Ступні – en dedans, підйом натягнутий і так залишається протягом всієї вправи, 

п’ятки тримаються разом. 

 1 вправа – ноги і ступні розкриваються в положення en dehors. 

 2 вправа – ноги і ступні повертаються в вихідне положення en dedans. 

Повторити вправу 16 разів з музикою, потім лягти на живіт і повторити знову 16 

разів. 

 

 ВПРАВА № 2 

 Releve – значить «підняти». Тренування підйому по 1 позиції, лежачи на спині 

на підлозі. 

 Ноги – І позиція – en dedans (ноги і ступні повернуті в середину). Руки – ІІ 

позиція. 

 1 вправа – розвернути підйом, ноги не повинні рухатись. 

 2 вправа -  витягнути підйом і пальці в вихідне положення. 

Повторити вправу 16 разів, на животі так само. Дуже важливо: коли лежати на животі 

в вихідному положенні, пальці повинні бути витягнуті на підлозі, коли виконується 1 

вправа доторкнутись кінчиками пальців до підлоги, на 2-й вправі знову витягнути 

пальці вздовж підлоги. 

 

ВПРАВА № 3 

 Releve по ІІ позиції  звичайний en dehors, лежачи на спині, ноги – ІІ позиції en 

dehors, руки – ІІ позиції. Ступні – tendu en dehors. 

 1 вправа – розслабити підйом. 

 2 вправа – натягнути підйом і пальці. 

Повторити вправу 16 разів з музикою, теж саме на животі. 

 

 ВПРАВА  № 4 

 Ноги – ІІ позиція en dehors, руки – ІІ позиція, ступні tendu en dehors. 

 1 вправа – розвернути ноги і ступні в позицію en dehors. 

2 вправа – розвернути в позицію en dedans. 

 

ВПРАВА № 5 



En dehors та releve – комбінація з 3-4 вправ. Ноги – ІІ позиція, руки – ІІ позиція, 

ступні tendu en dehors. 

1 вправа – повернути ноги і ступні в en dedans. 

2 вправа – повернути в вихідне положення en dehors. 

3 вправа – releve, ноги не рухаються, тільки ступні, розігнути підйом в en 

dehors. 

4 вправа – releve, щоб закінчити вправу, витягнути підйом і пальці в вихідне 

положення tendu en dehors. 

Повернутись на живіт і повторити вправу 16 разів. 

 

ВПРАВА № 6 

Вправа тільки для голови та рук, ноги – І позиція en dehors, руки – І позиція, ступні – 

en dehors, голова прямо. 

1 вправа – повернути голову направо. 

2 вправа – голова прямо. 

3 вправа – повернути голову наліво. 

4 вправа – голова прямо. 

5 вправа – розкрити руки на ІІ позицію. 

6 вправа – провести  руки в І позицію. 

Повторити вправу 16 раз, виконується, тільки лежачи на спині, ноги і ступні не 

рухаються і не міняють свого положення. 

 

ВПРАВА № 7 

Вправа для голови та рук. Ноги – І позиція, руки – І позиція, голова прямо, ступні 

tendu en dehors. 

1 вправа – повернути голову направо, руки одночасно на ІІ позиції. 

2 вправа – повернути голову в вихідне положення – прямо, руки одночасно в 

вихідне положення в І позицію. 

3 вправа – повернути голову наліво, руки одночасно на ІІ позицію. 

4 вправа – повернути голову в вихідне положення – прямо, руки – в І позицію. 

Повторити 16 разів, лежачи тільки на спині. 

 

ВПРАВА № 8 

Passe releve. Ноги – І позиція, руки – ІІ позиція, ступні tendu en dehors. 

1 вправа – passe правою ногою, зігнути праве коліно, не відриваючи  від 

підлоги. 

2 вправа – повернути праве коліно в вихідне положення, зберігаючи en dehors. 

3 вправа – розігнути два підйоми, зберігаючи en dedans. 

4 вправа – закінчити вправу, витягнути два підйоми і пальці, зберігаючи en 

dehors (5, 6, 7, 8-му вправу виконуємо аналогічно, тільки з лівої ноги. 

Повторити 16 разів, те ж саме на животі. 

 

ВПРАВА № 9 

Вправа виконується одночасно двома ногами. Ноги – І позиція en dehors, руки – ІІ 

позиція, ступні – tendu en dehors. 

1 вправа – passe двома колінами en dehors, підтягнути як найвище, ступні разом 

в tendu en dehors. 

2 вправа – витягнути ноги і ступні в вихідне положення. 

3 вправа – releve, витягнути два підйоми і пальці, зберігаючи tendu en dehors. 

Повторити вправу 32 рази, також на животі. 



 

ВПРАВА № 10 

Ноги – І позиція en dehors, руки – ІІІ позиція, ступні – en dehors. 

1 вправа – сісти, спина прямо, ноги і ступні не з’єднувати і не відривати від 

підлоги. 

2 вправа – повільно лягати в вихідне положення. 

3 вправа – повтор 1 вправи. 

4 вправа – повтор 2 вправи. 

5 вправа – провести ноги на ІІ позицію і одночасно підняти корпус в сидяче 

положення з прямою спиною. 

6 вправа – повтор 2 вправи. 

7 вправа – повтор 5 вправи. 

8 вправа – повтор 2 вправи. 

 

ВПРАВА № 11 

Passe sauté і releve. Ноги – І позиція en dehors, руки – ІІ позиція, ступні tendu en 

dehors. 

1 вправа – passe правою ногою, зігнути праве коліно, не відриваючи від 

підлоги. 

2 вправа – витягнути ногу в сторону, не рухаючи верхню частину. 

3 вправа – зігнути праве коліно. 

4 вправа – повернути праву ногу в вихідне положення, зберігаючи tendu en 

dehors. 

5 вправа – releve, розігнути два підйоми. 

6 вправа – витягнути два підйоми. 

7 вправа – розігнути два підйоми. 

8 вправа – витягнути два підйоми, приходячи в вихідне положення. 

Почергово, то правою, то лівою ногою, зробити 8 вправ по 2 рази, повернутись на 

живіт і повторити вправу 32 рази. 

 

ВПРАВА № 12 

Вправа для поясниці, ніг і port de bras, лежачи на спині. 

1 вправа – зігнути корпус вправо, як можна сильніше, не рухаючи ніг і 

повернути голову направо. 

2 вправа – повернути корпус в вихідне положення. 

3 вправа – повтор 1 вправи тільки вліво. 

4 вправа – повтор 2 вправи. 

5 вправа – відвести дві ноги наліво, не рухаючи корпус і руки. 

6 вправа – ноги в вихідне положення. 

7 вправа – повтор 5 вправи, тільки вправо. 

8 вправа – повтор 6 вправи, зберігаючи en dehors. 

Повтор по 16 разів на спині і животі. 

 

ВПРАВА № 13-14 

Passe en l`air. Ноги – І позиція en dehors, руки – ІІ позиція, ступні – tendu en dehors. 

1 вправа – passe правою ногою, зігнути праве коліно, не відриваючи від 

підлоги. 

2 вправа – підняти праву ногу tendu вперед під кутом 90о, ступні tendu en 

dehors. 



3 вправа – відвести праву ногу якнайдалі вправо в tendu en dehors і покласти її 

на підлогу. 

4 вправа – привести праву ногу в вихідне положення. 

5 вправа – releve двома ногами, розігнути два підйоми. 

6 вправа – витягнути два підйоми. 

7 вправа – розігнути два підйоми. 

8 вправа – витягнути два підйоми. 

Повернутись на живіт і повторити вправу 32 рази, в вправі № 14 повторити теж саме, 

тільки в іншу сторону. 

 

ВПРАВА № 15 

Вправа для корпусу, поясниці і port de bras на спині, ноги – ІІ позиція широка en 

dehors, руки – ІІІ позиція, голова – прямо, ступні tendu en dehors. 

1 вправа – зігнути корпус направо, не рухаючи ніг, коли корпус не зможе йти 

далі, зігнути його зовсім перед правою ногою, повернути голову за корпусом. 

2 вправа – продовжити коло корпусом, подаючи його вперед між ногами, 

нагнути обличчя до підлоги і тримати корпус ближче до підлоги. 

3 вправа – продовжувати коло в напрямку лівої ноги. 

4 вправа – продовжуючи коло корпусом вернути його в вихідне положення. 

Повторити 16 разів, також в ліву сторону. 

 

 

ВПРАВА № 16 

Ноги – І позиція en dehors, руки – ІІ позиція, ступні – tendu en dehors 

1 вправа – 2 battement правою ногою, підняти праву ногу на 90о, зберігаючи en 

dehors. 

2 вправа – повернути ногу в вихідне положення. 

Аналогічно лівою ногою. Повторити 32 рази на спині, потім 32 рази на животі. 

 

ВПРАВА № 17 

Battement в сторону, ноги – І позиція en dehors, руки ІІ позиція, ступні – tendu en 

dehors. 

1 вправа – battement в сторону правою ногою, ковзати правою ногою. 

2 вправа – повернути праву ногу в вихідне положення. 

3 вправа – повторити лівою ногою І вправу. 

4 вправа – в вихідне положення. 

5 вправа – розкрити дві ноги на ІІ позицію широку en dehors. 

6 вправа – в вихідне положення en dehors. 

7 вправа – аналогічно 5 вправі. 

8 вправа – аналогічно 6 вправі. 

Повторити по 16 разів кожною ногою, повернутись на живіт і зробити теж саме. Ця 

вправа аналогічна № 16, тільки ноги лежать весь час на підлозі. 

 

ВПРАВА № 18 

Вправа для корпусу. Ноги – ІІ позиція широка en dehors протягом вправи не міняють 

свого положення, руки – ІІІ позиція, ступні tendu en dehors. 

1 вправа – сядьте прямо. 

2 вправа -  натягнутись вперед, обличчям ближче до підлоги. 

3 вправа – знову сісти з прямою спиною. 

4 вправа – повільно лягти в вихідне положення. 



Продовж вправи коліна втягнуті, м’язи підтягнуті. 

 

ВПРАВА № 19 

Battement з одночасним підніманням корпуса, лежачи на спині, ноги – І позиція en 

dehors, руки ІІІ позиція, ступні en dehors. 

1 вправа – battement правою ногою і одночасно підняти корпус, підтягнути 

руки в ІІІ позицію, ліва нога на підлозі, ступня і пальці tendu en dehors. 

2 вправа – лягати повільно в вихідне положення. 

3 вправа – повторити 1 вправу лівою ногою. 

4 вправа – повторити 2 вправу. 

По 16 разів кожною ногою, останній батман робити з затриманням в повітрі, верхня 

частина корпуса при піднята від підлоги. Слід затриматись у цьому положенні як 

можна довше, втримуючи рівновагу. 

Battement з підніманням корпуса – лежачи на животі, руки – ІІ позиція, останній 

battement робиться з затримкою, балансуючи на животі, руки розкриті подібно 

крилам. 

 

ВПРАВА № 20 

Battement в сторону з підніманням корпуса, ноги – І позиція en dehors, руки – ІІІ 

позиція, ступні tendu en dehors. 

1 вправа – підняти в повітря праву ногу і відвести її в ІІ позицію, одночасно 

підняти корпус в сидяче положення. 

2 вправа – повільно лягти і праву ногу в вихідне положення. 

3-4 вправи – аналогічно 1-2 вправам лівою ногою. 

В кінці вправи, перед тим, як повернутись в вихідне положення, затримати ногу в 

повітрі з піднятим корпусом, зберігаючи рівновагу. 

Повторити по 16 разів кожною ногою. Також на животі – руки – ІІ позиція. 

 

ВПРАВА № 21 

Passe двома ногами, ноги зігнуті в колінах en dehors, пальці з’єднані, руки – ІІ 

позиція, ступні – tendu en dehors. 

1 вправа  – підняти ноги, зберігаючи вихідне положення. 

2 вправа – опустити ноги в вихідне положення. 

Повторити 16 разів, також на животі. Ця вправа одна із самих важких. 

 

ВПРАВА № 22  

Ноги – І позиція en dehors, руки – ІІ позиція, ступні tendu en dehors. 

1 вправа – повернути ноги і ступні en dehors, рухаючи їх поступово в напрямку 

ІІ позиції. 

2 вправа – закінчити в ІІ позицію звичайну і повернути ноги і ступні en dehors. 

3 вправа – повернути ноги і ступні en dedans і рухати їх в напрямку широкої ІІ 

позиції. 

4 вправа – закінчити вправу і повернути ноги і ступні en dehors. 

5 вправа – повернути ноги і ступні в en dedans і поступово з’єднувати ноги в ІІ 

позицію звичайну. 

6 вправа – ноги і ступні en dehors. 

7 вправа – ноги і ступні en dedans і вести їх в вихідне положення. 

8 вправа – повернути в en dehors. 



Повернутись на живіт і повторити 16 разів. Дуже важливо, щоб під час виконання 

вправи ноги повинні повертатись en dedans і en dehors від стегна, підйом і пальці весь 

час в tendu (натягнуті). 

 

ВПРАВА № 23 

Вправа для ніг і ступні. Зігнути ноги, так, щоб пальці доторкувались, коліна – en 

dehors, руки – ІІІ позиція, ступні – підйом і пальці в tendu en dehors. 

1 вправа -  розкрити ноги на ІІ позицію, підйом і пальці дуже розігнуті. 

2 вправа – повернути ноги в вихідне положення, пальці все ще розігнуті. 

3 вправа – повтор 1 вправи, але підйом і пальці натягнуті в tendu. 

4 вправа – повтор 2 вправи, але підйом і пальці витягнуті в tendu. 

Повторити вправу 16 разів, те ж саме на животі. 

 

ВПРАВА № 24 

Для розвитку еластичності корпуса. Обов’язкова допомога ще однієї людини: 

підтримувати спину, при нагинанні вперед в 3 вправу, і перекинути ноги над вами в 6 

вправі. 

Ноги – І позиція en dehors, руки – ІІ позиція, ступні tendu en dehors. 

1 вправа – сісти, спина пряма. 

2 вправа – нагнути корпус вперед, пальці рук повинні доторкнутись до пальців 

ніг. 

3 вправа – сісти знову, спина пряма. 

4 вправа – повільно лягти в вихідне положення. 

5 вправа – підняти дві ноги одночасно вверх – вперед на 90 ̊. 

6 вправа – ведемо ноги за голову і доторкнутись пальцями підлоги. 

7 вправа – повернути ноги знову вперед на 90 ̊. 

8 вправа – вернути ноги в вихідне положення en dehors. 

 

ВПРАВА № 25 

Passe, ноги – І позиція, en dehors, руки – ІІ позиція, ступні tendu en dehors. 

1 вправа – passe прямою ногою. 

2 вправа – degage, розігнути праве коліно і витягнути праву ногу в сторону. 

3 вправа – passe правою ногою аналогічно 1 вправі. 

4 вправа – degage аналогічно 2 вправі. 

5 вправа – passe ан-но 1 і 3 вправи. 

6 вправа – degage ан-но 2 і 4 вправи. 

7 вправа – passe ан-но 1, 3 і 5 вправи. 

8 вправа – привести ноги і корпус в вихідне положення. 

Кожною ногою по 16 разів, те – ж на животі. 

 

ВПРАВА № 26 

Від положення стоячи до положення лежачи на підлозі. Вправа важка, виконувати її 

обережно. Слідкувати: не можна згинати коліна продовж всієї вправи. 

Ноги – стоїмо на підлозі в ІІ позиції – широка en dehors, руки – ІІІ позиція, ступні – en 

dehors. 

1 вправа – нагнути корпус вперед, взятись за ікри ніг руками, голова між 

ногами. 

2 вправа – поставити руки на підлогу і рухатись на руках вперед, лягти на 

живіт. 

3 вправа – вертаємось назад. 



4 вправа – випрямитись і стати в вихідне положення, руки – ІІІ позиція. 

 

ВПРАВА № 27 

Rond de jambe (коло натягнутою ногою), ноги – І позиція, руки – ІІ позиція, ступні 

tendu en dehors. 

1 вправа – підняти пряму ногу на 90 ̊, потім покласти її на підлогу вправо, 

ковзним рухом привести ногу з вихідного положення, вправа робиться на 

рахунок три. Повторити без зупинок 4 рази. 

2 вправа – аналогічно І, навпаки: ковзати правою ногою направо, потім підняти 

її на повітря на 90 ̊  вперед і опустити її в вихідне положення на рахунок три, 

повторити 4 рази. 

Кожною ногою по 16 разів, те ж на животі. 

 

ВПРАВА № 28 

Passe, ноги – І позиція en dehors, руки – ІІ позиція, ступні tendu en dehors. 

1 вправа – passe, повернути ногу в вихідне положення. 

2 вправа – аналогічно вправо, але лівою ногою. 

3 вправа – passe двома ногами одночасно, витягнути і розкрити ноги в сторони. 

Повторити 32 рази, те ж на животі. 

 

ВПРАВА № 29 

Adagio, для розвитку еластичності корпуса. Стоїмо на колінах – ІІ позиція, руки – ІІІ 

позиція, ступні en dedans, пальці в середину. 

1 вправа – нагнути корпус вперед, руки назад дуже сильно. 

2 вправа – випрямитись в вихідне положення. 

3 вправа – прогнутись назад. 

4 вправа – вернутись в вихідне положення. 

Повторити вправу 16 разів. 

 

 

 

IV. ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ І ДІАГНОСТИКА 

УСПІШНОСТІ УЧНІВ 
         Діагностика успішності учнів підготовчої групи ШСХ відбувається тричі за 

навчальний рік. Існує  три  апробаційні періоди (кінець листопада, кінець І семестру 

(грудень), кінець ІІ семестру (червень), на яких учням необхідно продемонструвати 

вивчений матеріал, знати базову термінологію та володіти методикою виконання 

рухів відповідно до навчальної програми. За згодою батьків та рекомендацією 

педагогів ШСХ діти мають право залишити навчання в ШСХ, чи змінити профіль 

навчання. Учні, які переведені до 1 кл. ШСХ складають основний склад ШСХ. 

     Діагностика передбачає визначення: 

– рівня оволодіння навчальним матеріалом; 

– рівня розвитку рухових якостей і умінь, розвитку координації рухів, 

формування правильної постави, красивої ходи; 

– засвоєння елементарних танцювальних комбінацій; 

– рівня розвитку творчих здібностей, потреби в самовираженні в русі під музику; 

– знання початкової термінології класичного та джаз-модерн танцю, партерної 

гімнастики. 

Вихованці повинні знати:  



– поняття простих танцювальних малюнків - лінії, колони, діагоналі, коло, тощо; 

– перехід з однієї ноги на іншу; 

– танцювальний рух виконується під музичний супровід; 

– про різновиди колективно-порядкових вправ; 

– що кожен рух виконується залежно від ритму й темпу музичного супроводу; 

– елементарну термінологію рухів, кроків, танців; 

– про ритм і ритмічний малюнок, відзначати в русі сильну частку такту.. 

Вихованці повинні вміти: 

– визначити стиль та характер музики; 

– починати і закінчувати рух згідно музичного супроводу; 

– виконувати партерні вправи; 

– зберігати правильне положення корпуса, рук, ніг при виконанні танцювальних 

рухів, правильно розподіляючи дихання; 

– виконувати рухи у стані та характері музичного твору; 

– виражати рухами різні характери і настрої музики; 

– узгоджувати танцювальний рух з музикою; 

– відтворювати оплесками та притупами ритм; 

– активно брати участь у виконанні творчих завдань; 

– реагувати зміною рухів на зміну характеру музики. 

Вихованці повинні набути  та використати досвід: 

– координації положення частин свого тіла під час виконання рухів; 

– про види рухів ( хода, біг, стрибки, тощо) 

– орієнтування у поняттях : весело-сумно, голосно-тихо, повільно-швидко; в 

малюнках коло, колона, шеренга, ланцюжок; 

– про те, що танець складається із вправ ( танцювальних, гімнастичних), 

танцювальних елементів; 

– що виражальні засоби музики впливають на ритмічну структуру 

танцювального руху; 

– збагачення рухового досвіду різноманітними видами рухів; 

– орієнтування в просторі, на площині. 

 

 

V. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Додаток 1 

 
 

Методичні рекомендації 
 

 Результати естетичного виховання засобами хореографії, як і будь-якого 

іншого, залежить від методів викладання. При правильно обраній та науково 

обґрунтованій методиці, що будується з урахуванням єдності форм і змісту при 

провідній ролі змісту, природні задатки дитини виявляються, розвиваються, 

формуються різносторонньо. 

 Головне у вихованні – це уміння педагога включати в роботу різні аналізатори, 

які збуджують думки і почуття дитини. 

 Педагогіка хореографії виконує не тільки загальноосвітні виховні функції, а й 

оздоровчі, оскільки здійснює і фізичне виховання. Від фізичних вправ залежить і 



оздоровчий ефект уроку. Щоб домогтися певних результатів, педагог ставить перед 

дітьми по можливості конкретні завдання, наприклад, виховання вольових якостей 

шляхом подолання технічних труднощів, зміцнення здоров’я постановкою осанки. 

 Організація художньої діяльності забезпечується добором методичних 

прийомів, що викликають у дітей бажання творчості. До них належать: 

1. Показ. Він полягає в тому, що, приступаючи до вивчення нового руху, пози, 

самостійного руху рук, голови, корпуса, педагог супроводжує його точним 

показом, який обов’язково повинен мати зміст і образ. Рух при такому показі 

набуває відповідної естетичної форми. 

2. Зразок. Це правильне, емоційне, виразне і красиве виконання педагогом завдання, 

яке він ставить перед дітьми. Зразком може бути танцювальна фраза з двох-трьох 

рухів, частина хороводу, танцю, етюду, гри. При показі зразка застосовується 

метод цілісної вправи і т.п. 

3. Словесний метод. Це уміння користуватись словом. Методичні прийоми і зразок 

не можуть існувати без словесних пояснень, вказівок. Психологічна сила слова і 

інтонація, з якою воно сказане, відкривають перед педагогом великі можливості у 

спілкуванні з дітьми. 

4. Музичний супровід – як  методичний прийом. Музика є одним з найсильніших 

засобів виховання. Коли дитина слухає її, у неї, незалежно від бажання і 

свідомості, виникають певні думки, почуття, образи; збагачується емоційна 

сфера, яка впливає на якість виконання рухів. Вона викликає процеси збудження і 

гальмування. 

5. Ігровий метод змагання. Суть його полягає в тому, що педагог підбирає для дітей 

таку гру, зміст якої передбачає змагання їх по групах або індивідуально за краще 

виконання того чи іншого завдання. Гру можуть придумати й самі діти. 

6. Методи виховання підсвідомої діяльності. Повноцінна творча діяльність не може 

протікати без участі підсвідомості. Чим багатша підсвідомість, тим яскравіше, 

несподіваніше у момент творчого процесу вона підкаже рішення, яке не підкаже 

свідомість. Виховання підсвідомої діяльності починається з дошкільного віку, і 

відбувається воно шляхом накопичення вражень-зорових, слухових, чуттєвих. 
 

Психофізіологічні особливості дітей дошкільного віку 

(врахування їх в хореографічній роботі) 

 У дошкільнят увесь кістково-м’язовий і зв’язковий апарати ще дуже слабкі, 

перебувають у стадії розвитку, і тому не слід перевантажувати їх. У дітей в цьому віці 

ще недостатньо розвинені стопи, а ще молодші тримають їх майже паралельно. 

Розгорнення стопи з віком поступово збільшується, що зумовлено співвідношенням 

частин тіла і центром ваги. Зважаючи на це, на заняттях не можна форсувати 

формування виворітності, а слід проводити навчання у невиворітних позиціях 

бального танцю. 

 З віком дитини розвивається і стрибок. Починаючи з 6-7 років симетричні рухи 

ніг при повторних стрибках зберігають задане положення. 

 Швидкість рухів залежить від швидкості протікання фізіологічних процесів у 

нервово-м’язовому апараті і центральних відділах нервової системи. Паралельно з 

віком, розвитком дитини зростає і швидкість ходи. У своїй роботі педагог-хореограф 

повинен все це враховувати і не перевтомлювати дітей невідповідними їхнім 

психофізіологічним можливостям темпами і тривалістю занять. 

 Точність відтворювання м’язового напруження у дітей ще не велика, як і 

здатність нервової системи до більш тривалого підтримання стану безперервного 

збудження нервових центрів при статичному напружені. Тому не можна дітей ставити 



в позу на тривалий час, як наприклад, заняття біля станка у формі, загальноприйнятій 

для класичного танцю (екзерсис на одну руку у виворотному положенні). Слід 

пам’ятати, що тривалі навантаження в одному і тому ж ритмі давати не слід, а треба 

чергувати їх з фразами переключення, відновлення і стимуляції моторики у вигляді 

більш легких м’язових зусиль. У дітей цього віку процеси збудження переважають 

над процесами гальмування. Відчуття і сприйняття у них розвиваються інтенсивно і 

випереджають розвиток мислення. 

 У віці 6 років відбуваються  істотні зміни і у вищій нервовій діяльності дитини: 

підвищується роль слів і словесних образів, підсилюється і значення усвідомленості 

дії. У 7 років інтенсивно розвиваються властивості нервової системи: сила, 

рухливість, врівноваженість; чіткіше виявляються індукційні відносини (єдність і 

взаємозв’язок процесів збудження і гальмування), концентруються послідовні 

гальмування, що впливають уже на процеси збудження. Види внутрішнього 

гальмування виробляються легко і стають стійкішими. До 6 років діти сприймають 

все через гру. Найсильнішим засобом в розвитку, тренуванні і діяльності всіх функцій 

нервової системи дошкільнят є гра. У грі вони пізнають життя, ігрові прийоми 

загострюють у них інтерес до об’єкта, посилюють увагу, розумову діяльність і 

емоційну сферу. Цей період у житті дітей – період розвитку фантазії і уяви. Вони все 

можуть собі яскраво уявити і так само легко “увійти” в образ. 

 Між  складовими частинами уроку треба робити паузи, щоб переключити увагу 

дітей. Починати урок слід з 3-5-хвилинної “розминки”. Дітям програють незнайому 

музику-марш, польку та ін. Кожна дитина рухається, як їй бажається, тобто у рухах 

передає своє розуміння вперше почутої музики. Зміни в рухах настають у зв’язку зі 

зміною темпу, нюансів, регістру. “Розминка” – це підготовка до початку уроку, нею 

починається емоційне проникнення в образ, активізується уява для загального 

звільнення у дітей рухової реакції – вони вчаться у рухах переживати музику. 

 Кожен педагог несе відповідальність за виховання і творчу долю своїх 

вихованців. Завдань, які доводиться йому розв’язувати в процесі роботи, багато, і 

жодне не повинно випасти з його поля зору, кожне повинно одержати свій 

послідовний розвиток від початку до кінця. Важливе значення в організації діяльності 

педагога має правильне планування, розподіл матеріалу. При такому плануванні 

річний матеріал розподіляється за ступенем складності по кварталах; квартальний – 

по місяцях; матеріал кожного місяця – по тижнях; тижневий – поурочно. Кожне 

заняття повинно бути заздалегідь продумане, обґрунтоване. Наступне заняття має 

продовжувати попереднє, логічно розвиваючи, деталізуючи і ускладнюючи його. 

Матеріал, який не потребує продовження, буде, природно, вичерпуватися на уроці. 

Спланувавши і розподіливши його таким чином, педагог чітко бачитиме всю логічну 

послідовність проходження матеріалу. 

 Складаючи дану програму було враховано основні вимоги до навчального 

процесу: 

1. Чітка система поточних знань і майбутньої перспективи, щоб уникнути проявів 

стихійності і випадковості у навчанні. 

2. Простий, посильний для певного віку матеріал. 

3. Обсяг знань, умінь, навичок з урахуванням віку дітей. 

4. Послідовне підвищення вимог до якості виконання, стійкості знань, вільного 

користування навичками й уміннями; поступове ускладнення і збільшення обсягу 

матеріалу. 

5. Розміщення матеріалу від простого до складного, що забезпечує систему і 

послідовність викладання. 



6. Підкреслення впливу і значення музики в естетичному вихованні дитини і 

приділення серйозної уваги якості її добору; музика точно повинна відповідати 

вікові дітей, щоб вони могли сприйняти її. 

7. Зміст матеріалу повинен враховувати особливості розвитку процесів 

сприйняття, уяви, пам’яті, почуттів, активності, самостійності.       

 

 

Додаток 2 

 
 

Методика розучування танцювальних елементів і танців  

з дітьми 6-7 річного віку 
 

   Аналіз психолого-педагогічної літератури та досвід педагогів-практиків, музичних 

працівників, психологів, лікарів дозволяє стверджувати, що розвиток танцювальних 

елементів на кожному віковому етапі відбувається по-різному. У молодшому віці 

дитина емоційно відгукується на музику, що виражається в міміці, жестах. Але руху 

ще не точні і часом не узгоджені з музикою. 

      У віці 6-7 років діти вже порівняно добре керують своїми рухами, їх дії під музику 

більш вільні, легкі й чіткі, вони без особливих зусиль використовують танцювальну 

імпровізацію. Хлопці в цьому віці довільно володіють навичками виразного і 

ритмічного руху. Розвивається слухова увага, більш яскраво проявляються 

індивідуальні особливості дітей. Вони можуть передати рухами різноманітний 

характер музики, динаміку, темп, нескладний ритмічний малюнок, змінювати рухи в 

зв'язку зі зміною частин музичного твору зі вступом. Дітям доступно оволодіння 

різноманітними рухами (від ритмічного бігу з високим підйомом ноги і підскоків з 

ноги на ногу до кроку польки, напівприсідання та інші). Творча активність дітей 

розвивається поступово шляхом цілеспрямованого навчання, розширення музичного 

досвіду, активізації почуттів, уяви та мислення. Реакція дітей на прослуховування є 

творче відображення музики в дії. У цьому віці емоції, викликані музикою створюють 

певну рухову активність, завдання педагога полягає в тому, щоб направити їх в 

потрібне русло, підібравши для цього цікавий і різноманітний музично-танцювальний 

матеріал. 

  Рухатися, як підказує музика - строгий закон, який слід неухильно дотримуватися 

протягом всього заняття. Рухи повинні випливати з музики, узгоджуватися з нею, 

відображаючи не тільки її загальний характер, але і конкретні засоби виразності. 

   У процесі навчання, педагог допомагає знайти дитині потрібний рух своєю 

порадою, словом, власним прикладом та інше. Збіг образного слова, музики і руху, 

розвиває дитячу уяву, дитина точніше передає характер музичного твору, рухи стають 

вільними, зникає скутість, з'являється впевненість. 

      Велике значення надається слухання та розбору музики танцю (її характеру, 

настрою, структурної побудови, ритмічним особливостям). Музика повідомляє рухам 

певний характер, надає їм емоційне забарвлення. Музичний супровід має бути 

яскравим, емоційним, виразним. Серед усіх мистецтв, в єдності з якими розвивається 

танець, музика найбільш близька йому по узагальненості, асоціативності і 

структурним закономірностям. В ідеалі сам танець - пластична музика. Тому 

існування в творі двох компонентів - музики і танцю - результат складного процесу 

роботи над органікою їх сполуки. «Танцювальна музика, - писав великий реформатор 

і теоретик балету Ж.Ж.Новерр, - являє собою або повинна представляти свого роду 



програму, яка підсилює і зумовлює рух та гру кожного учасника танцю.» Музика в 

будь-якому своєму прояві створює, перш за все змістовну основу танцю. Даючи 

розвиток емоційного стану образів, музика пропонує танцю дієву лінію для 

пластичних характеристик дійових осіб і подій. Цьому, безумовно, сприяє процес 

роботи з виявлення ритмічних-структурної спільності.  

  Одна з перших характеристик танцю - це темп музики. Темп завжди обумовлений 

змістом і характером музики. У практиці музично танцювальної роботи найчастіше 

застосовуються темпи: помірний, досить швидкий, швидкий, неквапливий, повільний. 

Перший етап роботи над темпом - це слідування темпу музичного твору, необхідно 

навчити сприймати і передавати в рухах різні темпи музичних прикладів зі всілякими 

відтінками. Темп - це не просто швидкість звучання, це художня характеристика, яка 

впливає на емоційне сприйняття музичної думки. Тому, якщо не збігається темп 

виконання музики і танцю, це завжди читається як розбіжність. Треба знайти такий 

обсяг рухів, такий ступінь м'язової напруги, щоб рухатися в даному темпі зручно, 

природно і доцільно. Необхідно також навчити дитину зберігати стійкість в танці. 

Дуже корисна тренування в дотриманні взятого темпу танцю. Важливе завдання по 

навчанню дітей перемикатися з одного темпу до іншого, змінювати темп танцю 

відповідно до зміни темпу музики. 

   Наступною характеристикою танцю є метр. Природно, що три четвертна будова 

такту знайде інше пластичне вираження, ніж двох четвертна, але не в формальному 

збігу з частками, а в більш складному. 

   Третя тимчасова характеристика танцю - музичний ритм, що має величезний вплив 

на сприйняття танцю в цілому. Музика і танець живуть в єдиному тілесному і 

метричному вимірі, при цьому досить вільно співвідносяться в ритмі, народжуючи 

ритмічний контрапункт. Таким чином, композиція танцю в значному співвідношенні 

з метричної структурою і формою музичного твору. Сам термін «композиція танцю» 

трактується по-різному. Композиція - твір, складання, з'єднання, зв'язок. В рамках цих 

чотирьох смислових причетна танцювальна композиція - це твір єдиного цілого з 

різних танцювально-пластичних елементів. 

   Найбільш поширеними музичними композиціями були коло і лінійна побудова. 

Коло - композиція, найбільш часто повторювана в різних танцях. І це зрозуміло, вона 

несе змістовне пояснення для дітей, коло - це сонце, це розташування навколо 

багаття, вогнища. У танці цей однорідний мотив має ряд різновидів: замкнуте коло, 

розкрите коло, коло в колі, за загальним колом декілька кружелець. Коло - 

найпоширеніша фігура для різних хороводів і пісень-танців. Орнаменти кола сягають 

дуже давнім формам танцю, є одним з яскравих мотивів і народного танцю та 

сучасної хореографії.  

   При використанні лінійної композиції особливо чітко виникає вимога до законів 

перспективи. З ними педагог повинен бути добре знайомий, щоб уникнути помилок в 

побудові сценічної композиції. Наприклад, маючи в своєму розпорядженні 

танцюючих дітей в лінії можна досягти різного зорового ефекту: якщо в глибину лінії 

поставити більш високих виконавців; можна ж зменшуючи зростання, при посиленні 

цієї перспективи створити враження, що минає в даль лінії. 

   Безумовно, лінійні мотиви, як і кругові, мають можливість розвитку і за рахунок 

темпу, і перебудови, і місця знаходження лінії в просторі. 

   Ще однією характеристикою танцю, значення якої настільки ж велике при навчанні 

дітей, як і попередніх, - малюнок танцю. Всякий малюнок танцю не існує сам по собі, 

він співвідноситься з лексикою - руховими строєм хореографічного твору. Рухи 

танцю виникають і розвиваються не в абстракції, а в певному просторовому рішенні. 

Рухи танцю - це своєрідні знаки, подібні звуку, слова, але пластично значущі. Будь-



який рух не статика, але він може бути в різній ступені динамічним і в залежності від 

цього, але по-різному використовується. Один рух потребує низки повторів, щоб 

утвердити себе, інший сприймається відразу і в повторах не потребує. Підбір рухів у 

танці повинен строго відповідати поставленому завданню, тому використання 

нескінченно великої кількості різноманітних елементів в одному танці не завжди 

визначає його успіх. При величезному різноманітті варіантів, танець найбільш часто 

ділиться на сольний і масовий, в рамках даної методики використовуються обидва 

варіанти. Для того щоб малюнок танцю дітей був чітким і виконувався ними без 

особливих зусиль необхідно багаторазове виконання одного і того ж руху - вправи.  

      Вправи, танцювальні елементи, танці, що увійшли до складу методики розвитку 

рухової моторики дітей 6-7 років танцювальною творчістю, підкоряються загальним 

закономірностям: 

   1. Вони спрямовані на поліпшення якості руху дітей, розвиток у них вміння 

надавати рухам пружинний, плавний, або маховий характер (в залежності від 

музично-рухового образу). 

   2. Вони повинні навчити дітей надавати основним рухам (ходьбі, бігу, підскоків), 

елементам танцю - виразність, що диктується музикою. 

   3. Вони повинні виховувати у дітей уміння орієнтуватися в просторі, організаційно 

рухатися в групі, не заважаючи один одному або виконувати перебудови в танцях 

відображаючи їх характер. 

   Розучування точно зафіксованих і не звичних для дітей елементів танцю 

починається з показу. Показ рухів характеризується чіткістю та виразністю, 

обов'язково пов'язаний з музикою, щоб діти відразу зрозуміли характер і особливості 

руху і музики. Вивчивши такий рух, педагог пропонує виконати його під іншу 

музику, щоб діти звикли відповідно змінювати характер, динаміку, темп руху. 

Всі діти люблять танцювати, потрібно тільки допомогти деяким з них подолати 

скутість рухів. Енергія внутрішніх сил дитини в цьому віці вимагає свого вираження. 

Темп, ритм, пульс нашого життя знаходять у дітей своє втілення в русі. Завдання 

педагога об'єднати послідовність цих рухів в нескладну з побудови композицію, 

надати їм витонченість і виразність. 

Танець - мистецтво синтетичне. Воно спрямоване на вирішення музично-

ритмічного, фізичного, естетичного та психічного розвитку дітей. Рухи під музику 

привчають їх до колективних дій, сприяють вихованню почуття колективізму, 

дружби, товариства, взаємної поваги. 

Рухи під музику зміцнюють дитячий організм. Задоволення, отримане дитиною в 

процесі рухових дій, побічно супроводжуються значними фізіологічними змінами в 

його організмі, поліпшується дихання і кровообіг. 

Весела музика збуджує нервову систему, викликає посилену діяльність вищих 

відділів головного мозку, пов'язаних з асоціативними, інтелектуальними і вольовими 

процесами. Діяльність скелетної мускулатури в дошкільному віці має важливе 

значення, так як у зростаючого організму відновлення витраченої енергії 

характеризується не тільки поверненням до вихідного рівня, але та його 

перевищенням. Тому в результаті заняттями танцями відбувається не трата, а 

придбання енергії. Музично-ритмічні рухи сприяють формуванню моторики, 

покращують поставу. Систематичні заняття танцями дуже корисні для фізичного 

розвитку дітей: поліпшується постава, вдосконалюються пропорції тіла, зміцнюються 

м'язи. Поступово діти починають легше, граціозніше рухатися, стають розкутими. У 

дітей з'являються такі якості рухів, як легкість, політ, пружність, спритність, 

швидкість і енергійність. Завдяки музиці руху діти стають чіткішими, виразнішими і 

красивішими. 



Танець привчає дітей до норм культурного спілкування. У дітях виховується 

скромність, доброзичливість, привітність. Хлопчики починають дбайливо ставитися 

до своєї партнерки. Танець стає одним із засобів морального виховання дитини. 

Танці складаються з простих танцювальних рухів можна розподілити на кілька 

видів: 

- танці із зафіксованими рухами, побудова яких визначається структурою музичного 

твору; 

- вільні танці й танці, в яких найбільш яскраво проявляються творчі здібності 

виконавців; 

 - комбіновані танці, що включають зафіксовані руху і вільну імпровізацію та інші. 

Навчання дітей підготовчої групи руховим навичкам сприяє подальшому 

зростанню уявлень і вражень, їх систематизації та узагальнення. У цьому віці 

закріплюється вміння виразно і невимушено рухатися відповідно до різноманітного 

характеру музики (бадьора, весела, рухлива і т.п.). Виконуючи завдання, діти вчаться 

диференціювати характер рухів. У цьому віці діти майже повністю можуть управляти 

своїм тілом і здатні координувати рухи. Щоб зацікавити їх заняттями ритмікою, 

необхідно підбирати більш складні рухи та побудови, розраховані на швидку зміну 

орієнтирів. Музичні твори до танців значно складніше за формою та засобами 

музичної виразності. 

Методи організації занять: 

Організація занять з хореографії забезпечується рядом методичних прийомів, які 

викликають у дітей бажання творчості. У навчанні великого успіху можна досягти, 

поєднуючи різні методи залежно від віку, підготовленості, складності навчального 

матеріалу. 

Знайомлячи дітей з музикою і рухом в їх єдності, педагог для кожної вправи, 

танцю, гри, визначає, як він буде пояснювати дітям дане музично-рухове завдання. 

Вибір прийому залежить як від педагогічної спрямованості самого матеріалу, так і від 

тих завдань, які ставить перед собою педагог. 

МЕТОД ПРЕД'ЯВЛЕННЯ. 

- передбачає, що перш, ніж приступити до вивчання нового руху, pas, пози, педагог 

випереджає його своїм точним показом; 

- педагог повинен рухатися в повній єдності з музикою, правильно і точно 

виконуючи рух; 

- при вивченні рух розбивається на складові деталі. Тільки після ретельного 

вивчення руху в деталях педагог працює над усією хореографічної фразою. Цей метод 

відіграє велику роль в роботі над рухом. 

СЛОВЕСНИЙ МЕТОД. 

Методичний показ не може обійтися без словесних пояснень. Розмовна мова, 

будучи дуже тісно пов'язаною з рухом, жестом і музичної інтонацією, виявляється 

тим самим містком, який міцно пов'язує рух і музику. Словесні пояснення повинні 

бути короткі, точні, образні і конкретні. У словесному методі важлива інтонація, і з 

якою силою сказано слово. Словом можна стимулювати активність дітей, але можна і 

вбити їх віру в себе. Словесний метод грає важливу роль в розвитку розумової 

діяльності учнів підготовчої групи, але занадто часто використовувати такий метод 

недоцільно. 

МУЗИЧНИЙ СУПРОВІД ЯК МЕТОДИЧНИЙ ПРИЙОМ. 

Розраховувати на те, що діти самі навчаться відчувати музику не можна. Педагог 

своїми поясненнями повинен допомогти їм набути вміння узгоджувати свої рухи з 

музикою. 



Умілий підхід до відбору музичного матеріалу для ігор, етюдів, танців, з перших 

уроків виключає формальний підхід дітей до музики лише тільки як до оформлення 

уроку. Бо правильно обрана музика несе в собі ті емоції, які потім діти проявляють в 

танці. 

ІМПРОВІЗАЦІЙНИЙ МЕТОД. 

Розвиваючи творчі здібності учнів підготовчої групи, доцільно підводити їх до 

імпровізації. Для цього дітям пропонуються ігри та вправи з елементами імпровізації. 

Імпровізуючи, діти рухаються вільніше, невимушено, так, як їм підказує музика. 

Але на початку педагог часто стикається з м'язовою скутістю дітей, стисненням. І 

тільки шляхом різних вправ, етюдів, ігор педагог може допомогти дітям поступово 

розкритися, знайти внутрішню і зовнішню свободу і впевненість. При використанні 

імпровізаційного методу на уроці ніякого попереднього прослуховування музики не 

проводиться. Діти повинні знаходити потрібні руху під безпосереднім її впливом. 

Педагог не повинен підказувати дітям вид руху і не рекомендується відзначати (на 

першому етапі) більш успішних за специфікою предмета, таких як працьовитість, 

цілеспрямованість, дисциплінованість, увага, наполегливість, бо це призводить до 

сліпого копіювання, заважає уяві дітей, їх сміливості. Необхідно стежити за тим, щоб 

діти не придумували рух, не пов'язаний з музикою. 

МЕТОД ІЛЮСТРАТИВНОЇ НАОЧНОСТІ. 

Повноцінна творча діяльність не може протікати без розповідей про танцювальну 

культури минулих століть, без знайомства з репродукціями, книжковими 

ілюстраціями, фотографіями та відео. Педагогу необхідно з'ясувати, чи зрозуміло 

дітям побачене, сподобалося чи ні і чому; а може бути і допомогти розібратися в 

побаченому. 

ІГРОВИЙ МЕТОД. 

Суть ігрового методу полягає в тому, що педагог підбирає для дітей таку гру, яка 

відповідає завданням уроку, його змісту і підготовленості учнів. 

При навчанні дітей рухам добре використовувати ігрові прийоми, що сприяють 

емоційно-образному уточненню уявлень про характер рухів, наприклад: «Потрібно 

стрибати, як зайчик», «Побіжимо легко і тихо, як мишка». 

Гра завжди викликає у дітей веселий настрій. У учнів підготовчої групи домінує 

ігровий рефлекс, вони краще сприймають через гру, тому ігровий метод в навчанні 

дуже близький до провідної діяльності дітей. 

КОНЦЕНТРИЧНИЙ МЕТОД. 

Даний метод полягає в тому, що педагог, у міру засвоєння певних рухів, 

танцювальних композицій, знову повертається до них, але вже використовуючи все 

більш складні вправи і завдання. 

Звичайно, не всі діти і не весь час уроку однаково активні і емоційні, але необхідно 

домагатися, щоб на уроці не було байдужих і пасивних. І тут вже не настільки 

важливо, яким методом користується в цей час педагог. І який би метод він не вибрав 

для себе, на конкретний урок, головне, щоб дитина займалася із задоволенням, йшов з 

уроку щасливий і з нетерпінням чекав нової зустрічі. 

 

Методи роботи з дітьми підготовчої групи: 

 репродуктивні: 

Метод показу і пояснення є провідним в навчально-виховному процесі 

підготовчої групи ШСХ. З метою ефективного навчання педагог повинен не тільки 

спиратися на здатності дітей до наслідування, а й навчити їх свідомому виконанню 

досліджуваного. 



Метод повторення і систематичності застосовується як для розучування, 

вдосконалення та закріплення танцювальних навичок, так і для того, щоб їх не 

втратити, зберегти в пам'яті раніше пройдений матеріал. 

творчі: 

 Щоб сам процес навчання був активним і творчим і не зводився до механічного 

заучування і відтворення тих чи інших рухів, необхідно використовувати широкий 

арсенал активних методів. Перш за все - це танцювальна імпровізація, тобто 

самостійне створення пластичних образів на базі використання елементарних рухів і 

пересувань. 

В ході вивчення та виконання танцювальних етюдів також виявляються творчі 

здібності кожної дитини. Діти можуть придумати характер персонажа, відповідно до 

умов, заданих педагогом, характером і настроєм музики. 

Оскільки для учнів підготовчої групи основним видом пізнавальної діяльності є 

гра, надзвичайно важливо, щоб кожне творче завдання містило елемент гри, кожна 

вправа носила оригінальний, не трафаретний характер. 

Хореографія - це найпрекрасніше з мистецтв, що змушує людину переживати цілу 

гамму почуттів і емоцій. Люди, що працюють і торкаються до хореографії, - це тонкі 

натури, з естетичним сприйняттям навколишньої дійсності, з вишуканим смаком та 

стилем. 

Навчити мистецтву танцю можна лише тих, хто має природні здібності, 

покликання до цього роду діяльності, а також професійні якості. Головне, на що треба 

звернути увагу педагогу підготовчої групи ШСХ, - це розкриття індивідуальності 

кожного зі своїх учнів, а вони завжди різні, самобутні, неповторні. 

Починаючи заняття з дітьми, педагог, перш за все, прагне зацікавити дітей, 

навчити їх любити і розуміти мистецтво танцю, яке розширює сферу їх інтересів, 

збагачує їх новими враженнями. Придбання правильних і точних танцювальних 

навичок, участь у виконанні танців, творче ставлення до створення в них образу, 

бесіди педагога з дітьми - все це розвиває естетичне сприйняття, виховує емоційне 

ставлення до творів мистецтва, вчить правильним судженням в області хореографії. 

Виходячи з багаторічного практичного досвіду роботи з дітьми, можна зробити 

висновок про те, що як важливо дати дітям грамотну і систематичну підготовку в 

хореографічному класі. Оволодівши необхідними знаннями, навичками і вміннями, 

навчившись розуміти і осмислювати зміст досліджуваного хореографічного 

матеріалу, виразно його виконувати, діти по-новому, більш активно і свідомо 

починають ставитися до занять. В результаті активного емоційного знайомства з 

хореографією формується художній смак дітей, вони починають помічати і 

сприймати прекрасне не тільки в мистецтві, а й у житті. 

Також можна прийти до висновку, що заняття в підготовчій групі ШСХ мають 

велике значення для фізичного розвитку дітей. Вони набувають струнку поставу, 

починають легко, вільно і граціозно рухатися. У них поліпшується координація рухів. 

На заняттях корисні навички здобуваються природно. Діти починають відчувати 

естетику поведінки в побуті; підтягнутість і ввічливість стають нормою поведінки. 

Вони стежать за своєю зовнішністю, за чистотою, акуратністю, витонченістю свого 

зовнішнього вигляду та зачіски. 

Важливо зауважити, що успіх дітей в підготовчій групі ШСХ залежить від 

педагога, який або володіє професійними знаннями і вміло застосовує їх у навчально-

виховній роботі. Педагогу важливо знати особливості методики роботи з дітьми 6-7-

річного віку, розбиратися в причинах найбільш поширених помилок, що 

зустрічаються в практиці. 



Не можна не сказати про те, що важливою рисою педагога у вихованні активності 

дітей є вміння аналізувати і враховувати педагогічну ситуацію, шляхи і можливості 

виправлення допущених помилок. Важливо мати психологічну інтуїцію, вміння 

відчувати обстановку. Ця здатність педагога має величезне значення для 

використання сприятливих ситуацій у виховних цілях, для створення стійкої 

позитивної атмосфери в класі. 

Кожен прожитий день, кожне заняття, репетиція або концерт змінюють інтереси і 

можливості дітей. Не можна скидати з рахунків навіть найнезначніші характерні 

риси, які проявляються в процесі навчання. Активність дітей на заняттях в 

підготовчій групі ШСХ залежить від творчої ініціативи педагога, прагнення вести 

своїх учнів до вдосконалення виконавської майстерності та здорового духовного 

розвитку. 
 

Додаток 3 
 

Партерна гімнастика 

на заняттях підготовчої групи ШСХ. 
Багатьом здається, що танцювати так само легко як ходити. Ця думка оманлива. 

Для оволодіння мистецтвом танцю необхідні певні здібності. При наборі дітей у 

Школу сучасної хореографії РМ ПДМ звертають увагу на зовнішні сценічні дані, 

проводять перевірку його професійних даних. Таких як виворітність, танцювальний 

крок, стан стоп, гнучкість тіла, стрибок. 

Виворітність ніг - це здатність розгорнути ноги (стегна, гомілки і стопи) в положення 

en dehors (назовні), коли при правильно поставленому корпусі стегна, гомілки і стопи 

повернені своєю внутрішньою стороною назовні. Виворітність ніг залежить від двох 

важливих факторів. По-перше від будови тазостегнового суглоба. В одних випадках 

вертлужна западина сплощена, а в інших відрізняється глибиною. Чим глибше голівка 

стегнової кістки входить до вертлюжної западини, а зв'язки, що фіксують стегнову 

кістку в вертлюжної западині, жорсткіше, тим менше виворітність ніг і навпаки, у 

дітей з хорошою виворітністю ніг вертлужна западина неглибока і зв'язки еластичні. 

По-друге - виворітність ніг залежить і від будови ніг майбутнього танцівника. 

Формування гомілки і стопи у дітей зазвичай закінчується до 12 років. До цього часу 

носки стоп у дитини виявляються поверненими або назовні, або всередину 

(«клишоногість»). У разі вільної виворітності в стегнах, при недостатній виворітності 

в гомілках і стопах, можна домогтися рухливості колінного і суглоба і гомілки. 

Танцювальний крок - можливість підняти ногу у виворітному положенні в трьох 

напрямках на 90 ̊ і вище. Крок створює в танці лінії, забезпечує широту і свободу 

рухів. Амплітуда кроку сприяє висоті стрибка. 

Гнучкість тіла є показником пластичності артиста, надає танцю виразність, 

сприяючи тим самим створенню сценічного образу. Гнучкість корпусу залежить від 

гнучкості хребетного стовпа. Ступінь рухливості хребетного стовпа визначається 

будовою і станом хребетних хрящів. Гнучкість (або прогин назад) повинна бути в 

області нижніх грудних і верхніх поперекових хребців. 

Стрибок надає танцю необхідні для нього якості - легкість, польотність. Для 

стрибка необхідна якість, що позначається словом ballon, - вміння високо і еластично 

стрибнути вгору і зберегти під час стрибка малюнок пози. Висота стрибка залежить 

від сили м'язів, узгодженості роботи всіх частин тіла, і, зокрема, згиначів і розгиначів 

суглобів: тазостегнового, колінного, гомілковостопного, стопи і пальців, їх 

рухливості. 



Підйом стопи - це вигин стопи разом з пальцями. Форма підйому залежить від 

будови стопи і еластичності її зв'язок. За анатомічною будовою розрізняють стопу 

нормальну, склепінчасту і плоску. У стопи 2 поздовжніх зводу: внутрішній і 

зовнішній. Стопа має поперечний звід. 

Дітей з добре розвиненими професійними даними мало. Приходять діти з різними 

фізичними даними: деякі мають розвинений голеностоп, хороший підйом, але 

вузловато стирчать коліна; великий крок, але слабку спину, довгий ахілл, але 

відсутність стрибка. Хореографічне мистецтво не стоїть на місці, воно розвивається, 

пред'являючи певні вимоги до виконавців, не тільки до дорослих, але і до дітей. 

Партерна гімнастика допомагає усувати фізичні недоліки і розвивати тіло. 

Загальновідомо, що гімнастика - це сукупність фізичних вправ, спеціально 

підібраних і орієнтованих на загальний розвиток організму. Система занять партерної 

гімнастикою винайдена Борисом Князєвим, вихованцем російської балетної школи, і 

заснована на базових вправах класичного танцю. Інформація про партерну гімнастику 

Б.Князєва стала поширюватися, вона не тільки привертає увагу хореографів, а й 

збагачується елементами, прийомами акробатики, художньої гімнастики. З 2004р. 

партерна гімнастика як предмет вводиться і в навчальні плани дитячих шкіл 

мистецтв. 

Фізичний розвиток учнів передбачає вільне володіння технікою, прийомами 

виконання рухів і координації різних поз, необхідної амплітуди і граціозних по 

архітектоніці художньо-естетичних рухів. Позитивні емоції в процесі усвідомлення 

необхідності подолання власних фізичних вад, подолання труднощів в освоєнні тієї 

чи іншої вправи є основою навчання, основою усвідомленої потреби кожного учня 

навчати себе. У мистецькій освіті всіх напрямків прийнято вважати, що наявність 

природних даних - основа успіху. Танець, балет в цьому сенсі не виняток. Однак 

найважливіше значення в процесі навчання і оволодіння технікою танцю, 

арсеналом його виразних засобів, є працьовитість і старанність. 

Партерна гімнастика ефективна з перших кроків навчання. Уже на етапі прийому і 

формування групи виявляються різні дефекти: надмірна вага, сутулість, явища 

сколіозу, плоскостопість. Партерна гімнастика, її специфічні вправи допоможуть 

усунути багато з перерахованих недоліків. 

Вправи партерної гімнастики прекрасно розвивають м'язи живота, спини, 

виворітність ніг від тазостегнового суглоба до голеностопа, гармонійно формують 

м'язову масу, значно збільшуючи силу м'язів, амплітуду кроку, виробляють точність 

координації руху. При цьому поставлена мета досягається без навантаження на 

хребет, без напруги всього тіла, так як всі вправи виконуються лежачи на спині, потім 

на животі однакову кількість разів і при роботі конкретної групи м'язів, інші частини 

тіла спокійні і розслаблені. Все це можна досягти тільки за умови повільного темпу, 

так як швидкий темп виконання вправ не сприяє глибокому «диханню» м'язів. 

Учень сам, власними зусиллями, повинен розвивати гнучкість, виворітність, 

збільшувати крок, кожен раз відчувати прибавочні результати. 

Мета партерної гімнастики - виховати в учнів усвідомлення необхідності 

індивідуальної роботи учня за власним розвитку, фізичного виховання і 

систематичного фізичного вдосконалення. Для досягнення цієї мети необхідно 

вирішити комплекс завдань: правильно підготувати суглоби - зв'язковий апарат і все 

тіло до хореографічних занять; усунути фізичні недоліки кожного учня; формувати 

пружність, розвинути еластичність і силу м'язів при максимальної рухливості 

суглобів; максимально, з урахуванням вікових особливостей розвинути гнучкість 

хребта в сукупності з рухливістю і зміцненням всього суглоба - зв'язкового апарату. 

Заняття необхідно проводити в просторому, добре провітрюваному приміщенні, в 



зручному одязі. Обов'язковими умовами є регулярність і безперервність занять. 

Тривалість становить 30 хвилин (молодший шкільний вік) - 45 хвилин. При цьому 

необхідно дотримуватися повільного темпу виконання рухів при рівномірному 

навантаженні. Зберігати навантаження на одному рівні необхідно 3-4 заняття. Під час 

занять, можливо замінити одну вправу іншою, аналогічною, але тривалість заняття і 

обсяг фізичного навантаження тримати під контролем. 

Гімнастика, як вид фізичної культури, має багато напрямків і не всяка гімнастика 

корисна при заняттях хореографією. Партерна гімнастика - система спеціально 

підібраних вправ і методичних прийомів, які дозволяють підготувати дитину саме до 

занять хореографією. Партерна гімнастика дозволяє розвинути і зміцнити природні 

дані дитини, активізувати м'язовий потенціал сприяє виробленню необхідної 

виворітності, усунення різноманітних недоліків, придбання навичок самоконтролю. 

Партерна гімнастика доповнює процес навчання хореографії. 

 

Додаток 4 
 

Тести для визначення спеціальних хореографічних даних 

при вступі до Школи сучасної хореографії РМ ПДМ 
 

1. Визначення виворітності ніг. 

- визначення виворітності ніг в колінних і гомілковостопних суглобах (demi-plie); 

- визначення виворітності ніг в тазостегновому суглобі; 

- «жабка» - визначення виворотності ніг в тазостегновому суглобі. 

2. Визначення зводу і підйому стопи. 

3. Визначення висоти стрибка. 

4. Гнучкість тіла (при хорошій гнучкості корпус вільно нахиляється назад і вперед). 

5. Визначення висоти кроку. Його висота визначається при виворітному положенні в 

трьох напрямках: в сторону, вперед і назад. Необхідно звертати увагу на те, наскільки 

легко піднімається нога. 

Добре при відборі дітей звернути увагу на темперамент дитини. Прийнято виділяти 

три основні властивості нервової системи - силу, врівноваженість та рухливість 

процесів збудження і гальмування нервової системи. Звідси - чотири основних їх 

поєднання або чотири типи нервової діяльності: 

1) Сангвінік - сильний урівноважений, рухливий; 

2) Холерик - сильний, неврівноважений, рухливий; 

3) Флегматик - сильний, урівноважений, інертний; 

4) Меланхолік - слабкий тип. 

Найбільш придатними для навчання танцю прийнято вважати сангвініків і холериків. 

З флегматиком будуть необхідні індивідуальні заняття. Що стосується меланхоліків, 

то вони найменше підходять для навчання танцю. 

 

Додаток 5 
 

Словник термінів для підготовчої групи 

Школи сучасної хореографії РМ ПДМ 

 

Arabesque - робоча нога відкривається назад на будь-яку висоту. 

Arch - легкий прогин торса назад. 

Attitude - робоча нога піднята на будь-яку висоту і трохи зігнута в коліні. 



Battement developpe - відкриття робочої ноги через passe. 

Battement releve lent - підйом робочої ноги, не згинаючи коліна. 

Battement tendu - робоча нога відкривається вперед, в сторону або назад носком в 

підлогу. 

Battement tendu jete - робоча нога активно відкривається вперед, в сторону або назад 

на 45 ̊. 

Body roll - хвиля корпусом. 

Chaînes - обертання на двох ногах з пересуванням. 

Contraction - стиснення діафрагми. 

Deep body bend - глибокий нахил корпусу з прямим хребтом. 

Demi plie - напівприсідання, п'яти не відриваються від підлоги. 

Flat back - «рівна спина», нахил на 90 ̊, голова і руки продовжують лінію спини. 

Flex - скорочена стопа  або кість. 

Fouette - поворот тіла танцівника до зафіксованої в певному положенні нозі. 

Grand battement - кидок ноги на 90 ̊ в будь-якому напрямку. 

Hop - стрибок з однієї ноги на ту ж ногу. 

Jump - стрибок з двох ніг на дві. 

Lay out - в положенні flat back нога піднята на 90 ̊. 

Leap - стрибок з однієї ноги на іншу. 

Pas de bourre - чергування трьох переступань з однієї ноги на іншу з закінченням на 

demi plie. 

Passe - робоча нога стопою стосується коліна опорної ноги. 

Point - витягнуте положення стопи. 

Preparation - підготовче рух. 

Press-position - зігнуті в ліктях руки стосуються стегон. 

Release - положення зворотне contraction, вдих і розкриття діафрагми. 

Releve - підйом на полупальци. 

Roll down - закручування корпусу вниз, починаючи з голови по одному хребця до 

кінця хребта. 

Roll up - розкручування корпусу знизу вгору по одному хребця. 

Rond de jambe par terre - коло ногою по підлозі. 

Side stretch - бічне розтягування корпусу. 

Side walk - просування боком. 

Stretch - витягування, розтяжка. 

Twist - закручування корпуса в горизонтальній площині, починаючи з плечей. 

Опорна нога - нога, на якій знаходиться вага корпусу. 

Працююча нога - вільна нога, що виконує рух. 

. 
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VII. ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 
 

Матеріально технічна база навчального закладу повинна відповідати санітарним і 

протипожежним нормам, нормам охорони праці. 

Мінімально необхідний для реалізації програми «Підготовча група ШСХ РМ ПДМ»: 

– хореографічні зали площею не менше 40 кв.м (на 12-14 учнів), що мають 

придатне для танцю підлогове покриття (дерев'яна підлога або спеціалізоване 

пластикове (лінолеумне) покриття), балетні станки (палиці) довжиною не менше 

25 погонних метрів уздовж трьох стін , дзеркала розміром 7м х 2м на одній стіні; 

– наявність музичного інструменту (рояля / фортепіано) в танцювальному класі; 

– килимове покриття для занять партерною гімнастикою; 

– звуковідтворююча апаратура; 

– роздягальні для учнів і педагогів. 


