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І. Пояснювальна записка 
 

 Навчальна програма художньо-естетичного напряму позашкільної освіти для 

профільної Школи сучасної хореграфії Рівненського міського Палацу дітей та молоді. 

9 років навчання. 

Спільним для всіх напрямків сучасного танцю є те, що танець розглядається як 

інструмент для розвитку тіла танцівника. Формування його індивідуальної 

хореографічної мови відбувається через багатовекторність, актуалізацію і розвиток 

різних технік та  танцювальних стилів.   

Ритмоутворюючою основою танцю завжди буде музичний матеріал. Та 

синтетична природа хореографічного мистецтва  ніколи не дасть йому домінувати, а 

відштовхнувшись від нього створить власну образну-сюжетну лінію, візулізує її  

виходячи з сприйняття музики балетмейстером та танцівником, завдяки досконалому 

інструменту - тілу виконавця. 

        Сучасному танцю притаманна  дослідницька спрямованість,  зв’язок з постійним 

розвитком філософії руху і комплексом знань про можливості людського тіла і 

взаємодії тіла-розуму, тіла-простору, тіла-тіла. Велике значення також має концепція 

усвідомленості. 

Одночасно з технічними аспектами розвиваються і художні форми 

танцювального мистецтва: танцювальний театр, фізичний театр, сучасний балет, 

танцювальний  перформанс, танцювальна імпровізація, соціальні форми танцю і, 

звичайно ж,  відбувається  активна  взаємодія та взаємовплив танцю та інших форм 

сучасного мистецтва.  

Для сучасного танцю характерна багатосторонність, універсальність і 

гнучкість. Його можна танцювати в будь-якому акустичному середовищі, 

комбінувати і поєднувати з іншими танцювальними техніками і формами, створюючи 

нові стилі руху. Сучасний танець працює з природною структурою тіла і тому 

безпечний і доступний початківцям. У цей же час легкість і природність руху, яку 

виховує цей напрямок танцю, дозволяє професійним танцюристам відкривати для 

себе нові найвищі грані танцю. 

Contemporary dance  -  мистецтво, спонтанне, мистецтво сумного видиху. Воно 

з'являється тоді, коли словами все, що з тобою відбувається, не поясниш, а мовчати 

немає сил. Тоді ти відпускаєш тіло, і воно говорить за тебе. 

 Так починається Contemporary dance: формально нагадує балет, по 

внутрішньому напруженню - театр, а по асоціативності - симфонічну музику.  Від  

інших видів мистецтва він відрізняється тим, що правила в ньому ще не до кінця 

сформульовані: таке рідкісне нині мистецтво-лабораторія. 

Джаз, як  художнє явище, - це результат столітньої еволюції танцювально-

музичної культури Африки. Творцями джаз танцю були африканці та афро-

американці.   Принципи джаз танцю закладалися  і  поза музичним  напрямком джазу, 

тому необхідно розділяти джаз як музичний напрям  і як танцювальну техніку.                    

Джаз танець - це багатогранний    напрямок сучасної хореографії , що включає 

в себе  велику кількість стилів, різноманітних по енергетиці, лексичному матеріалу і 

емоційному забарвленню. Саме завдяки різноманіттю стилів, джаз танець стає 

прекрасним засобом самовираження.  

Це не застигла форма танцю. Він постійно розвивається, змінюється  під 

впливом різних факторів: етнічних, релігійних, естетичних, геополітичних.  

Джаз-модерн танець являє собою  техніку, що  має складну синтетичну 

структуру і складається з численних напрямів таких, як :  примітивний африканський 



танець (фольклорний), класичний танець, танець модерн, мюзикл, шоу денс, 

соціальний (суспільний танець). Увібравши в себе ці напрямки, джаз-танець сам стає 

дуже багатим засобом самовираження. 

Характеризуючи  джаз  слід  в першу чергу визнати його змішану структуру, 

що включає в себе безліч культур. Це - універсальний стиль танцю.  Змішуючи 

традиції класичного балету з  афро-танцем, комерцію з естетичним сприйняттям, джаз 

починає існувати і об'єднує в собі такі протилежні поняття, як: чорне і біле, старе і 

новаторське, народний і елітний, пристрасть - елегантність, дивертисмент - 

мистецтво. 

Дана програма розрахована на проведення практичних та теоретичних занять з 

предмету «Джаз-модерн танець» для учнів Школи сучасної хореографії РМ ПДМ з 

хорошою фізичною підготовкою, яка включає в себе 9 класів. Цей предмет має свою 

лексику, свої принципи, свою стилістику і техніку виконання. Він має свої закони 

побудови уроку, це дозволяє виробити необхідні для сучасного виконавця якості: 

координацію, почуття ритму, свободу тіла, орієнтацію в сценічному просторі. Ці 

якості виробляються цілісною системою вправ, побудованих на основних принципах 

цієї техніки танцю: поліцентризмом та поліритмією, мультиплікацією та ін. Програма 

складена на основі методики видатних теоретиків джазу та модерну Г. Гюнтер, М. 

Грехем, М. Каннінгема, В. Нікітіна та практичних занять, майстер-класів Matt Mattox, 

Geraldine Armstrong, Rick Odums, James Carles, Denis Boroditskiy, Magali Vérin, James 

Harkness, Wayne Barbast та інших. 

 В програмі є методичні поради та рекомендації щодо навчально-тренувальної 

та виховної роботи, які сприяють засвоєнню знань, умінь та навичок, передбачений 

комплексний підхід допрофесійної та початкової професійної освіти учнів. 

 В додатку до програми є матеріали з історії виникнення джазу та модерну, 

коротке дослідження по розвитку цих напрямків сучасної хореографії, поняття 

«Джазової» музики, музичних та спеціальних термінів, необхідних в учбовому 

процесі, а також показові екзаменаційні уроки, зафіксовані в DVD-форматі. 

 Мета програми – розвиток творчих здібностей, формування гармонійно 

розвиненої, духовно багатої особистості, навчити вмінню володіти та слухати своє 

тіло, розвинути естетичний смак, музичний слух, виховати сценічну культуру. 

 Завдання: 

1. Оволодіння знаннями і навичками в техніці, стилі і манері джаз-вого танцю. 

2. Розширення творчого діапазону базових знаннь та навичок в області джазового 

танцю, сприяння інтеграції дисциплін сучасного танцю в системі допрофесійної та 

початкової професійної підготовки танцівників. 

3. Формування професійних навичок і вміння в освоєнні стилістичних особливостей, 

лексичного матеріалу і виконавської майстерності в джазовому танці. 

4. Розвиток творчого мислення і творчого потенціалу майбутніх танцівників через 

освоєння кращих зразків, методик і технік різних напрямків джаз-модерн танцю. 

5. Освоєння пластичної манери, стилю і техніки джаз-модерн танцю. 

В системі джаз-модерну не існує єдиної методики, Кожен педагог є творчою 

особистістю і має право на пошук своїх педагогічних прийомів і методів. Необхідно 

навчитися планувати весь «клас» цілком, щоб він був не просто набором рухів, а ніс 

певну робочу задачу. Необхідно орієнтуватися на вікову категорію і на рівень 

підготовки учнів класу та засвоєння ними матеріалу. 

Максимальна тривалість заняття не повинна перевищувати дві академічні 

години.  

  



Кожне заняття складається з таких частин: 

 Розігрів - неамплітудні нахили, розігрів стопи, різні варіанти розтяжок в 

положеннях стоячи або лежачи на підлозі, можна застосовувати класичний або 

джазовий станок. Основне завдання - привести тіло в робочий стан, дати 

навантаження на різні групи м'язів. На першому етапі «розігрів тіла» не повинен 

перевищувати 5-6 вправ, при подальшому тренування вправи збільшуються; 

 Вправи посеред залу (Jazz Exsercice) - ізоляція та координація - вправи для 

розвитку координації, ізоляції та комбінування голосів тіла з елементами 

танцювальності на середині класу, їй піддаються всі центри: голова, плечі, грудна 

клітка, тазостегнова частина, руки, ноги і вправи для хребта. Дати можливість 

руху для ізольованих центрів. Спочатку рухи вивчаються в «чистому» вигляді 

тобто Arhc, Body roll, Roll down, Flat back, Twist; 

 Рівні або партер - партерні вправи, на основі предмету спортивної акробатики та 

партерної гімнастики під джазову та сучасну музику. На відміну від класичного 

танцю, в джаз-модерн танці активно використовується не тільки переміщення 

танцюриста в горизонтальній площині, а й у вертикальній. Розташування в різних 

рівнях - це положення танцюриста щодо площини підлоги. Основні види рівнів: 

стоячи, сидячи навпочіпки, на сідницях, стоячи на колінах, лежачи А також 

використання акробатичних етюдів, шпагати, стійка на руках, колесо та інше; 

 Кроси (Jazz Cross) - пересування в просторі. Тут різного типу кроки, 

використовуючи Contractіon і Release, стрибки, обертання, зміна напрямків, 

комбінування стрибків і обертань в комбінації та зміна рівнів. Можна робити по 

діагоналі, але найкраще по парам, це розвиває танцювальність і технічність; 

 Танцювальні комбінації та імпровізація - це завершальний розділ заняття, 

включає в себе різні види кроків, рух ізольованих центрів, обертання, все це 

складається в комбінацію. У партері всілякі спіралі, твісти торсом, свінги, а також 

перекати і перекиди. Тут завдання виробити танцювальність, технічність, 

використання певного малюнка рухів, чергування сильних і слабких акцентів 

музики в рухах. Тут необхідно використовувати всі засоби танцювальної 

виразності, розвиваюче індивідуальність виконавця. 

В старших класах додається джазова імпровізація на завдання педагога – 

ритмічна, для окремих голосів тіла, мелодична, поліфонічна. 

Виходячи з мети уроку, допускається зміна структури уроку педагогом. 

 

 

ІІ. Навчально-тематичний план 
 

№ 

з/п 
Предмет 

Кількість годин 

всього теорет. практ. 

 Джаз-модерн танець    

1. 1-й клас - початковий рівень 84 10 74 

2. 2-й клас - початковий рівень 168 20 148 

3. 3-й клас - основний рівень 168 20 148 

4. 4-й клас - основний рівень 168 20 148 

5. 5-й клас - основний рівень 168 20 148 

6. 6-й клас - основний рівень 168 20 148 

7. 7-й клас - основний рівень 168 20 148 

8. 8-й клас - вищий рівень 168 20 148 

9. 9-й клас - вищий рівень 168 20 148 
 



ІІІ. Зміст програми 
 

Перший клас 
 

 Основне завдання – постановка ніг, корпуса, рук та голови, оволодіння 

технікою ізоляції окремих голосів тіла, підготовка тіла учнів та робота над 

танцювальною технікою. 

РОЗІГРІВ 

 

– Обличчям до станка – plié-releve, flat back, contraction 

– Позиції рук та ніг в джазовому танці 

– Комбінація на twist зі зміною позицій рук 

– Координація ізольованих центрів 

– Комбінація на ізоляцію - «домік» 

– Комбінація на ізоляцію роботи тазобедреного суглобу 

 

ВПРАВИ ПОСЕРЕД ЗАЛУ  

(Jazz Exsercice) 

– Demi plié з roll down та roll up 

– Комбінація з flat back  

– Battement tendu з flex-pointe 

– Стрибки pas saute на місці по точках класу 

– Підготовка до базового вертіння на середині класу по джазовій IV позиції 

– Step-touch – базовий джазовий рух 

– Catch step– базовий джазовий рух 

– Jazz square (джазовий квадрат) на базі вивченого руху step-touch 

– Положення contraction - release 

– Підготовчі вправи до вивчення «хвилі» корпусу - body roll 

– Вправи swing-характеру та вправи на розслаблення 

– Стрибки на місці по тoчкам класу 

– Робота над диханням під час виконання джазових комбінацій 

– Джазова комбінація на plié з Roll Down та Roll Up 

– Базова підготовка до вертіння на середині класу – Step-Tour-Step 

– Комбінація battement tendu з координацією рук 

– Battement tendu jeté з piquè 

– Комбінація grand battement jeté 

– Джазовий екзерсис на середині залу 

 

РІВНІ - ПАРТЕРНІ ВПРАВИ 

– Партерні вправи на розвиток природньо-фізичних даних 

– Drop – падіння корпусу 

– Вправи streth-характера 

 

КРОСИ 

(Jazz Cross) 

– Танцювальні просування по діагоналі – cross 

– Підготовка до вертіння по діагоналі (ІІ виворітна -VI позиції ніг) 

– Танцювальні кроки в просуванні (afro step, flat step, tap step…)  

– Triplex step (up-up-down, down-up-up) 



– Танцювальні просування по діагоналі з shimmy та jelli roll. Робота над 

артистичністю та емоційностю виконання 

– Базові просуванні в стилі broadway jazz з jazz hand 

– Стрибок «ножиці» в просуванні 

– Підготовка до вертіння по джазовому завернутому положенні по діагоналі 

– Техніка падіння в просуванні 

– Стрибки saute в просуванні по точках класу 

– Танцювальні просування по діагоналі з координацією голосів тіла 

– Вивчення pas de bourrèe в просуванні 

 

ТАНЦЮВАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ ТА ІМПРОВІЗАЦІЯ 

– Елементарні танцювальні вправи на координацію голосів тіла, з’єднані з 

партнерними переворотами, стрибками та вертінням 

– Положення в парі, прості дуетні танцювальні комбінації 

– Танцювальна комбінація з використанням базових танцювальних рухів 

– Напрацювання емоційної та акторської техніки виконання 

– Робота над диханням та змістовним наповненням рухів 

– Танцювальна імпровізація 

 

 

Другий клас 

 Основним завданням навчального року є вивчення джазового екзерсису на 

середині зала, вміння координувати одні голоси тіла з іншими, поняття «дихання», 

опанування ритмів джазової музики. 
 

РОЗІГРІВ 

– Ізоляція та елементарна координація голосів тіла 

– Roll down та Roll up, робота над релаксацією 

– Комбінації на роботу шиї по VІ та ІI джазовій позиції 

– Блок на координацію та ізоляцію 

– Вивчення положення Hinge біля станка 

– Створення творчої атмосфери на уроці 

– Комбінація з використанням Roll dоwn та Rоll up 

– Комбінація на ізоляцію та координацію 

– Комбінація з положенням torsion 

– Робота над чистотою джазових положень 
  

ВПРАВИ ПОСЕРЕД ЗАЛУ  

(Jazz Exsercice) 

Всі комбінації поєднують окремі голоси тіла, але акцентують один з них. 

– Torsion. Вивчення вперед та назад з ногою в plié 

– Джазове plié з relax та port de bras 

– Джазове battement tendu з координацією рук 

– Jazz square (джазовий квадрат) з grand battement  jeté 

– Маленькі стрибки sаuté по VІ позиції зі зміною точки 

– Battement tendu  jeté з plié та координацією рук 

– Робоче adagio з plié-passè та pointe-flex 

– Twist з contract-relis та координація рук 

– Ритмоваріювання - Step-Ball Change 

– Вертіння по діагоналі по джазовому завернутому положенню 



– Battement tendu з переносом ваги тіла 

– Battement tendu jeté на прямій опорній нозі 

– Battement tendu jeté на plié опорної ноги 

– Ритмоваріювання: Step - Chasse на середині 

– Положення  Flat Back на plié  в комбінації 

– Adagio. Кординація з руками та роботою стопи pointe-flex 

– Grand battement jeté по квадрату 

 
 

РІВНІ - ПАРТЕРНІ ВПРАВИ 

 Об’єднання партерних вправ для розвитку гнучкості, пресу, пластичності, 

шпагатів, рухливості стопи в танцювальні партерні комбінації. 

– Партерний блок на перекати 

– Партерні комбінації на розвиток виворітності 
 

КРОСИ 

(Jazz Cross) 

 Кидки з м’яким коліном, з опусканням через passe; комбінування прямих, 

м’яких та з passe кидків; координаційне варіювання напрямків кидків з включенням 

корпуса та рук. 

– Просування по діагоналі: triplex з руками 

– Підготовка до вертіння по джазовому завернутому положенню 

– Джазове pas de bourrée в просуванні обличчям 

– Підготовка до базового вертіння по джазовому паралельному положенню 

– Танцювальні кроки на plié з координацією голосів тіла 

– Танцювальна комбінація: Step-Touch 

– Leap в просуванні по діагоналі з координацією рук 

– Танцювальні джазові просування по діагоналі 

– Grand battement jeté в просуванні 

– Трамплінні стрибки зі складкою 

– Координація вертіння: джазове завернуте положення та ІІ класична позиція 

– Комбінація на маленькі стрибки з plié-relevé 

– Великі кидки в просуванні (flik and kick) 

– Підготовка до вертіння зі зміною точки 

– Passé-slide по діагоналі по IV джазовому положенні 

– Tour passé  по ІІ паралельній позиції 

– Стрибок з ногою на passé  (ускладнення) 

– Chasse з паузою в паралельному джазовому положенні 
 

 

ТАНЦЮВАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ ТА ІМПРОВІЗАЦІЯ 

–   Танцювальні елементи з просуванням вперед 

– Танцювальні сюжетні та безсюжетні етюди  

– Імпровізації ритмічні, мелодичні, поліфонічні 

– Робота над виконавською майстерністю 

– Танцювальна імпровізація 

 

Третій клас 

 Основним завданням навчального року є оволодіння більш складною 

координацією рухів, пластикою тіла та імпровізацією під джазову музику з 

поєднанням джазових ритмів. Техніка “дихання”. 
 



РОЗІГРІВ 

– Розігрів з діагональним положенням 

– Танцювальна афроджазова координація 

– Блюзовий розігрів (внутрішній стан) 

– Джаз-модерн комбінація на розігрів 

– Комплекс на розвиток ізоляції голосів тіла 

– Робота над координацією роботи голосів тіла 

– Афродіагоналі на ізоляцію голосів тіла 

– Street jazz розігрів (силова підготовка) 
 

 

ВПРАВИ ПОСЕРЕД ЗАЛУ  

(Jazz Exsercice) 

 Всі комбінації танцювальні зі складною координацією, але спрямованою 

роботою над тим, чи іншим рухом. 

– Demi plié з torsion та диханням 

– Battement  tendu та battement  tendu jeté  з координацією 

– Battement  tendu з положенням Tilt 

– Rond de jambe з attitude 

– Battement fondu з заворотом стегна 

– Танцювальна комбінація Step-Touch-Step 

– Комбінація на тури (координація) 

– Grand battement jeté на stretch з Ball Change 

– Grand battement jeté  по квадрату із стрибками і вертінням 

– Танцювальне adagio з партерними падіннями 

– Блюзовий джазовий блок 

– Battement tendu з pour le pied 

– Battement tendu jeté з координацією 

– Комбінація на тури на середині 1-1-2, 2-2-3 

– Rond de jаmbe par terre з заворотом стопи 

– Battement fondu на plié з заворотом стегна 

– Робоче adagio з положенням “Flat Back”  

– Grand battement jeté з battement tendu i Ball-Change 

– Комбінація з Mess Around  en tournant 

– Комбінація з джазовим pas de bourrée en tournant 

– Танцювальне adаgio з використанням 3-х вимірів 

– Grand battement jeté по квадрату з турами 

 
 

РІВНІ - ПАРТЕРНІ ВПРАВИ 

 Танцювальні вправи на підлозі з використанням знань спортивної акробатики, 

темпові перевороти, оберти. Складання пластичних етюдів. 

– Партерний комплекс вправ на розвиток тіла 

– Техніка падіння на місці  

– Комплекс партерних вправ на розвиток фізичних даних 

 

КРОСИ 

(Jazz Cross) 

 Це комбінації, з просуванням по діагоналі включають в себе: великі кидки, 

стрибки, вертіння та перевороти зі складною координацією всіх голосів тіла 



(наприклад: вертіння з точкою в стелі з поступовим гран пліє, переходячи в 

переворот). 

– Діагональні стрибки – джазове assemblé 

– Афродіагональ з роботою діафрагми 

– Grand pas jeté по діагоналі з attitude 

– Вертіння по діагоналі (варіювання рук) 

– Афродіагональ: Ball Change- Ball Change-Step-Step 

– Стрибкова техніка: великі стрибки з координацією 

– Техніка вертіння (з піруетом та фуете) 

– Афродіагоналі з бедрами та обертанням 

– Просування по діагоналі положення hinge 

– Assemblé з torsion та положенням рук «V» 

– Grand battement jeté по діагоналі з стрибком 

– Відпрацювання положення  «tilt» по діагоналі 

– Відпрацювання положення «hinge» по діагоналі 

– Трамплінні стрибки по діагоналі 

– Assemblé по діагоналі з підбивкою 

– Афродіагоналі з ритмічними збивками 

– Техніка падіння в просуванні 

– Техніка вертіння по діагоналі (chaîné з єгипетськими руками) 

 
 

ТАНЦЮВАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ ТА ІМПРОВІЗАЦІЯ 

Спроба учнів імпровізувати під задану музику та програмне завдання педагога, 

вміння учнів швидко засвоювати хореографічну лексику, робота над втіленням 

характеру музичного супроводу, повільна комбінація з використанням всього 

сценічного простору, танцювальні комбінації на розвиток фізичних даних, робота 

над емоційністю та акторською виразністю, диханням та змістовною наповненістю 

рухів 

– Джазова танцювальна комбінація з Ball Change 

– Танцювальна комбінація з grand battement jeté 

– Джаз-модерн танцювальна комбінація з ripple 

– Комбінація в стилі tango (slide-просування) 

– Танцювальна афрокомбінація 

– Танцювальна комбінація з grand battement jeté 

– Танцювальні street jazz комбінації 

– Танцювальна комбінація в стилі afro 

– Танцювальна імпровізація 

 

Четвертий клас 
 

 Основне завдання – оволодіння технікою джаз-модерн танцю, вільною 

пластикою та імпровізуванням, використовуючи набуті знання з класичного танцю, 

тепдансу, спортивної акробатики та партерної гімнастики. 

 Всі частини уроку поєднують отримані знання в процесі всього курсу навчання. 
 

 

РОЗІГРІВ 

– Джазовий розігрів, ізоляція та координація голосів тіла 

– Комбінація на Flat Back з plié, releve та кординацією рук 

– Swing – кач любої частини тіла у визначеному джазовому ритмі 



– Quiver – шейк від ніг до голови 

– Street jazz розігрів – ізоляція та координація голосів тіла 

– Bounce – напрацювання техніки виконання 

– Quiver – шейк всього тіла від ніг до голови 
 

 

ВПРАВИ ПОСЕРЕД ЗАЛУ 

(Jazz Exsercice) 

– Комбінація на demi plié 

– Танцювальна комбінація з Cross Launge 

– Battement tendu з координацією рук 

– Battement tendu jeté з координацією рук 

– Rond de jambе par terrе – комбінація 

– Battement fondu з заворотом стегна 

– Grand battement jeté з jazz square 

– Техніка виконання Catch Step 

– Lay Out – одна лінія корпусу з відкритою ногою  

– Adagio з використанням вивчених положень 

– Джазове plié з координацією рук 

– Джазовий rond de jambe par terre з Catch Step 

– Блок стрибків на місці по точках класу 

– Battement tendu з координацією рук 

– Підготовка на вертіння – Pensile Tour 

– Battement tendu jeté з Launge 

– Джазове adagio з використанням положення Tilt 

– Jazz Square Jump (front, back, side) – середні стрибки 

– Grand battement jeté з pas de bourrée en tournant 

 

РІВНІ - ПАРТЕРНІ ВПРАВИ 

– Блок партерної гімнастики 

– Fall – техніка падіння 

– Hip Fall – падіння стегна 

– Knee Fall – падіння на коліна 

– Shoulder Fall – падіння на плечі 

КРОСИ 

(Jazz Cross) 

– Джазові діагоналі з обертанням 

– Triplex по діагоналі з падінням корпусу 

– Бічне джазове просування – Suzy «Q» 

– Step - сhasse - en tournant 

– Танцювальний біг – Hitch Kick Front, Hitch Kick Back  

– Джазовий pas de bourrée 

– Блок середніх стрибків в просуванні 

– Grand battement jeté в просуванні з pas chasse 

– Джазові просування - Drug, Slide, Rung 

– Cake Walk Front, Cake Walk Back 

– Hinge по ІV позиції в просуванні по діагоналі 

– Triplex з torsion в просуванні по діагоналі 

– Джазове pas de bourrée en tournant з tour 1-2-3-4 

– Grape Wine – просування вбік (cross-side-cross-side) 



– Просування по діагоналі – Snap Hips  

– Танцювальна діагональ з Launge та Drug 

– Вертіння з VІ паралельної позиції на ІІ виворітну позицію 

– Стрибкова техніка по діагоналі – Hitch Kick to The Side 

– Стрибкова техніка по діагоналі – Café Grinder en tournant 

– Pas de bourrée/Tour /Ball-Change/Tour/ Ball-Change/Double Tour 
 

 

 

ТАНЦЮВАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ ТА ІМПРОВІЗАЦІЯ 

Музично-ритмічна відповідність танцювальної техніки, танцювальна імпровізація 

з використанням вивченого матеріалу, створення творчої атмосфери на уроці, 

танцювальні діагоналі з використанням трьох рівнів, робота над диханням та 

змістовним наповненням виконання 

– Комбінації на складну координацію 

– Різнохарактерні танцювальні етюди 

– Танцювальна комбінація Wind Meal Arms 

– Джазові pas de bourrée з pirouette та tour 

– Танцювальна комбінація з Mess Around 

– Танцювальна комбінація з Pop Up (стрибок в напівмості) 

– Contemporary танцювальна комбінація 

– Танцювальна комбінація з Brazil Square 

– Танцювальна імпровізація 
 

Протягом навчального року ведеться робота над технікою вертіння, 

комплексом партерних вправ (гімнастично-акробатичні підготовчі комплекси). 

Загальнорозвиваючі гімнастичні комплекси. Розвиток сили, витривалості, гнучкості. 

Вправи на засвоєння темпоритмічних комплексів. Комплексні вправи зі змінами 

темпоритмів та розмірів руху, узгодження з швидкостями та градаціями подачі звуку. 

 

П’ятий клас 
 

Основне завдання – розвиток пластичної виразності тіла, гімнастичний тренаж 

сучасної хореографічної пластики, засвоєння складного координаційно, більш 

танцювального розминочно-тренувального комплексу джаз-модерн танцю. 

Опанування комплексу вправ на засвоєння принципів біомеханіки та статурної 

виразності. Вдосконалення виконавської майстерності, основа якої – техніка джаз-

модерн танцю, вплітаючи в пластичний малюнок також елементи класичного танцю, 

джаз-танцю, модерн танцю, тепдансу, акробатики. 
 

РОЗІГРІВ 

– Street jazz – розігрів з партерним розтягуванням  

– Jazz-modern розігрів 

– Опрацювання contract- relis 

– Ізоляція голосів тіла з ритмоваріюванням 

– Комплекс на розвиток голосів тіла 

– Комбінація з flat back 

 

 

ВПРАВИ ПОСЕРЕД ЗАЛУ 

(Jazz Exsercice) 

– Комбінація на plié по широкій IV позиції 

– Battement tendu з прожиманням п /п 



– Робота над технікою вертіння на середині 

– Battement tendu jeté з паузами 

– Вдосконалення техніки виконання джазового тренажу 

– Робоче adagio з положеннями «T» та «Tilt» 

– Lay out front, Lay out back 

– Танцювальна комбінація з Drop and Recover 

– Вертіння на середині класу: Cross Lunge 

– Grand battment jeté по square з pas de bourrée 

– Техніка вертіння Pencil Turn 

– Джазова комбінація з arch та curve 

– Танцювальне adagio з використанням трьох рівнів 

– Battement tendu з pour le pied 

– Battement tendu jeté з координацією 

– Комбінація на тури 1-1-2, 2-2-3 

– Plié з положенням hinge 

– Rond de jambe par terre з tour 

– Battement fondu з заворотом стегна 

– Grand battement jeté з Bаll Change 

– Grand battement jeté зі стрибком jeté 

– Робоче adagio. Відпрацювання сили ніг 

 

РІВНІ - ПАРТЕРНІ ВПРАВИ 

– Партерний комплекс вправ 

– Партерний комплекс на розвиток стопи 

 

КРОСИ 

(Jazz Cross) 

– Афропросування з координацією голосів тіла 

– Комбінація на grand battement jeté по діагоналі 

– Pas de bourrée: Tour/Bаll-Change/Tour/ Bаll-Change/Double Tour 

– Діагональна комбінація з технікою падіння 

– Стрибкова техніка в просуванні Stag Leap 

– Танцювальні просування Suzy «Q», Funky Chicken 

–  Barrel Jump, Cafe Grinder – стрибкова техніка 

– Grand battement jeté по діагоналі зі стрибками 

– Стрибковий блок. Стрибки з обертанням 

– Подвійні стрибки 

– Робота над технікою обертань 

– Проходка з заворотом стегна 

– Афродіагоналі та координація рухів 

– Афродіагоналі з ізоляцією голосів тіла 

– Афродіагональ з положенням «Tilt» 

– Великі кидки в просуванні 

– Тури в просуванні 

– Афродіагональ з ритмічними збивками 

– Pas de bourrée en tournant 

– Step – Bаll-Change, Step - Chasse 

 

 



ТАНЦЮВАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ ТА ІМПРОВІЗАЦІЯ 

Вдосконалення джазової техніки виконання, робота над емоційністю та 

акторською манерою виконання, повільні танцювальні комбінації з використанням 

3-х рівнів, танцювальні комбінації з використанням всього спектру вивчених рухів 

– Танцювальна комбінація зі Snap Hips 

– Танцювальна комбінація з Shimmy 

– Танцювальна комбінація на основі вивченого матеріалу 

– Дуетна танцювальна комбінація 

– Танцювальна комбінація з Bаll Change 

– Танцювальна імпровізація 

 

Шостий клас 
 

 Основне завдання – надання пружності та еластичності тілу танцюриста. 

Поступове і систематичне підвищення працездатності учня. Розуміння учнем 

цілеспрямованості комбінації та усвідомлення кожного руху, щодо змісту, структури 

та завдань. Досягнення ансамблю з музичним супроводом засвоєння складних рухів, 

розвиток виразності, формування індивідуальності учнів. 
 

РОЗІГРІВ 

– Джаз-модерн розігрів (техніка класичного джазу) 

– Техніка Street jazz (Hip-Hop комбінації) 

 

ВПРАВИ ПОСЕРЕД ЗАЛУ 

(Jazz Exsercice) 

– Джазове plié (рухаючись за рукою) 

– Джазове battement tendu та battement tendu jeté 

– Комбінація на техніку вертіння на місці  

– Джазовий rond de jambe par terre 

– Grand battement jeté на stretch з Ball-Change 

– Робоче adagio (положення «Т») 

– Повільна танцювальна комбінація (adagio) 

– Афровертіння на місці  

– Джаз-модерн розігрів з «curve» і «arch» 

– Джаз-модерн комбінація на plié з pas de bourrée 

– Modern-комбінація: battement tendu з головою 

– Modern-розігрів: зі «spiral» та діагональним положенням 

– Джаз-модерн комбінація: plié по І – ІІ – ІV виворотних позиціях 

– Джаз-модерн комбінація: battement tendu з torsion 

– Стрибкова техніка на середині класу з розніжкою 

– Техніка вертіння на місці – pas de bourrée в обертанні 

– Grand battement jeté з Ball-Change 

– Джаз-модерн комбінація на rond de jambe 

– Робоче аdagio з fondu (заворотом стегна). Комбінація на тури: підготовка – 

підготовка 1 на plié 

– Комбінація на тури: 1-1-2 на plié, – 2-2-3 на plié 

– Комбінація на тури з Jamp en tournant 

– Grand battement jeté з партерним перекатом 

– Комбінація на тури (базова техніка) 

 



РІВНІ - ПАРТЕРНІ ВПРАВИ 

– Техніка падіння по діагоналі з релаксацією 

– Стрибкова техніка з координацією рук і голови 

– Партерний блок на розвиток фізичних 

– Партерний блок (робота над природними даними і диханням) 

 

КРОСИ 

(Jazz Cross) 

– Pas assemblé в діагональному положенні «V» по діагоналі 

– Афродіагональ з роботою бедер 

– Modern -просування по діагоналі 

– Афрострибки великі, середні по діагоналі 

– Техніка вертіння по діагоналі: завернуте джазове положення – ІІ класична 

позиція 

– Танцювальна діагональ з партером (віддача ноги) 

– Афродіагональ: Heel/Heel/Ball-Change з grand battement jeté 

– Діагональ з grand rond: Step-Chasse-Step 

– Вертіння по діагоналі з варіюванням рук 

– Афропросування по діагоналі (ізоляція) 

– Афровертіння в просуванні 

– Діагональ в стилі «капоейра» 

– Техніка вертіння по діагоналі (точка в стелю) 

– Стрибки зі складкою та боковими перегинаннями 

– Стрибки з розніжкою та піджатими колінами 

– Grand battement jeté на plié з chaîne по VI на plié 

– Вертіння по діагоналі з єгипетськими руками 

– Танцювальна діагональ з положенням «tilt» 

– Стрибки із cou-de-pied зі сторони в сторону 

– Комбінація на тури з chaîne по VI позиції на plié 

– Танцювальна діагональ з положенням «hinge» 

– Стрибки з великим просуванням з cou-de-pied 

– Стрибки з танцювальним бігом 

– Танцювальні просування по діагоналі з використанням 3-х рівнів 

 

ТАНЦЮВАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ ТА ІМПРОВІЗАЦІЯ 

– Grand battement jeté (танцювальний блок)  

– Step-Touch-Step (танцювальна комбінація) 

– Танцювальна комбінація з tour lent 

– Танцювальна комбінація в стилі tango 

– Танцювальна комбінація: Step-Touch 

– Танцювальна комбінація з відходом назад 

– Танцювальна комбінація: Step-Chasse 

– Джаз -етюд з різноманітними вертіннями 

– Танцювальне adagio з використанням 3-х вимірів 

– Танцювальна комбінація з pas de bourrée 

– Танцювальна імпровізація 

Сьомий клас 

 Основне завдання – засвоєння складного координаційно, більш танцювального 

розминочно-тренувального комплексу джазового танцю. Встановити правильність, 



усвідомленість, методичну грамотність виконання учнями блоку “Великі кидки, 

стрибки, вертіння”. Творча спрямованість навчально-виховного процесу, поступовий 

перехід до більш складних комбінацій та опанування віртуозної техніки. 
 

РОЗІГРІВ 

– Фіксація та затяжка в комбінації по ІІ позиції 

– Комбінація на ізоляцію голосів тіла 

– Блок координаційних вправ 

 

ВПРАВИ ПОСЕРЕД ЗАЛУ 

(Jazz Exsercice) 

– Battement tendu з координацією голови  

– Маленькі стрибки (5-3-1-1; 5-7-1-1) 

– Plié з доповненням port de bras 

– Swing-jazz комбінація (з виїздом в ІV позицію) 

– Swing-комбінація з туром по ІV позиції 

– Grand battеment jeté en tournant 

– Adagio танцювальне (jazz-modern) 

– Plié з torsion та імпульсом долоні 

– Техніка вертіння на місці 

– Battement tendu з ритмічними збивками 

– Комбінація на battement tendu координаційна 

– Battеment tendu jeté з координаціею рук 

– Battеment fondu з заворотом бедра 

– Rond de jambe par terre з руками 

– Вертіння з координацією рук та зміною точок класу 

– Grand battеment jeté на relevé 

 

РІВНІ - ПАРТЕРНІ ВПРАВИ 

– Техніка падінь, діагональ – «куля» 

– Блок вправ партерної гімнастики 

– Сьорфінг з contract в партері 

– Блок вправ партерної гімнастики 

КРОСИ 

(Jazz Cross) 

– Афродіагоналі, координація голосів тіла 

– Техніка джазового вертіння 

– Grand battеment jeté по діагоналі з piqué 

– Танцювальнї діагоналі з фіксацією 

– Різноманітні джазові pas de bourrée 

– Техніка вертіння на plié, relevé 

– Діагоналі з кроками «V» 

– Стрибки sauté по точках класу в просуванні 

– Pas de bourrée, джазові проходки 

– Техніка вертіння по IV позиції в просуванні 

– Стрибки «chasse» в просуванні 

– Блок трамплінних стрибків  

– Різноманітні джазові проходки 

– Великі стрибки в просуванні 

– Техніка вертіння по колу 



ТАНЦЮВАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ ТА ІМПРОВІЗАЦІЯ 

– Танцювальна комбінація Swing (повільна) 

– Робота над емоційною та акторською манерою виконання 

– Змістовне наповнення виконання комбінацій 

– Танцювальна комбінація з використанням 3-х рівнів 

– Танцювальна імпровізація 

 

Восьмий клас 
 

 Основне завдання – оволодіння раціональними прийомами навчання та 

самоосвіти. Опанування комплексу вправ на засвоєння біомеханіки та статурної 

виразності. Емоційно-творча насиченість матеріалу. Вдосконалення виконавської 

майстерності. Організувати і спрямувати навчально-тренувальну діяльність учнів на 

досягнення основної мети (мотивація, актуалізація засвоєння знань та умінь, їх 

об’єктивація. Поєднання професійної майстерності з вмінням створювати 

психологічно складні акторські образи. 
 

 

РОЗІГРІВ 

– Quiver (шейк від ніг до голови) 

– Робота над Bounce (кач,  драйв) 

– Робота над диханням та змістовним наповненням виконання 

– Техніка розслаблення та напруження 

ВПРАВИ ПОСЕРЕД ЗАЛУ 

(Jazz Exsercice) 

– Джазовий розігрів з Roll hips and Ball Change 

– Комбінація на plie з  contract-relis 

– Passe- plie з twist та chasse 

– Техніка вертіння:  Figure  Four Turn 

– Pas de bоurre-tour-Ball Change-tour-ball change-double tour 

– Техніка вертіння: Wind Meal Turn 

– Стрибкова техніка: Jump over the Leg 

– Танцювальне адажіо з Lay out/Front та Lay out Back 

– Техніка вертіння: Compass Turn 

– Комбінація на plie зі stretch 

– Battement tendu з pas de bourre en tournant 

– Афроджаз комбінація з balance 

– Техніка вертіння на місці  

– Комбінація на вертіння з Cock  skrew twin 

– Grand battement jete по Jazz Square 

– Стрибкова техніка Jump over the Leg 

– Танцювальне adagio з дуетними підтримками 

 

РІВНІ - ПАРТЕРНІ ВПРАВИ 

– Партерна техніка – Jazz Split Walk 

– Техніка вертіння: Cross Lounge 

– Knee fall – техніка виконання 

– Hip fall – техніка виконання 

– Shoulder  fall – техніка виконання 

– Партерна комбінація на роботу дихання 



– Прийоми силової техніки: Pop up 

– Прийоми силової техніки: Half  Bridge 

 

КРОСИ 

(Jazz Cross) 

– Afro diagonal зі стрибками та кроком  chicken 

– Jazz-diagonal з вертінням та стрибками 

– Стрибкова техніка: Steg Leap en tournant 

– Afro diagonal з tour lent та діафрагмою 

– Стрибкова техніка – Hitch Kick 

– Pivot step по діагоналі 

– Стрибкова техніка: Hitch Kick to the Side 

– Техніка вертіння в просуванні 

– Варіювання швидких пересувань по діагоналі 

– Техніка динамічного падіння по діагоналі 

– Танцювальна діагональ з афропросуванням 

– Танцювальна діагональ з Wing Meal Arms 

– Jazz Split Walk по діагоналі 

– Стрибкова техніка: Barrel Jump 

– Танцювальна техніка з  Drop and Recover 

– Suzy “Q” – просування в різні напрями 

 

ТАНЦЮВАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ ТА ІМПРОВІЗАЦІЯ 

– Танцювальні комбінації з координацією рук 

– Танцювальна комбінація з High Lateral 

– Танцювальна комбінація з grand rond attitude 

– Танцювальна комбінація з трьома jump 

– Танцювальна комбінація з партерним фрагментом 

– Танцювальна комбінація з wind meal arms 

– Танцювальна комбінація з Table Tap 

– Танцювальна комбінація з Shorty George 

– Танцювальна комбінація зі  Step-Chasse 

– Танцювальна комбінація з 3-ма Jump 

– Танцювальна комбінація з партером 

– Танцювальна комбінація в Cross Launge 

– Танцювальна комбінація з діафрагмою 

– Танцювальна комбінація з contract-relis 

– Танцювальна комбінація з Jazz Split 

– Танцювальна комбінація з Fan Kick 

– Танцювальна комбінація в стилі Gospels 

– Танцювальна комбінація Funky Chicken 

– Танцювальна імпровізація 

 

Дев’ятий клас 
 

 Основне завдання – вдосконалення виконавської майстерності, основа якої 

джаз-модерн танець. Додатково вплітаючи в пластичний малюнок також елементи 

пластичного танцю, дуетного танцю, акробатики. Узагальнення засвоєних знань у 

вигляді певної цілісності. Активізація навчально-тренувальної діяльності. Велика 

увага надається музиці та ритму. Використання технічної майстерності для створення 



яскравого, глибоко художнього образу, враховуючи стиль і характер музичного 

твору. В кінці року учні повинні показати високу виконавську культуру: вільне 

володіння технікою танцю, пластичну виразність, вміння розкрити емоційний зміст і 

характер музики в танці, почуття  ансамблю. 
 

РОЗІГРІВ 

– Комбінація на розігрів з роботою над диханням 

– Street jazz розігрів (фізична підготовка тіла) 

– Джаз-модерн розігрів – робота над диханням 

– Опрацювання 4-х різновидів хвиль корпусу 

 

ВПРАВИ ПОСЕРЕД ЗАЛУ 

(Jazz Exsercice) 

– Battement tendu з координацією рук та імпульсом 

– Modern-комбінація з Mess Around та Steps 

– Техніка вертіння:Cock Screws Turn 

– Street-jazz комбінація з Figure «8» 

– Modern-комбінація з round de jaimbe par terre 

– Джаз-комбінація з Step-Touch 

– Modern-комбінація зі Steps Square 

– Street-комбінація з Half Bridge 

– Техніка вертіння: Wing Meal Turn 

– Modern-комбінація з Jazz Split 

– Street-комбінація з Pop Up 

– Jazz-комбінація з Cake Walk 

– Afro-комбінація з Table Tap 

– Modern-комбінація зі Spiral 

– Техніка вертіння: Pencil Turn  

– Джазова комбінація з Drop and Recover 

– Plashes adagio 

– Modern-комбінація з Pitch atittude 

– Street-комбінація з Cock Screw turn 

– Танцювальне adagio з використанням 3-х рівнів 

– Modern-комбінація на plie з трьома Contract 

– Modern-комбінація на battment tendu з імпульсом 

– Modern-комбінація на round de jaimbe par terre 

– Modern-комбінація Roll and Flatback 

– Modern-комбінація на adagio зі Step-Touch 

– Modern-комбінація зі зміною точок 

– Modern-комбінація з Drop and Recover 

– Grand battement jete з ритмічною координацією 

– High Lateral – техніка виконання 

– Adagio  з використанням положення Lateral T 

– Ускладнення техніки вертіння: Figure Four Turn 

– Lay out Back, Lay out Side, Lay out Front – техніка виконання 

– Legs – техніка виконання 

– Laterals – техніка виконання 

 

РІВНІ - ПАРТЕРНІ ВПРАВИ 

– Knee Fall, Hip Fall, Shoulder Fall – техніка 



– Партерний танцювальний блок з імпульсом 

– Партерний блок на розвиток природних даних – Coccyx Balance 

– Lunges – блок на розвиток природних даних 

– Робота в парі – приймання ваги тіла 

– Робота над диханням та змістовним наповненням виконання в партері 

– Техніка розслаблення та напруження в партері 

 

КРОСИ 

(Jazz Cross) 

– Танцювальні просування з положенням Hinge 

– Afro-просування зі Snake Hips 

– Стрибкова техніка: Stag Leap (варіювання) 

– Джазові просування: Drug, Slide, Rung 

– Стрибкова техніка Cafe Grinder turn 

– Стрибкова техніка: Stag, Leap. Афрокомбінація з Quiver 

– Pivot Step – техніка вертіння по діагоналі 

– Crape Wine – танцювальне просування 

– Танцювальна діагональ з Flick – Ball-Change 

– Джазові просування: Drag, Slide, Rung 

– Стрибкова техніка в комбінації: Cafe grinder 

–  

ТАНЦЮВАЛЬНІ КОМБІНАЦІЇ ТА ІМПРОВІЗАЦІЯ 

– Танцювальні комбінації з використанням 3-х рівнів 

– Modern танцювальні комбінація з музично-ритнічними збивками 

– Танцювальні комбінації в стилі modern з кроками 

– Танцювальна комбінація з дуетними підтримками 

– Танцювальна імпровізація 

– Створення творчої атмосфери на уроці, контактна імпровізація 

– Повільна комбінація з використанням 3-х рівнів 

 

 

IV. Прогнозований результат і діагностика успішності учнів 
 

         Діагностика успішності учнів школи відбувається на всіх рівнях навчання, в 

кінці І та ІІ семестрів проводиться контрольний відкритий урок або Клас-концерт 

(семестрове оцінювання), на якому учням необхідно продемонструвати вивчений 

матеріал, знати термінологію та володіти методикою виконання рухів відповідно до 

навчальної програми. В кінці всього терміну навчання в ШСХ, випускники складають 

випускний іспит з використанням всього об’єму знань та практичних навиків 

відповідно до навчальної програми. В зв’язку з специфікою навчально-виховного 

процесу ШСХ не можливе навчання на бали 1-4, тому критерії для всіх навчальних 

дисциплін розроблені з 5 до 12 балів, критерії атестації навчальних досягнень 

розроблені згідно структури діяльності ШСХ. 

     Діагностика передбачає визначення: 

– рівня оволодіння навчальним матеріалом; 

– знання методики виконання руху; 

– рівня виконавської майстерності; 

– засвоєння танцювальних комбінацій; 

- знання термінології джаз-модерн танцю. 



Вихованці мають знати:  

– термінологію джаз-модерн танцю; 

– елементи та основні комбінації джаз-модерн танцю 

– особливості постановки корпусу, ніг, рук, голови, танцювальних комбінацій; 

– засоби створення образу в хореографії; 

– принципи взаємодії музичних та хореографічних виразних засобів. 

 

Вихованці повинні вміти: 

 використовувати знання лексичного матеріалу джаз-модерн танцю для 

створення власних оригінальних образів; 

 самостійно вибудовувати композицію різних типів уроків джаз-модерн танцю 

відповідно до цілей і завдань етапу навчання;  

 користуватися спеціальною та методичною літературою, кіно і 

відеоматеріалами для вивчення особливостей джаз-модерн танцю; 

 використовувати практичні вміння в процесі творчої реалізації на сцені. 

 

Вихованці повинні набути досвід: 

– координувати положення частин свого тіла під час виконання рухів; 

– про види рухів ( хода, біг, стрибки) 

– 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; 

– орієнтування в просторі, на площині. 

 

 

 

V. Методичне забезпечення навчального процесу 

 

Додаток 1 

 

Розвиток джаз-модерн танцю 
 

 В музичному енциклопедичному словнику дається таке визначення джазу: 

«Джаз-род профессионального музыкального искусства. Возник на юге США в конце 

ХІХ – начале ХХ веков в результате взаимодействия  африканской и европейской 

музыкальных культур. Истоки джаза – в полуимпровизационных формах народного 

творчества, в трудовых, религиозных, светских песнях негритянского населения, а 

также в танцевально-бытовой музыке белых поселенцев США. Термин «джаз» 

употребляется с середины 1910-х годов; первоначально так называли небольшие 

оркестры, а также исполняемую ими музыку. Джазу свойственны  неакадемические 

способы звукоизвлечения и интонирования, импровизационный характер изложения 

мелодии и ее разработки, регулярная ритмическая пульсация, повышенная 

эмоциональность… На протяжении своей истории джаз не был замкнутым 

музыкальным явлением. В результате его взаимодействия с модными танцевальными 

ритмами и фольклором возникли рок-н-ролл, «босса-нова» (джаз-самба), «соул…». 

Модернизм в переводе новейший, современный термин, относимый к ряду 



художественных течений ХХ века, общим признаком которых является более или 

менее решительный отход от исторических критериев и традиций классического 

искусства». 

 ХХ століття увійшло в історію як століття джазу. Джаз відкрив в музиці 

особливу виразну сферу, зовсім іншу від багатовікового європейського досвіду. 

Імпровізація як основний принцип розвитку; велика роль ударних інструментів, 

відображаючи найскладніші, точно диференційоване поліритмічне мислення; 

мелодійність, побудована на викриках, різних формах мовного інтонування; форми 

багатоголосся ... 

 Серж Лифарь: «Мое ремесло – древнейшее, изначальное ремесло в мире, 

которое использует театр. Наш язык- язык абстракции, равноправный с музыкальным 

языком, а это означает, что мы – поэты. У каждого хореографа свой почерк, свой 

язык….  Любое человеческое чувство обладает неким ритмом, кстати, как и все живое 

на земле. А в параксизме эмоции человек испытывает необходимость выражаться 

жестами. Следовательно, любая эмоция, поскольку она содержит эти два основных 

принципа – ритм и жест – может быть выражена в танце. И наоборот, чтобы танец 

обогащался, чтобы он был просто зрелищем для глаз, но говорил разуму, душе, он 

должен быть эмоциональным. 

 «Душа и дух» балета – Школа танца – это соединение стиля и усвоенной в 

совершенстве техники. Она играет определенную роль, сохраняет уроки прошлого, 

является гарантией будущего. 

 В ХХ веке Фокин поднял академическую школу до уровня совершенства, 

придав телу танцовщика гибкость, рукам выразительность, освободив их от уз 

театральной условности жеста. Он изобрел пластический язык дивной гармонии, 

открыл путь творческой индивидуальности хореографа. 

 ХХ век – золотой век танца и балета. В наши дни хореография, - это философия 

тела, в своем беспрестанном поиске использует движения для выражения чувств, 

пылкости страсти. Это слияние динамики человеческого тела и энергии скрытых в 

нем сил позволяет танцу подчинять пространство и время, возноситься к высочайшим 

вершинам. 

 Айседора Дункан первая танцовщица, восставшая против неестественного, 

заштампованного танца. «Дунканизм» стал движущей силой, которая все более 

отчетливо разграничивала балет и танец, предлагая «свободный» танец, лишенный 

какой бы то ни было школы и техники. Но если чрезмерный культ техники приводит 

к распаду искусства, то без техники искусство не может существовать. 

 ХХ век – век реформы движения, техники и эстетики танца.  

Танец стал музыкой. 

Ритм – ничто иное, как один из феноменов природы. В природе все живет, 

следуя неизменной череде, согласно безупречному ритму. Ритм служит размером, 

регулятором всех жизненных сил. Он создает гармонию, равновесие движения и 

управляет порядком вещей. Его сущность божественна. Управляя нашими реакциями, 

соразмеряя их, ритм дарует им огромную мощь, выражающуюся в его ускорениях. 

Тело – дивная машина, логически стройный, скоординированный ансамбль, 

обладающий почти неограниченными возможностями. Как в спорте, свершения и 

рекорды тела в танце должны совершенствоваться ежедневно. Но есть и другое: тело 

в движении должно выражать порывы духа. 

Танец – дивное отражение гармонии между телом и душой. 



Тело танцовщика подобно симфоническому оркестру. Танцовщик словно 

соединяет в себе оркестр, дирижера, солиста. Во имя рождения пластической музыки 

руки поют, ладони говорят, ноги отбивают и рисуют ритм. 

Отсюда проистекает великая трудность танца, это страшное одиночество 

артиста, предоставленного себе, зависящего только от себя.  Он координирует линии 

и па во имя рождения эмоции. Координация составляет главную его заботу: линии – 

это мелодии танца, па – пластически акцентируемые аккорды. Как и  музыкальные 

аккорды, они могут быть гармоническими и диссонансными. 

Опасности увлечения только чувством не менее велики. 

Подлинный танец может быть тесным синтезом элементов, ни один из которых 

не является самоцелью, но необходимы, поскольку наше сложное искусство 

обращается ко всем ощущениям, ко всем чувствам, ко всем мыслям человека. ХХ век 

– реформа танца как с точки выразительности жестов, движений человеческого тела, 

эмоционального содержания танца, так и в смысле соотношений между танцем и 

музыкой … 

Наш метроном – краса. Это она ведет нас к необходимой гармонии. Для 

восприятия танца необходимо воспринимать музыку, живопись, скульптуру, 

архитектуру, литературу … вплоть до геометрии. 

И еще – надо работать. Работать без отдыха, не переставая. Искусство 

бесспорно создается как вдохновением, так и мастерством. Мастерству учатся, тогда 

как вдохновение даруется». 

  

Модерн танець 
 

 Народився в ХХ столітті. Поняття “модерністичний танець” з’явилося в 

Німеччині. Балетмейстери, які працювали в цьому напрямі – М.Вальман, М.Вігман, 

Д.Мартін, Греам, – називали модерністичний танець “стилем рухів сучасного часу”. 

Це не абсолютно нове мистецтво, воно витікає з історії розвитку мистецтва балету. 

Танець тіла замість танцю ніг – цю задачу ставили послідовники модерністичного 

танцю. 

 Ясна річ, що заслуга повернення до природних рухів належить великій 

Айседорі Дункан та російському балету (М.Фокін, В.Ніжинський, С.Лифар, 

Ж.Баланчин, М.Баришніков, Р.Нурієв). 

 В модерн-танці ясно сформульована проблема поєднання віртуозності та 

майстерності танцю з природністю рухів та виразністю. Модерн поєднує танець ніг, 

рук, корпуса, шиї, тобто, всього тіла, традиційні класичні рухи з “угловатими”, 

аншпанунг і абшпанунг (напруження і розслаблення). 

 Це абсолютно нове мистецтво гімнастики, це індивідуальний інтелектуально-

тілесний розвиток через вільний імпульс. Через цей метод тіло стає інструментом 

танцю. Його техніка заснована на “німецькій гімнастиці”, котра не має гігієнічних або 

атлетичних цілей. 

 Основні вимоги модерн-танцю, як і інших напрямків хореографії, котрі 

бажають стати мистецтвом, ставлять завдання знайти більш розвинуту форму для 

відображення внутрішнього світу людини, такі: майстерність; повнота та щирість 

почуття; ясність його відображення; краса форми; цілісність стилю; характерність. 

 

Джаз-гімнастика та джаз-танець 
 

 Джазова гімнастика – це єдність гімнастично-танцювальних рухів з джазовою 

музикою, велика увага надається музиці та ритму за допомогою рухів всього тіла. Ця 



гімнастика отримала свою назву в зв’язку з специфічним, характерним виконанням 

рухів, як і близьке музичне супроводження. Джаз – це відділ аритмічної  музики, 

народився в кінці ХІХ століття, в передмісті Нового Орлеану в Північній Америці. 

Джерелом джазової музики були пісні негрів-спірічуелс, в яких панував різкий ритм з 

порідненим йому плесканням в долоні, притупуванням та вистукуванням на простих 

ударних інструментах. В різноманітних ритмічних малюнках виділялись синкопи, які 

взагалі стали характерними для джазової музики. 

 Починаючи з 20 років  джаз і танцювальна музика відокремились. Танцювальна 

музика була під впливом джазу з характерним для нього ритмом – з цього почалась 

джазова танцювальна музика з новою танцювальною лексикою,  котра отримала 

назву “джазовий танець”. 

 Танець  та спосіб танцювання, які від негрів перейняли білі танцівники був 

фундаментом для подальшого розвитку джазового танцю, характерні для нього 

маленькі кроки, паралельна постановка ніг, велика рухливість торсу і одночасне 

рухання різних частин тіла. 

 Джазова гімнастика розвивалась в різних країнах Європи, особливо в Швеції, 

завдяки керівництву М.Бецкман. 

 Ритм – як поняття, в перекладі від грецького – “рух”, або регулярне 

повторення, а в музиці – ритм – це відношення між довжиною звуків і поєднанням її в 

одне ціле. Ритм взагалі можна бачити в проявах навколишнього світу, в різних 

формах життя (наприклад біологічний ритм). Прийнято вважати, що ритм – це 

система пропорцій. Одним з завдань джазової гімнастики є розвиток відчуття 

музичного ритму, який виражається через прості і естетичні рухи. Т.Йотейко вважає, 

що для музики ритм є стержнем, який дає їй життя, думку та розмах. 

 Заняття по джазовій гімнастиці розвивають частини всього тіла. Більш всього 

акцентується увага на рухи голови, шиї, плечей, грудної клітки (діафрагми), торсу, 

бедер, ніг, рук. Її можна виконувати в низькій та високій позиціях, є вправи в 

сидячому положенні та повністю лежачи. Більшості вправ характерна позиція 

паралельних стоп, зігнуті коліна і легка подача торсу вперед. Існують також 

виворітна позиція стоп як в класичному танці. 

 В джазовій гімнастиці є обов’язковою умовою використання рухів всього тіла і 

всіх груп м’язів. На початковому етапі повинні бути використані вправи в простій 

формі і в повільному темпі. Пізніше, по засвоєнню танцювальних елементів 

ускладнюється темп, (збільшується) та вводяться нові рухальні елементи в 

послідовності, яка часто змінюється. В подальшому процесі навчання вправам є 

тематичне об’єднання в більш довгі комбінації, які потребують більш складної 

координації та самопідготовки. Кожне заняття повинно закінчуватись невеликим 

танцювальним етюдом, який включає в себе вивчений матеріал, рухальні елементи. 

 Важливою складовою частиною є розуміння учнем ціленаправленості та 

усвідомлення кожного руху, а також особливе планування вчителем складових частин 

заняття, щодо змісту, організації методів навчання.        

 Назва “джазовий танець”  виникла біля 1917 року. Видатний історик та критик 

танцю Н.Гюнтер описує джазовий танець так: “Рухається в ньому справжній 

африканський танець і сучасний американський танець разом з європейським 

класичним танцем”. 

 Назва “джазова гімнастика” з’явилася у Швеції  в 1960 р. Дуже швидко джазова 

гімнастика показала себе як особлива форма ритмічної гімнастики, завданням якої 

була підготовка до джазового танцю, одночасно вона є гімнастично-танцювальною 

вправою в ансамблі з музикою. 



 І.Фішер-Мюкстерман змоделював модель джазового танцю і джазової 

гімнастики: 

 Початкові форми – включають початкову джазову техніку. 

 Зміни – містять змінення вправ в різноманітних рухальних центрах. 

 Комбінація – містить різні об’єднання рухів з розвинутими джазовими мотивами. 

 Імпровізація – включає вільні танцювальні рухи, які спираються на техніку джазу. 

 Композиція – містить раніш складені норми джазу. 

Більш того, джазова гімнастика має ті ж самі початкові умови, що і джазовий 

танець. Ці умови взяті з нижче перерахованих понять: 

 Умови поліцентризма і ізоляції рухів (поліцентрія і ізоляція). 
 Умови поліметрії і поліритмії (поліметрія і поліритмія). 
 Умови напруження та розслаблення (шпаннунг і льозунг). 
 Умови збільшення і протиставлення (мультіплікацйон і опозіцйон). 
 Умови занять підготовчих партерних (фундаментальних) та їх викладання 

(левелс і фалс). 
 

1. Під час джазових занять, рухи деяких частин тіла можуть бути ізольовані, 

тобто серед інших рухів тіла рухаються незалежно в тому ж самому часі, що стає 

умовою поліцентризма. Умова, ціллю якої є оволодіння на таких умовах рухальних 

центрів є початковим створенням всіх джазових вправ. 

2. Поліметрія – виділення різного роду метрів в тій же самій композиції в 

протиставленні (неузгодження в розміщенні акцентів). Ця умова приводить до того, 

що рухи в джазовому танці і гімнастиці відповідають різним ритму і метру. Це явище 

характерне для африканських танців, в яких кожна частина тіла рухається незалежно 

від себе. 

3. В джазовому танці і джазовій гімнастиці інтенсивно змінюються моменти 

напруження і спонтанного розслаблення всього тіла, або його частин. Ця рухальна 

особливість дозволяє розрядку м’язів після інтенсивних занять. Ці умови 

(контрацйон-реліс) взято з техніки Марти Грехем. 

4. Мультиплікація – збільшення кожного руху (одного числа) в тому ж самому 

відрізку часу. Так, між одним і іншим шагом можуть використовуватись і інші, які не 

змінюють ритм виконання цілої вправи, тобто ці рухи приводять до ефективного 

збагачення танцювального матеріалу, а типове збільшення окремих рухів 

використовується перш за все в степі. Ці умови можна використовувати також для 

інших рухальних центрів, в яких одночасно різні частини тіла можуть виконувати 

ускладненні, збагаченні іншими елементами рухи. 

Відмінною рисою джазового танцю та джазової гімнастики є протиставлення 

частин тіла по відношенню до себе. Ці умови найбільше використовуються в вправах 

для рук та ніг (наприклад: права рука і ліва нога вперед). 

5. Певна форма удосконалення в джазовому танці та гімнастиці виконання 

сидячи, на колінах та лежачи створюють можливість відпочинку і дозволяють краще 

та зручніше контролювати дихання, які є невід’ємним в виконанні всіх вправ. Разом з 

вправами в низьких позиціях (сидячи, на колінах, лежачи) наприклад: (з витягнутого 

положення різка зміна в лежаче). Такі саме акробатично-рухальні комбінації є 

породженням джазового руху, в якому поряд з специфічною динамікою вправ немає 

недоліків несподіваних моментів. 

Беручи до уваги кількість ідентичних елементів, здається, що джаз танець та 

гімнастика відносяться до однієї великої групи, котра розгалужується на дві підгрупи. 

До першої, в якій знаходяться прості, легкі заняття можна віднести джаз-

гімнастику. До другої, де присутні більш складні елементи – джаз танець. Обидві 



форми сприяють особливому розвитку танцювальної форми, розширюють здібності 

вираження вправ. Розвивають чуття ритму і слуху, впливають на розвиток легкості, 

свободи, плавності рухів, розвивають їх естетично. 

Характерні особливості ритму і мелодії відображені в темпі музичного твору. 

Прискорення або вповільнення танцювальних кроків складають рух навіть без 

ритмічної зміни, іншого характеру, приводячи тим самим до композиції 

гімнастичного танцю. Суттєвим в джаз-гімнастиці є використання ритмів, що 

змінюються з рухами різних частин тіла (поліритмія), що на початку складно і може 

бути повністю засвоєно неодноразово їх повторюючи. Так виконання вправи, 

особливим способом приводить до поліпшення концентрації рухальної координації 

рухів. 

Наступним важливим елементом джаз гімнастики є музика. Вона є однією з 

естетично красивих видів мистецтва, створених і розвинутих за допомогою людини з 

давніх часів (історія музики). 

В джаз-гімнастиці музика є невід’ємною  частиною супроводу вправ, 

дисциплінуючою і удосконалюючою виконання рухів. Впливаючи також емоційно, за 

допомогою ритмічних малюнків музика оприділяє характер рухів які виконуються. 

Музика притягує нерішучих особистостей, допомагає їм в подоланні деяких 

складностей, сприяє до більшої активності на уроках. Добре підібрана мелодія 

полегшує запам’ятовування рухів в послідовності, а також потребує більш естетичних 

знань у тих хто займається. Підбір музики залежить від характеру занять. Важливим 

являється те, що рухи виконавців були їй адекватні. В джаз гімнастиці переважно 

використовується запис інструментальної джазової танцювальної музики. 

 

Різноманіття лексичних можливостей джаз- модерн танцю. 
Характерною рисою джазового танцю є використання тіла для відбивання ритмів 

музики, подібно музичному інструменту або ж цілої ударної установки. Для 

проходження ритму центр ваги повинен знаходитися нижче, тому в джазовому танці 

немає такої легкості і подовжених ліній тіла, як в балеті. Також акцент кроку 

робиться не на поштовх, а на постановку ноги (притупування), імпульс руху 

спрямований до землі. Іншими прийомами джазового танцю є ізоляція, коли одна 

частина тіла (торс, таз, кінцівка) рухається незалежно від інших, слідуючи своїму 

власниму ритму. 

Джаз танець - це багатогранний напрямок хореографії, що включає в себе досить 

велику кількість стилів, різноманітних по енергетиці, лексичному матеріалу і 

емоційному забарвленню. Саме завдяки різноманіттю стилів, джаз танець є 

прекрасним засобом самовираження. Для того, щоб в більш повній мірі оцінити 

багатство лексичних можливостей джаз-модерн танцю, охарактеризуємо коротко його 

основні стилі, що існують на даний момент. 

Вluеs – cтиль блюз. Блюз в бурхливому потоці джазового танцю - це відчуття 

глибокого падіння. Повільно, із завмиранням тягнеться летаргія мови рухів. Він 

в'ється і спускається, оплакуючи пригнічений настрій негритянської релігійної пісні. 

Lyriсаl – ліричний стиль. Ліричний стиль зазвичай орієнтований на плавні відкриті 

лінії тіла, своїм потоком грації цей стиль схожий з балетом. Рухи, по можливості, 

виконуються плавно. У них можна вгадати м'яку, впевнену точність і витонченість 

кішки. 

Вгоаdwау (Тhеаtriсаl) – стиль бродвейський (театральний). Бродвейський 

(театральний) стиль перегукується з музичним театром танцю як формою, що має 

можливість розповісти історію джазу. До джазового танцю був приєднан комедійний 



жанр, таким чином пройшла стилізація із зберіганням та підтримкою основних форм. 

Прикладом Бродвейського стилю може служити театр «Slaughter оn Tenth Avenue» 

хореографа Дж. Баланчина. 

Сама назва говорить про те, що цей джаз найчастіше можна побачити на Бродвеї. 

Саме з підмостків бродвейських театрів зійшло таке поняття, як «м`юзикл» і виник 

свій стиль джазу і техніка рухів (одночасне виконання вокальної і танцювальної 

партії). Для віртуозного виконання танців в бродвейських постановках 

використовувалися танцівники з класичною освітою. Джаз набуває рис класичної 

форми. Це злегка відводить убік від імпровизаційно-навмисної розхлябаності, 

властивою джаз-танцю на початку, але стає одним із шляхів його подальшого 

розвитку в технічному плані. 

Hot  – стиль «гарячий». «Гарячий джаз» сповнений високих, виразних кроків і 

експресивних рухів. Це звичайна форма в джазі асоціюється з телевізійним, 

комерційним шоу. Приклад стилю «гарячий джаз» – театр «Dancin» (хореограф Bob 

Fosse). 

Modern jazz – стиль сучасний джаз. Сучасний джаз заснований на імпровізації. Його 

можна поставити в один ряд з сучасним танцем і балетом, хоча це поєднання їх обох, 

і в формах, і в рухах. Рухи цього танцю дуже оригінальні і чутливі. Приклад 

сучасного джазу ми бачимо в уявленнях Alvin Alley Dance Company. 

Сооl – стиль «прохолодний». Ця форма джазу дуже гладка, рівна і високо стилізована 

і в основному заснована на характері хореографа. А робить цю форму холодної 

музика. чудовий приклад - «West Side Story, N.Y. Ekport Opus Jazz» (хореограф 

Джером Роббінс). 

West coast – стиль «Західне узбережжя». Ця одна з новітніх форм джазу, в ньому 

присутня безліч елементів з різних інших стилів, але зазвичай це «бат» - відбити такт. 

Стиль «Західне узбережжя» включає елементи вуличного танцю і брейк танцю. 

Rock – стиль рок. Стиль рок - найбільш вільний неприкріплений стиль, заснований на 

творчості, почуттях, специфічних можливостях самого танцюриста. 

Afro-jazz – стиль афро-джаз. Свої коріння афро-джаз бере з африканського танцю. 

Афро-джаз можна впізнати по його посиленій ритміці та почуттям. Це своєрідне 

повторення стилю, властивого аборигенам, але він не є комерційним порівняно з 

іншими. Прикладами афро-джазу служать обрані виконання Dance Theater of Harlen і 

деякі уявлення Елвіна Ейлі. 

Афро-джаз - це спроба поєднати джаз сьогоднішній з його африканським предком. 

Різниця полягає в тому, що африканський танець несе в собі велике змістовне 

(шаманське) навантаження і не настільки віртуозний, як його нинішня інтерпретація - 

афро-джаз.  

Latin – стиль латино. Танцювальний стиль Латинської Америки включає в себе Ча-ча-

ча, Мамба, Самба, Танго.  

Calypso – стиль каліпсо. Стиль каліпсо схожий зі стилем латіно, але є відмінності. 

Ритм схожий, однак латіно приділяє увагу акцентам, більш ритмічним рухам, а 

каліпсо плавний та плинний. 

Flash - самий технічно віртуозний та яскравий напрямок в джазовому танці на 

сьогоднішній день. Сама назва говорить про те, що це щось сліпуче. Дивлячись на 

виконавців цього стилю, дивуєшся їх силовій витривалості і пружності, надзвичайній 

внутрішній енергії, миттєвості переходів танцювальних рухів, складності трюків. 

Здається, все тіло підпорядковане одній меті - відтанцювати кожну ноту і викинути 

максимум енергії на глядача. У цьому flash схожий з бальним танцем, особливо з 



«латиною», але найбільш віртуозний і більш різноманітний в кількості танцювальних 

прийомів і комбінацій. 

Street - джаз, який найбільше виражений в його первісному афроамериканському 

вигляді. Вуличний джаз зазнав найменше змін. Всі сучасні молодіжні напрямки: 

брейк, реп, хаус і колишні раннє твіст, чарльстон, шейк, бугі-вугі і багато інших 

танців-однодневок - це нащадки джазу і джазових з'єднань з історико-побутовим 

танцем. Всі вони відносяться до підрозділу стріт-джаз. Основні характерні 

особливості - відсутність необхідної класичної підготовки, вміння подати будь-які 

побутові рухи хореографічно. Хоча ніщо не стоїть на місці, йде постійне збагачення 

новими танцювальними прийомами та мікс з іншими стилями. 

Soul - Цей напрямок танцю відомий серед вокалістів і танцювальної його частини 

відрізняється великою кількістю різних рухів на одиницю темпу, що виконуються 

дуже м'яко без видимої напруги. Рухи, при всій складності, виконуються з 

максимальним розтягуванням їх в часі. З одного боку, максимальна кількість рухів на 

одиницю темпу, з іншого - уповільнення їх виконання за рахунок мінімуму напруги і 

створення видимої відсутності складності. Цей стиль в поєднанні зі стилем flash і при 

наявності гарної класичної підготовки (зі знанням всіх джазових відмінностей) дає 

надзвичайно красиву і гармонійну хореографію. 

Так само танцювальної практиці існує комбінування форм: степ-джаз, джаз-балет, 

джаз-кабаре, джаз-музичний театр, джаз-комедія. 

 

 

 

Додаток 2 

Загальні методи викладання сучасного танцю 
Саме поняття «метод (від грец. Metodos - буквально шлях до чого-небудь) це 

впорядкована діяльність педагога і учнів, спрямована на досягнення заданої мети». 

Без методів неможливо досягти поставленої мети, реалізувати зміст. Метод - 

серцевина навчального процесу, сполучна ланка між запроектованої метою та 

кінцевим результатом. 

Так методи викладання хореографічних дисциплін повинні забезпечувати виконання 

завдань навчально-тренувального процесу. Відповідно до цього можна виділити 

кілька груп методів: 

- всебічного розвитку; 

- навчання техніки та вдосконалення в ній; 

- моральне виховання; 

- психологічна підготовка та виховання вольових якостей; 

- теоретична підготовка з загальних питань. 

Основною метою має бути формування всебічно розвиненої гармонійної особистості, 

засоби організації цілеспрямованого педагогічного впливу на її свідомість та 

поведінку. Для викладання, побудови уроків та отримання поставлених завдань, 

кожен педагог повинен враховувати методи викладання, такі як: 

МЕТОД вербального впливу. Процес і спосіб передачі, якого навчають певних знань 

у вигляді вступної бесіди, пояснення, опису тієї чи іншої техніки або руху. 

Наочно - полягає в тому, що педагог не тільки пояснює, як виконується рух, а й 

показує його. Наочність підвищує якість та швидкість навчання, її необхідно 

враховувати на всіх етапах навчання. На початку вивчення показ виконаного 

досконало; далі - в тому вигляді, як його виконують на уроці; після виявлення і 

виправлення помилок. 



НАУКОВОСТІ - означає обґрунтованість елементів, рухів та всієї побудови уроку в 

цілому. 

Всебічно - підвищення рівня всебічного розвитку - головна умова. При цьому методі 

в учнів виробляється безліч рухових навичок, які забезпечують розвиток опорно-

рухового апарату, для виконання рухів тієї чи іншої складності. Тут розглядається не 

тільки гармонійне фізичне виховання тіла, але і вдосконалення морально-вольових 

якостей. 

СВІДОМОСТІ І АКТИВНОСТІ - розуміння мети і завдань уроків, свідоме й активне 

використання засобів навчального процесу. Якщо учень займається з захопленням, 

розумовою активністю, розумінням, то засвоєння матеріалу буде більш глибоким. 

Повтор та систематичність. Передбачає закріплення та розвиток отриманих знань в 

процесі навчання. Знання будуються по системі: «від простого до складного», «від 

відомого до невідомого». Перерви в уроках негативно позначаються на організмі, 

падає працездатність, забуваються елементи техніки, тому необхідно систематичне 

проведення уроків (зазвичай 2-3 рази на тиждень). 

Поступово - відображає науковий погляд на основні принципи життєдіяльності 

людини. І.П. Павлов підкреслював, що багато завдань, які спочатку можуть здаватися 

складними абсолютно нездійсненні, в кінці кінців, при поступовості та обережності, 

виявляються задовільно вирішеними. Рівномірне наростання навантаження в 

навчальному періоді, збільшення обсягу та інтенсивності роботи, поступове 

ускладнення завдань - всі ці положення основані на принципі поступовості. 

НАЯВНОМУ - показує залежність системи планування занять в залежності від 

підготовки учнів. Доступність пов'язана з методами систематичності і поступовості. 

.КОЛЛЕКТІВНОСТІ В ПОЄДНАННІ З індивідуалізації - дає найкращі результати в 

навчальному процесі всієї групи. Але група складається з різних людей і у кожного 

свої фізичні особливості та підготовка, тому облік індивідуальних рис необхідний в 

колективі. При побудові уроків слід враховувати індивідуальні особливості дітей 

шляхом певного дозування навантажень. 

МІЦНОСТІ - визначає стійкість накопичених знань і рівня фізичної підготовки, 

володіння технікою виконання. Психологи розрізняють чотире рівня засвоєння 

матеріалу: 

1-ий - (знайомство) - характеризується умінням дізнаватися вивчений матеріал серед 

інших; 

2-ий - (репродуктивний) - характеризується умінням відтворювати вивчений матеріал; 

3-ий - (вміння) - характеризується умінням вирішувати практичні завдання з 

вивченого матеріалу, застосовувати методи в конкретних умовах; 

4-ий - (творчість) - характеризується умінням створювати нові підходи та методи 

вирішення проблем в сфері діяльності. 

Для кращого засвоєння матеріалу, необхідно враховувати принцип розподілу 

навантаження на уроці: 

Рівномірно - характеризується певним рівнем інтенсивності навантаження, яка 

зберігається в основній частині уроку. Використовується протягом всього 

навчального процесу для включення організму в роботу та розвиток витривалості в 

підготовчому періоді. 

ПЕРЕМІННИЙ - характеризується зміною рівня інтенсивності при виконанні 

безперервної роботи. Цей метод вважається універсальним, так як передбачає широкі 

можливості для педагога і учня, особливо при самостійних роботах. Зміна 

навантаження виробляється поступово відповідно до самопочуття учнів. 



КОНТРОЛЬНИЙ - пов'язаний із застосуванням навантаження в навчальному процесі 

для визначення рівня підготовки та внесення змін в хід подальшого планування 

занять, в залежності від загальнофізичної підготовки учнів. 

ІНТЕРВАЛЬНИЙ полягає в багаторазовому чергуванні навантажень найвищих і 

низьких по інтенсивності з невеликим розслабленням після серії рухів. 

ПОВТОРНИЙ полягає в повторі, зазвичай максимальних по інтенсивності 

навантаженнях з розслабленням між ними. При цьому обсяг навантажень може бути 

різним. 

КРУГОВИЙ полягає у виконанні спеціально підібраних комплексів рухів, в їх 

чергуванні з метою розвитку різних груп м'язів. При правильно підібраному 

чергуванні досягається висока інтенсивність навантаження при порівняно невеликій 

втомі, що дає збільшити обсяг занять. 

М'язова РЕЛАКСАЦІЯ. Займає значне місце в навчально-танцювальному процесі, так 

рух будь-якій частині тіла є результатом поєднання збудження і розслаблення м'язів, 

яке необхідно для успішного виконання будь-якого танцювального елемента. 

Відсутність такого розслаблення часто призводить до напруженості та скутості, і так 

само до зниження ефективності руху. Необхідно включати в урок вправи для 

розвитку здатності до довільного розслаблення м'язів, такі як: вільний розгойдування 

руками в плечовому і ліктьовому суглобах, струшування руками і ногами, тулубом, 

розслаблення лежачи, велике значення має дихання, тому необхідно давати ряд вправ 

в поєднанні з видихом і вдихом. Систематичне застосування таких вправ сприяє 

швидшому оволодінню рухових якостей, також є засобом відновлення організму 

після занять. 

 

Додаток 3 
 

Методи викладання джаз-модерн танцю в ШСХ РМ ПДМ 
Що ж стосується танцю джаз-модерн, головною метою цієї дисципліни є розвиток 

творчої сторони особистості, індивідуального уяви та артистизму. Педагогу 

необхідно навчити дітей виконувати танець осмислено, натхненно, музично і вільно, 

тоді поза перетворюється у виразний жест танцю, здатна характеризувати різні 

образи, стилі, почуття та переживання людини. Щоб через танець учні могли 

висловлювати не тільки настрій, але і внутрішні якості особистості, риси характеру. 

Завдання педагога полягає в розвитку слухової, зорової, м'язової пам'яті у виконавців, 

адже володіння всіма видами пам'яті сприяє більш швидкому засвоєнню матеріалу та 

ефективному придбанню танцювальних навичок. Для досягнення поставлених 

завдань, педагогу даної дисципліни, необхідно враховувати вікові особливості 

дитини, її фізичну та психологічну підготовку. 

План матеріалу на урок (від простого до складного). Комбінації побудовані на більш 

складну координацію, музикальність, багаторівневість, тим самим розвиваючи 

танцювальність, свободу рухів. Особливу увагу приділяється імпровізації - розвитку 

індивідуальних особливостей кожного виконавця, їх творчихї сторін. 

Мета уроків: 

- розширення практичних та теоретичних знань в області хореографії; 

- освоєння та вдосконалення техніки виконання; 

- розвиток творчих здібностей. 

Завдання уроків: 

- розвиток рухливості опорно-рухового апарату, координації; 

- розвиток музикальності, почуття ритму; 



- оволодіння партерної техніки, техніки падіння; 

- розвиток індивідуальних здібностей. 

У викладанні уроків модерн-джаз танцю в ШСХ опора йде на такі методи як: 

НАОЧНИЙ - припускає показ танцювального матеріалу самим педагогом, він 

характерний тим, що всі педагоги сучасного танцю займаються зі своїми учнями 

разом і знають добре не тільки методику виконання, але і самі володіють технікою 

танцю. Тому учні бачать правильність виконання та намагаються вловити стиль і 

манеру задану педагогом. 

СЛОВЕСНИЙ - педагог за допомогою слова пояснює значення та методи виконання 

рухів (які частини тіла і м'язи задіяні в роботі і як вони працюють), також вводить 

учнів в понятійний апарат танцю джаз-модерн, для того щоб вони могли легко 

орієнтуватися в цьому виді хореографії. 

ІМПРОВІЗАЦІЙНИЙ - припускає спільний навчальний процес педагога і учня, де 

педагог виявляє творчі здібності своїх виконавців, даючи завдання на імпровізацію, 

на певну тему. Наприклад, вивчивши рухи ніг, пропонує учням додати рух рук, або 

вивчивши комбінацію, дає можливість виконати рух в різних ракурсах, у різному 

музичному темпі. Таким чином педагог і учень перебувають у співтворчості. Це 

дозволяє їм більш вільно рухатися в силу своїх емоційних і фізичних можливостей, 

надає впевненість у виконанні, розкриває творчий потенціал виконавця. 

СЕМІНАРСЬКИЙ - найбільш поширений метод викладання сучасного танцю, він 

передбачає запрошення різних педагогів, що володіють іншими техніками для 

навчання своїх вихованців, так як стилів танцювання дуже багато. Завдяки цьому 

виконавці не тільки розвивають свої фізичні можливості, а й набувають навичок 

різних стилів танцювання, поповнюючи свій танцювальний досвід. 

Також в методи викладання входить володіння теоретичними знаннями, тому в 

проведення занять необхідно включати лекції розповідь про історію, розвиток 

сучасного танцю, про відомих балетмейстерів, танцювальні компанії, трупи, педагогів 

цього напрямку. І перегляд відеоматеріалів різних мініатюр, балетів представників 

танцю джаз-модерн. Для того щоб учні володіли не тільки практичними навичками, а 

й теоретичними. 

Крім методів, що використовуються на практиці необхідно враховувати психолого-

педагогічні методи, які створюють атмосферу в колективі. Методом, необхідним для 

правильного розуміння людського досвіду, що допомагає виробити систему поглядів і 

уявлень, переконань. Ці методи роблять безпосередній вплив на свідомість, поведінку 

і опосередковано впливають на особистість. Основними в групі безпосередньої 

передачі досвіду суспільних відносин є бесіди, обговорення, творчі конференції, а в 

групі методів, які впливають на свідомість через власний досвід людини, сформовані 

відносини і звички поведінки, основними є індивідуальні бесіди, обговорення, 

відповіді на питання. Ці групи методів знаходяться в тісній єдності і доповнюють 

один одного. Бесіди йдуть з урахуванням характеру, інтересів, смаків, індивідуальних 

особливостей кожного. Будуються вони на почутті взаємної поваги педагога та учнів, 

а й припускають певні вимоги, що пред'являються до них. 

Методи заохочення відносяться до групи методів стимулюючих діяльність та 

поведінку особистості, що представляють собою сукупність суспільних відносин. 

Стимулювання означає спонукання до дії, дає поштовх до думки, почуття. 

Використовується з метою підкріплення і посилення впливу на особистість. 

Заохоченням є оцінка діяльності учасників керівником після репетиції, спектаклів, 

коли він відзначає позитивні сторони того чи іншого виконавця. Велику роль відіграє 

оцінка глядачів. 



Побудова уроку 

При побудові та проведенні тренажу, педагогу необхідно керуватися основними 

завданнями хореографічної системи. Кожен педагог повинен бути спрямований на 

виховання та навчання майбутнього танцівника, на тренування його опорно-рухового 

апарату. 

В основу навчання модерн-джаз танцю, на відміну від навчання класичного та 

характерного, лежать принципи індивідуального тренування та виховання 

особистості. Тренінг-клас класичного та характерного танців користується системою 

рухів і вправ, тренінг-клас джаз-модерн танцю - це система принципів, правил та 

прийомів динаміки, імпровізації і композиції, поряд з навчанням техніки танцю. 

Основою навчання джаз-модерн танцю є анатомо-фізіологічні можливості того, хто 

навчається та принципи фізичних рухів. 

Правильна побудова уроку залежить від високої кваліфікації, досвіду педагога та його 

педагогічної майстерності. Хороші результати залежать від багатьох причин, зокрема, 

від послідовності поставлених завдань і від того, як до вирішення головних завдань 

учні будуть підготовлені на початку уроку. 

Для вирішення головних завдань уроку необхідно створити найкращі умови 

протікання фізіологічних процесів в організмі, так як формування рухових навичок і 

застосування їх на практиці - це велика праця. Припиняти урок відразу після 

інтенсивної роботи недоцільно. Необхідно попередньо послабити її і лише потім 

завершувати урок. Стежити за чергуванням вправ, що забезпечують вплив на різні 

частини тіла і групи м'язів, а також вправи на напругу - з вправами на розслаблення, 

вправи на силу - з вправами на розтягування, уникати вправ в одному і тому ж ритмі. 

Для вирішення поставлених завдань педагог вибирає тему уроку. Вправи або рухи, 

обрані для вивчення на даному уроці, необхідно ставити першими, свіжість 

сприйняття, гарна увага - запорука того, що якість засвоєння вправ і рухів буде 

високою. 

Діяльність педагога має бути спрямована на систематичне підвищення якості уроку 

джаз-модерн танцю. Для цього кожен урок необхідно аналізувати та оцінювати. 

Частково аналіз проводиться шляхом спостережень над особистою поведінкою та 

роботою учнів. З урахуванням отриманих даних проводиться підготовка до 

наступного уроку - корегується тема, підбираються нові рухи і вправи, нові 

педагогічні прийоми, спрямовані на виховання танцівників. 

Кожен педагог, опирається на базові поняття, шукає свій шлях, свою техніку 

виконання та лексику. Ми виділили такі розділи уроку: 

Розігрів. 

Ізоляцію. 

Вправи для хребта. 

Рівні. 

Крос. 

Комбінації та імпровізація 

Розглянемо функціональні завдання кожного розділу. 

1. Розігрів 

Завдання цього уроку - привести руховий апарат в робочий стан, розігріти всі м'язи. У 

джаз-модерн танці існують різні способи розігріву: біля станка, на середині і в 

партері. За функціональним завданням можна виділити три групи вправ. Перша група 

- це вправи стрейч-характеру, тобто розтягування. Друга група вправ пов'язана з 

нахилами і поворотами торса. Вони допомагають розігріти та привести в робочий 

стан хребет і його відділи. Третя група вправ пов'язана з розігрівом ніг. 



2. Ізоляція 

Більш насичена вправами, відбувається глибока робота з м'язами різних частин тіла. 

Ізоляції піддаються всі центри від голови до ніг. Спочатку всі рухи вивчаються в 

«чистому» вигляді, далі йде поєднання одного центру в найпростіших комбінаціях: 

хрест, квадрат, коло, півколо, наступний етап – координація -поєднання в складніші 

геометричні комбінації, більш складні ритмічні структури. 

Основне завдання педагога під час вивчення рухів ізольованих центрів стежити за 

тим, щоб рухи дійсно були ізольованими, щоб під час руху одного центру не рухався 

інший. Це, на перший погляд, просте завдання викликає труднощі, так як анатомічно 

всі центри тісно пов'язані. 

3. Вправи для хребта 

Якщо техніка ізоляції запозичена з джазового танцю, то рух тіла цілком, без ізоляції 

окремих центрів - своєрідність танцю-модерн. Основою цієї техніки служить хребет, 

тому головне завдання педагога розвинути в учнів рухливість у всіх його відділах. 

Основні рухи: нахили торсу, вигини, спіралі, body role ( «хвилі»), contraction, release, 

tilt, lay out. 

4. Рівні 

Джаз-модерн танець досить широко використовує рухи виконавця на підлозі (в 

партері). Рівнем називається розташування тіла щодо статі. Основні рівні: стоячи, 

сидячи навпочіпки, стоячи на колінах, сидячи і лежачи. Завдання рівнів під час уроку 

різноманітні. Зміна рівня, швидкий перехід з одного рівня в інший - додатковий 

тренаж на координацію. 

 

5. Крос 

Пересування в просторі (різні кроки, біг, повороти, стрибки, обертання). Цей розділ 

уроку розвиває танцювальність і дозволяє придбати манеру та стиль джаз-модерн 

танцю. 

6. Комбінація і імпровізація 

Останнім, завершальним розділом уроку є танцювальні комбінації. Тут все залежить 

від фантазії педагога, його балетмейстерських здібностей. Вони можуть бути на різні 

види кроків, рухів ізольованих центрів, обертань, в партері. Головна вимога 

комбінацій - її танцювальність, використання певного малюнка руху, різних 

напрямків і ракурсів, чергування сильних і слабких рухів, тобто використання всіх 

засобів танцювальної виразності, які розкривають індивідуальність виконавців. 

Вправи на імпровізацію - техніку релаксації та усвідомлення свого тіла, тонке 

відчуття внутрішніх сигналів, імпульсів руху, почуття партнера, простору, часу як 

елементів народжують композицію. Часто використовують для техніки розкриття 

потенційних можливостей простору, знаходження нових рухів, які можуть бути 

відтворені у подальшому в репертуарі колективу. Імпровізація припускає 

співтворчість з тілом, визнання однакової значущості попередньо оформлених 

задумів, досвіду і імпульсів, з самого початку не передбачає сенсу і танець стає 

способом створення або виявлення його. Імпровізація і хореографія - рівноправні 

партнери в танці, грають різні, але однакові значущі ролі. Завдання на імпровізацію 

дають можливість учням вільно і розкуто рухатися, в силу своїх фізичних та 

емоційних можливостей, проявити себе не тільки в навчальному процесі, а й у 

створенні репертуару колективу. Вона вимагає високої майстерності, постійного 

вдосконалення, універсальності знань, здібностей до структурного мислення, 

володіння системою хореографічних. 

 



Стимули імпровізації 

Необхідно виділити кілька напрямків імпровізації такі як: від чутних стимулів; від 

візуальних; від відчутних. 

Імпровізація від чутних стимулів: все, що чує танцівник в формі звуку, є чутним 

стимулом. На ранніх стадіях навчання необхідно використовувати конкретні 

впізнаванні звуки. На початку занять краще уникати постійних метричних повторів 

звуку, так як це відволікає від виконання завдань. У той же час посилення або 

зменшення гучності звуку сприяє зміні сили руху. Коли танцівник освоїть 

відтворення звуку засобами руху, тоді можна в звуці використовувати його ритмічну 

основу. Звук у танцівника повинен викликати мимовільну реакцію на виконання руху. 

Чим більше запас рухів має танцівник, тим легше йому визначити та виконати, що 

відповідає пропонованим звукам. Основне завдання навчання імпровізації - це 

розвинути у танцівника вміння швидкого знаходження відповіді в русі на звук. 

Імпровізація від візуальних стимулів: Все, що бачить танцівник, може викликати або 

не викликати стимули до руху. Для навчання імпровізації від візуальних стимулів 

необхідно підбирати такий візуальний матеріал, який би сприяв відповідній реакції 

танцівника, що виражена в русі. Це може бути колір або геометричні форми. 

Імпровізація від дотикових стимулів: вона заснована на всьому тому, до чого 

торкається виконавець. Основне завдання - це розвиток чутливості та швидкості 

реакції на зміну напруги від сприйняття неживих та одухотворених предметів. 

Застосування стимулів на індивідуальності учнів. Різноманітність в імпровізації 

передбачає використання всіх стимулів та інше... 

 

Додаток 4 

 

Класифікація видів сценічного танцю 
 

Класичний танець (Classical dance) - вид сценічного танцю, головний виразний 

засіб балетного мистецтва; система художнього мислення, що оформляє виразність 

рухів, властивих танцювальним проявам людини на різних стадіях культури. В к. Т. 

Ці рухи входять не в емпірично даній формі, а в абстрагованому до формули вигляді 

(Л.Д.Блок). Основним засобом досягнення даної якості танцю є виворотність ніг. К.т. 

є основою підготовки артистів балету та інтегрує комплекс дисциплін, що включає: 

дуетну-класичний т., характерний т., історичний т., сучасний т. і акторська 

майстерність. У 1930-х рр. склалася методика навчання к.т., автором якої є 

А.Я.Вагановой. 

Основи методики к.т. викладені А.Я.Вагановой в книзі «Основи класичного танцю» 

(1934), написаної спільно з Л.Д. Блок. Методика навчання к.т. А.Я.Вагановой 

є загальноприйнятою в Росії і в більшості країн світу. 

Дуетну-класичний танець (ін. Найменувань. - Підтримка) (Pas de deux) - вид 

сценічного танцю, побудований на основі класичного танцю і передбачає танець двох 

з використанням підтримок. В системі підготовки артистів балету склалася методика 

навчання д.-к.т., узагальнюючи досвід кількох поколінь педагогів Ленінградського 

хореографічного училища. Автором базового підручника з техніки Д.К.Т. є 

Н.Н.Серебренніков. 

 

Характерний танець (ін. Найменувань. - Народно-характерний, народно-сценічний) 

(Character dance) - вид сценічного танцю, який представляє собою системний синтез 

елементів народних танців різних етносів на основі класичного танцю. В результаті 



цього народний елемент в х.т. знаходить формальну абстрактність класичного танцю, 

його умовність. Х. т. Створюється балетмейстером для балетного спектаклю. В 

системі підготовки артистів балету з 1930-х рр. склалася методика навчання х.т. на 

основі класичного екзерсису, авторами якої є педагоги Ленінградського 

хореографічного училища А.В. Ширяєв, А.В. Лопухів, А.І.Бочаров. Базовим по 

даному виду танцю є їх підручник «Основи характерного танцю» (1938). 

Історичний танець (ін. Найменувань. - Історико-побутовий, салонний бальний) 

(Historical dance) - вид сценічного танцю, який представляє собою системний синтез 

елементів бальних і побутових танців різних народностей і епох на основі класичного 

танцю. В результаті цього бальна, побутова сутність цих танців знаходить сценічний, 

умовний характер. И.т. створюються балетмейстером для балетного спектаклю. В 

системі підготовки артистів балету в 1940-х рр. склалася методика навчання и.т., 

засновником якої є педагог Ленінградського хореографічного училища Н.П. 

Іванівський. Значного розвитку методика и.т. отримала в роботах професора ГІТІСу 

М.В. Васильєвої-Різдвяної. 

 

Народно-сценічний танець (National scenic dance) - вид сценічного танцю, який 

передбачає художній синтез елементів народної хореографії на основі класичного 

танцю. В результаті цього створюються сценічні форми, орієнтовані на яскраве 

відтворення народного стилю, глибоке розкриття в танці національного образу і 

характеру в поєднанні з технічними і актѐрскімі досягненнями балетної школи. У 

хореографічному мистецтві даний вид танцю затвердив І.А.Моісеев. Створений ним 

репертуар привів до створення особливої системи виховання танцівників, 

вперше реалізованої в Школі при Ансамблі народного танцю ім.І. Моїсеєва. 

Бальний танець (Ballroom dance) - вид парного танцю, який має народні витоки, 

виконуваний в спеціальних приміщеннях. Історично бальний танець це будь-яка 

форма формального громадського танцю, який виконувався в суспільстві в різні 

епохи заради розваги. З введенням сучасного поняття «танцювальний спорт» термін 

«бальні танці» став зводитися до досить вузькому поняттю «спортивний бальний 

танець». 

 

Спортивний бальний танець (Sports ball dance) - танцювальний вид спорту, що 

поєднує два стилі спортивних танців: Інтернаціональний Стандартний і 

Інтернаціональний Латиноамериканський стилі, виконання яких проходить в умовах 

конкурсних змагань. У європейську програму входять: повільний вальс, танго, 

віденський вальс, повільний фокстрот і квікстеп (швидкий фокстрот). У 

латиноамериканську: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль і джайв. У спортивних 

бальних танцях введена система класів, що відображає рівень підготовки 

танцюристів, і система вікових категорій, що розподіляє танцюристів по вікових 

групах. 

 

Народний (фольклорний) Танець (National folklore dance) - вид народного 

танцювального творчості, створений етносом, поширений в побуті, що відображає 

етнічні особливості, хореографічна мова, пластичну виразність етносу або етнічної 

групи, які проявляються в характері, координації рухів, в музично-ритмічної і 

метричної структурі танцю, манері його виконання та ін. 

Соціальний танець (Social dance) - масові, загальнодоступні, побутові танці, до яких 

відносяться: латиноамериканські (сальса, меренге та ін.), Східні танці (танець 

живота), аргентинське танго, ірландський степ, фламенко, так звані «вуличні танці» ( 



хіп-хоп, R'n'B, брейк і т.п.), клубні танці, хастл, рок-н-рол. Відмітною ознакою с.т. є 

імпровізаційність. 

 

Степ - чечѐтка, різновид танцю, що зародилася США в (Tapdance) XIX ст. 

Використовуючи спеціальне взуття, танцюрист вибиває ритм ногами. Ритмічний 

гучний звук, що йде від ніг, дозволяє танцюристу створювати складний ритмічний 

малюнок, акцентуючи мелодію і навіть виконувати номера без музичного супроводу. 

Джазовий танець (Jazz Dance) - напрям танцю, що зародився в США в кінці XIX в. в 

результаті злиття європейської і африканської танцювальних культур. Основні риси д. 

Т. Це основоположна роль ритму, імпровізація, висока технічна майстерність 

виконавця. Основними технічними принципами д.т.н. є - Поліцентр, поліритмія, 

синкопирование, свінг. Д.т.н. є пріоритетним в шоу, на естраді, в мюзиклі і інших 

розважальних жанрах. В даний час існує декілька стилів д.т.н., серед яких 

виділяються: модерн-джаз, (який з'єднав техніку класичного танцю, модерну і джазу), 

афро-джаз, фолк-джаз, стріт-джаз, блюз-джаз. 

Найбільш відомими педагогами, які створили індивідуальну техніку д.т.н., є М. 

Меттокса, Г. Джордано, Луїджі. 

 

Естрадний танець (Variety dance) - напрям танцю, для якого характерна зовнішня 

виразність, розважальний характер, віртуозність, зовнішня ефектність. Як правило, за 

формою Е.Т. - Танцювальна мініатюра з невеликою кількістю виконавців. Е.Т. 

відрізняє многожанровость і різностильність. 

Танець Модерн (Modern Dance) - напрям мистецтва танцю, яке розвивалося в Європі 

та США на початку ХХ століття, провідними представниками якого є Д. Хамфрі, Ч. 

Вейдман, М. Вигман, Х. Хольм, Х.Лімон, Л. Хортон, Е . Хоукінс, А. Соколоф, 

Л.Фуллер, М. Грем, А. Дункан, Р. Сен-Дені, Т. Шоун. Кожен хореограф в танці 

модерн мав на меті спровокувати глядачів до нового розуміння внутрішніх або 

зовнішніх фактів реальності, відображених через форму танцю. Загальним для 

представників танцю модерн, незалежно від того до якої течії вони належали і в який 

період створювали свою концепцію творчості, був намір створити нову хореографію, 

що відповідала, духовним потребам людини нового часу. Основними принципами цієї 

хореографії були: відмова від канонів, втілення сучасних тем і сюжетів, оригінальні 

лексическо-пластичні засоби. 

 

Танець Постмодерн (Postmodern Dance) - напрям мистецтва танцю, яке розвивалося 

в США і Європі в 1960-1970-і рр., Провідними представниками якого є М. 

Каннінгхем, А. Ейлі, Т. Бітті, Д. Мак-Кейл, А. Ніколаї , П. Тейлор, Т. Браун. Початок 

цьому напрямку в танці поклали експерименти молодих хореографів в церкві 

Джадсон в 1963 році. Ідейним натхненником цього проекту була І. Райнер. 

 

Сучасний танець (Contemporary dance) - напрям мистецтва танцю, що включає 

танцювальні техніки та стилі кінця XX-початку XXI ст., Що сформувалися на основі 

американського і європейського танцю Модерн і танцю Постмодерн. В даному 

напрямку рух розглядається як засіб вираження 

внутрішнього стану танцівника і хореографа і служить для створення індивідуальної 

хореографічної лексики. Художніми засобами цього напрямку виступає синтез різних 

технік і танцювальних стилів. Для сучасного танцю характерна дослідницька 

спрямованість, обумовлена взаємодією танцю з постійно розвивається філософією 

руху і комплексом знань про можливості людського тіла. 



Напрямок соматика (Somatic) - сукупність дисциплін, що вивчають взаємозв'язки в 

людському тілі, вплив свідомості на функції і будова тілесних тканин, і які 

використовують концепцію цілісності тіла, розуму і духу. Спектр соматичних 

дисциплін поділяється на дві категорії: соматична психологія та структурно-

функціональні методики. У 1988 р з метою об'єднання зусиль і створення єдиної 

програми, етичних норм і теоретичної бази н.с. була створена Міжнародна Асоціація 

соматичних Терапії і Освіти (ISMETA), до якої увійшли всі найбільш визнані 

представники напряму. В даний час в неѐ входять більше 20-ти великих організацій, 

що мають відношення до різних шкіл. 

Техніки Модерн, Постмодерн і Сучасного танцю (основні) 

Техніка Грем (Graham Technique) - техніка танцю модерн, створена американською 

танцівницею і хореографом Мартою Грем (1894-1991); 

Техніка Лимона (Limon-based) - техніка танцю модерн, заснована на принципі падіння 

і повернення (fall & recovery), створена танцівницею і хореографом Д. Хамфрі. 

Довгий час вона працювала як хореограф і педагог в трупі Х. Лимона, відомого 

танцівника і хореографа. В даний час техніки, що грунтуються на основних 

принципах створених Хамфрі, звуться «Limon-based». 

Техніка Хортон (Lester Horton Technique) - техніка танцю модерн, створена 

американським танцівником, хореографом і викладачем танцю Лестером Хортоном 

(1906 - 1953). 

Техніка Хоукінс (Hawkins Technique) - техніка танцю модерн, створена 

американським тан цовщіком і хореографом Еріком Хоукінсом (1909 - 1994). 

Техніка Каннінгхем (Cunningham Technique) - техніка танцю постмодерн, розроблена 

американським танцівником, хореографом і викладачем Мерсом Каннінгхем (рід. 

1919). 

Техніки релізу (Release based Technique) - техніка сучасного танцю, засновані на 

звільнення (релізі) різних груп м'язів з метою використання тільки тих груп м'язів, які 

необхідні в процесі танцю. За допомогою технік релізу розвивається розуміння 

власного тіла, що даѐт можливість для розвитку хореографічної лексики танцівника. 

У процес вивчення технік включені анатомічні аспекти руху, такі як: кісткова 

структура, м'язова, дихальна і нервова системи. Основна увага приділяється трьом 

базовим програмами: баланс, артикуляція (імпульс, інерція), гравітація (центр ваги, 

робота з вагою). Важливим аспектом техніки реліз є навчання техніці роботи на 

підлозі, техніці падіння і зміщення балансу. 

 

Контактна імпровізація (Contact Improvisation, CI) - техніка сучасного танцю, що 

поширена в США і Європі в кінці ХХ ст., Основою якої є фізичний контакт 

(контактні методи) як відправна точка для імпровізації і дослідження руху людського 

тіла. Такими контактними методами імпровізації є передача ваги, зустрічний баланс, 

обертання, падіння, затримання, под'ѐм і т.п. Контактна імпровізація була розроблена 

Стівом Пакстон в результаті дослідження танцювальної імпровізації. Великий вплив 

на розвиток контактної імпровізації зробила Ненсі Старк Сміт. 

Соматичні техніки і методи (допоміжні) 

Техніка Александера (Alexander Technique) - метод, створений між 1890 і 1900 рр. 

австралійським актѐром Фредеріком Маттіасом Александером (1869-1955), який 

навчає правильному руху і розслабленню, що дозволяє танцівника поліпшити 

координацію і навчитися володіти своїм тілом. Основна перевага методу - вільне 

володіння опорно-руховим апаратом як основним інструментом танцівника. 



Аналіз Лабана (Laban Movement Analysis) - Рудольф фон Лабан (1879 - 1958), 

теоретик, натхненник танцювального експресіонізму, «вільного танцю». Присвятив 

багато років створенню системи аналізу і запису танцю, запропонував універсальну 

теорію руху, яка отримала застосування для аналізу і опису всіх пластичних-

динамічних характеристик, незалежно від того, до якої національно-стильової і 

жанрової категорії вони належать. Простір, Час, Сила (енергія) - три константи, на 

яких побудував Лабан свою теорію руху, створивши дві концепції - хореотіку і 

евкінетіку. LMA - «Laban Movement Analysis» є однією з найбільш дієвих методик 

для навчання хореографа. 

Основи Бартеньефф (Bartenieff Fundamentals) - система вправ, створена і розвинена на 

основі LMA ученицею Лабана, танцівницею Ірмгард Бартеньефф в 1960-70-х рр., 

Гармонізує рух і навчальна правильному і економічному використанню тіла в русі. 

Техніка Фельденкрайс (Feldenkreis Technique) - терапевтичний метод, який базується 

на роботах теоретика руху Моше Пинхаса Фельденкрайса (1904 - 1984), в основі 

якого лежить спосіб усвідомлення тіла через рух путѐм спостереження за 

коливальними рухами в суглобах, що даѐт можливість відновлювати і покращувати 

координацію рухів, сблансіровано розвивати і виховувати стійкість і гнучкість, як 

хребетного стовпа, так і всього тіла; допомагає краще зрозуміти своє тіло: позбутися 

від болю в суглобах, розслабити затискачі, звичні зразки руху змінюються, 

звільняючись від непотрібного зусилля, і набувають легкість, ефективність і комфорт. 

Техніка Скіннер реліз (Skinner Release Technique) - система кинестетического 

тренінгу (тренінгу м'язового почуття), яка концентрується на сприйнятті і поданні про 

рух. Техніка розроблена в 1960-х рр. американською танцівницею і хореографом 

Джоан Скіннер (1923-2006). 

Метод Боді-майнд сентерінг (Body-Mind Centering) - постійно розвивається система 

дослідження, тренування, оздоровлення та інтеграції тіла і свідомості, 

основоположником якої є американський викладач і терапевт Бонні Бенбрідж Коен, 

яка створила свою школу цього напрямку в США. 

Метод Пілатес (Pilates) - система вправ, спрямована на інтеграцію 

свідомості і тіла, і створення більш стрункої фігури. Система була створена більше 90 

років тому Джозефом пілатесом, спрямована на розтяжку, зміцнення і тонізація 

м'язів, поліпшення постави, гнучкості і почуття рівноваги. Пілатес назвав свій метод 

«мистецтво контрологіі» або «м'язовий контроль», тим самим, підкресливши, що 

свідомість теж бере участь в роботі м'язів. Метод Пілатеса увібрав в себе елементи 

різних спортивних напрямків і стилів від Китайської гімнастики до йоги, але при 

цьому є основоположні принципи, які зводять ці елементи в єдину систему Пілатеса. 

 

Йога (Yoga) - (санскр., Зв'язок, єднання, зосередження, зусилля) - в найзагальнішому 

сенсі - вчення і метод управління психікою і психофізіології людини з метою 

досягнення особливих психічних станів зміненої свідомості. У цьому сенсі й. складає 

необхідну частину всіх філософських і релігійних систем стародавньої та 

середньовічної Індії, розглядається в них як найважливіший засіб реалізації етичних і 

релігійних ідеалів, вищим з яких є повне звільнення людини від пут матеріального 

існування. 

Основні поняття і дії й .: підпорядкування функцій і відправлень тіла - яма 

(управління диханням, температурою, травленням, серцево-судинної діяльністю і 

т.д.); фіксоване в певній фігурі положення тіла - асана; споглядання фіксованого 

(реального або можливого) об'єкта - охавана; стан 



трансу, що характеризується різкою зміною ментального і емоційного стану, - дх'яна; 

равновесно-зосереджений стан психіки, в якому вона набуває властивостей 

гомеостатической системи (незворотності психічних процесів), - самадхи. На основі 

ідей і понять й. розвинулася особлива система анатомо-фізіологічних уявлень про 

циркуляцію життєвої енергії в організмі (кундаліні-шакті) і про концентрацію еѐ в 

функціонально важливих центрах тіла (чакра). У сучасному танці й. використовується 

як метод роботи з власним тілом, диханням, мисленням і свідомістю, що дозволяє 

танцівника в процесі танцю управляти своїми емоціями, досягати фізичного і 

психологічного рівноваги, постійно вивчати в процесі навчання самого себе і зміни, 

що відбуваються. Слід мати на увазі, що окремі положення йоги не мають наукового 

визнання. 

 

 

Додаток 5 

 
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ДЖАЗ-МОДЕРН ТАНЦЮ 

Дана методична рекомендація дає можливість познайомитися з одним з 

популярних сьогодні видів танцю – джаз-модерном. Відсутність будь-якої літератури 

по цій темі дає можливість хореографам, які викладають сучасну хореографію 

познайомитися із джазовою термінологією. Багато хореографів по різному розуміють, 

сприймають і розмовляють мовою джазу. В джазі не існує строго певних позицій і 

рухів рук, ніг, корпусу, голови. Тут є закони ізоляції і опозиції, наприклад, руки 

можуть рухатися разом і окремо - ізольовано один від одного, закони координації і 

мультиплікації, де ізольовано рухається від двох до трьох центрів, наприклад, голова і 

тазостегнові суглоби. Найголовніше правильно поставити корпус в позицію «колапс», 

без цієї позиції неможлива ніяка правильна ізоляція, якщо європейський танець 

прагне вгору, то африканський «прагне» швидше до землі. У стрибках, наприклад, 

робиться акцент на притупували рух вниз, а не на рух в сторону і вгору, як в класиці, 

але це аж ніяк не заперечення, просто варіант класичної хореографії, одночасно 

будучи його логічним продовженням! Порушуючи правила земного тяжіння, що 

можливо тільки в джаз-модерн танці, осягаються закони класичного танцю. Терміни 

переважно англійською мовою, тому що джаз народився у США. 

 

A LA SECONDE [а ля сегонд] - положення, при якому виконавець розташовується en 

face, а 'робоча' нога відкрита в сторону на 90 °. 

 

ALLONGE, ARRONDIE [алонжі, аронді] - положення округленої або подовженою 

руки. 

 

ARABESQUE [арабеск] - поза класичного танцю, при якій нога відводиться назад 

'носком в підлогу' на 45 °, 60 ° або на 90 °, положення торсу, рук і голови залежить від 

форми арабеска. 

 

ARCH [АТЧ] - арка, прогин торса назад. 

 

ASSEMBLE [асеамбле] - стрибок з однієї ноги на дві виконується з відведенням ноги 

в заданому напрямку і збиранням ніг під час стрибка разом. 

 



ATTITUDE [аттитюд] - положення ноги, відірваною від статі і трохи зігнутою в 

коліні. 

 

BATTEMENT AVELOPPE [па авлоппе] - протилежне battement developpe рух, 'робоча' 

нога з відкритого положення через passe опускається в задану позицію. 

BATTEMENT DE VELOPPE [па девлоппе] - виймання ноги вперед, назад або в бік 

ковзанням 'робочої' ноги по опорній. 

 

BATTEMENT FONDU [па фондю] - рух, що складається з одночасного згинання 

колін, в кінці якого 'робоча' нога приходить в стан sur le cou-de-pied попереду або 

позаду опорної ноги, а потім треба одночасне витягування колін і 'робоча' нога 

відкривається вперед, в сторону або назад. У джаз-модерн танці використовується 

також форма fondu з уроку народно-сценічного танцю. 

 

BATTEMENT FRAPPE [па фраппе] - рух, що складається з швидкого, енергійного 

згинання та розгинання ноги, стопа виводиться в положення sur le cou-de-pied в 

момент згинання і відкривається носком в підлогу або на висоту 45 ° в момент 

розгинання вперед, в сторону або назад. 

 

BATTEMENT RELEVE LENT [па Релеве лян] - плавний підйом ноги через ковзання 

по підлозі на 90 ° вперед, в сторону або назад. 1. При навчанні словника необхідно 

пам'ятати про те, що рухи класичного танцю, запозичені джаз-модерн танцем, дуже 

часто змінюються. Особливо це стосується виворітного і паралельного положення. У 

зв'язку з цим в словнику дається термінологія класичного балету без змін (див. Все 

про балет // З оставітель Є.Я. Суріц. М., 1966, Енциклопедія 'Балет'. М., 1981 і ін.), А 

зміна положень залежить від контексту уроку. Найчастіше відбувається 

термінологічне накладення англійської та французької термінології, наприклад, temps 

leve аналогічний hop, battement tendu аналогічний brack, kick відповідає grand 

battement developpe і т.д. У цьому випадку необхідно використовувати рух в 

залежності від конкретного вправи. 

BATTEMENT RETIRE [па ретіре] - перенесення через ковзання 'робочої' ноги, через 

passe з V позиції попереду в V позицію позаду. 

 

BATTEMENT TENDU [па тандю] - рух ноги, яка ковзаючим рухом відводиться на 

носок вперед, назад або в бік. У джаз-модерн танці виповнюється так само по 

паралельних позиціях. 

 

BATTEMENT TENDU JETE [па тандю жете] - відрізняється від battement tendu 

активним викиданням ноги в повітря на висоту. 

 

BODY ROLL [боді рол] - група нахилів торсу, пов'язана з почерговим переміщенням 

центру корпусу в бічній або фронтальній площині (синонім 'хвиля'). 

 

BOUNCE [баунс] - трамплін погойдування вгору-вниз, в основному відбувається або 

за рахунок згинання та розгинання колін, або пульсуючими нахилами торса. 

 

BRUCH [браш] - ковзання або мозок всією стопою по підлозі перед відкриттям ноги в 

повітря або при закритті в позицію. 

 



CONTRACTION [контракшн] - стиснення, зменшення обсягу корпусу та округлення 

хребта, починається в центрі тазу, поступово захоплюючи весь хребет, виповнюється 

на видиху. 

 

CORKSCREW TURN [корскру повороти] - 'штопорні' повороти, при яких виконавець 

підвищує або знижує рівень обертання. 

 

COUPE [купе] - швидка підміна однієї ноги інший, що служить поштовхом для 

стрибка або іншого руху. 

 

CURVE [кёрф] - вигин верхньої частини хребта (до 'сонячного сплетення') вперед або 

в сторону. 

 

DEEP BODY BEND [діп боді бенд] - нахил торсом вперед нижче 90°, зберігаючи 

пряму лінію торсу і рук. 

 

DEEP CONTRACTION [діп контракшн] - сильне стиснення в центр тіла, в якому 

беруть участь всі частини, тобто в цей рух включаються руки, ноги і голова. 

 

DE GAGE [дегаже] - перенесення тяжкості корпусу з однієї ноги на іншу по другій 

позиції (вправо, вліво) і по четвертій позиції ніг (вперед, назад), може виконуватися 

як з demi-plie, так і на витягнутих ногах. 

 

DEMI-РLIE [демі пліє] – напів присідання, при якому п'яти не відриваються від 

підлоги. 

 

DEMI ROND [демі ронд] - півколо носком ноги по підлозі вперед і в сторону, або 

назад і в сторону. 

 

DROP [дроп] - падіння розслабленого торсу вперед або в сторону. 

ECARTE [екарте] - поза класичного танцю (a la seconde), розгорнута по діагоналі 

вперед або назад, корпус трохи відхилений від піднятою ноги. 

 

EMBOÎTE [амбуате] - послідовні переходи з ноги на ногу на полупальцах, пальцях і з 

стрибком. Стрибки emboite - почергове викидання зігнутих в колінах ніг вперед або 

на 45°. 

 

EN DEDANS [ан дедан] - напрямок руху або повороту до себе, всередину. 

 

EN DEHORS [ан деор] - напрямок руху або повороту від себе або назовні. 

 

EPAULMENT [епольман] - положення танцівника, повернутого в 3/4 в т. 8 або т. 2; 

різниться epaulement croise (закритий) і epaulement efface (стертий, відкритий), 

 

FLAT BACK [флет бек] - нахил торса вперед, в сторону (на 90°), тому з прямою 

спиною, без вигину торса. 

 

FLAT STEP [флет степ] - крок, при якому вся стопа одночасно ставиться на підлогу. 

 



FLEX [флекс] - скорочена стопа, кисть або коліна. 

 

FLIK [флік] - мозок стопою по підлозі до опорної ноги. 

 

FOUETTE [фуетте] - прийом повороту, при якому тіло виконавця повертається до 

зафіксованої в певному положенні нозі (на підлозі або в повітрі). 

 

FROG-POSITION [фрог-позишн] - позиція сидячи, при якій зігнуті в колінах ноги 

торкаються один одного стопами, коліна повинні бути максимально розкриті в 

сторони. 

 

GLISSADE [глиссад] - партерний ковзний стрибок без відриву від статі з просуванням 

вправо-вліво або вперед-назад. 

 

GRAND BATTEMENT [гран па] - кидок ноги на 90° і вище вперед, назад або в бік. 

 

GRAND JETE [гран жете] - стрибок з однієї ноги на іншу з просуванням вперед, назад 

або в бік. Ноги розкриваються максимально і приймають в повітрі становище 

'шпагат'. 

 

GRAND PLIE [гран пліє] - повне присідання. 

 

HIGH RELEASE [хай реліз] - високе розширення, рух, що складається з підйому 

грудної клітини з невеликим перегином тому. 

 

HINGE [хінч] - положення танцюриста, при якому прямий, без вигинів торс 

відхиляється назад на максимальну відстань, коліна зігнуті, стопи на півпальцях. 

 

HIP LIFT [хіп ліфт] - підйом стегна вгору. 

 

НОР [хоп] - крок-підскок, 'робоча' нога зазвичай в положенні 'у коліна'. 

 

JACK KNIFE [джек найф] - положення корпуса, при якому торс нахиляється вперед, 

спина пряма, опора на руки, коліна витягнуті, ноги в другій паралельної позиції, п'яти 

не відриваються від підлоги. 

 

JAZZ HAND [джаз хенд] - положення кисті, при якому пальці напружені і розведені в 

сторони. 

 

JELLY ROLL [джеллі рол] - рух стегон, що складається з дрібного скорочення м'язів з 

одночасним невеликим поворотом стегон вправо-вліво (синонім - шейк стегон.) 

 

JERK-POSITION [джерк-позішн] - позиція рук, при якій лікті згинаються і трохи 

відводяться назад, за грудну клітку, передпліччя розташовуються паралельно підлозі. 

 

JUMP [джамп] - стрибок на двох ногах. 

 

KICK [кік] - кидок ноги вперед або в сторону на 45° або 90° через виймання 

прийомом developpe. 



LAY OUT [лей аут] - положення, при якому нога, відкрита на 90° в сторону або назад, 

і торс складають одну пряму лінію. 

 

LEAP [лііп] - стрибок з однієї ноги на іншу з просуванням вперед або в сторону. 

 

WCOMOTOR [локомотор] - круговий рух зігнутих в ліктях рук уздовж торса. 

 

LOW BACK [лоу бек] - округлення хребта в попереково-грудному відділі. 

 

PAS BALANCE [па балансе] - па, що складається з комбінації tombe та pas de bourree. 

Виповнюється з просуванням з боку в бік, рідше - вперед-назад. 

 

PAS CHASSE [па шассе] - допоміжний стрибок з просуванням у всіх напрямках, при 

виконанні якого одна нога 'наздоганяє' іншу в найвищій точці стрибка. 

 

PAS DE BOURREE [па де бурре] - танцювальний допоміжний крок, що складається з 

чергування переступань з однієї ноги на іншу з закінченням на demi-plie. Синонім step 

pas de bourree, В джаз-модерн танці під час pas de bourree положення sur le cou-de-pied 

не фіксується. 

 

PAS DE CHAT [па де ша] - стрибок, що імітує стрибок кішки. Зігнуті в колінах ноги 

відкидаються назад. 

 

PAS CISEAUX (па сізо) - ножиці, рух ніг, що викидаються вперед по черзі і 

витягнутих в повітря. 

 

PAS FAILLI [па файї] - сполучний крок, що складається з проведення вільної ноги 

через що проходить demі plie по I позиції вперед або назад, потім на ногу передається 

тяжкість корпусу з деяким відхиленням від вертикальної осі. 

 

PASSE [пассе] - проходить рух, яке є сполучною при перекладі ноги з одного 

положення в інше, може виконуватися по першій позиції на підлозі (passepar terre), 

або на 45° або 90°. 

 

PIQUE [піке] - легкий укол кінчиками пальців 'робочої' ноги об підлогу і підйом ноги 

на задану висоту. 

 

PIROUTTE [пірует] - обертання виконавця на одній нозі en dehors або en dedans, друга 

нога в положенні sur le cou-de-pied. 

 

PLIE RELEVE [пліє релєве] - положення ніг на півпальцях з зігнутими колінами. 

 

POINT [поінт] - витягнуте положення стопи. 

 

PRANCE [прайс] - рух для розвитку рухливості стопи, що складається з швидкої 

зміни положення 'на півпальцях' і point. 

 

PREPARATION [препарасьйон] - підготовчий рух, що виконується перед початком 

вправи. 



PRESS-POSITION [прес-позішн] - позиція рук, при якій зігнуті в ліктях руки 

долонями торкаються стегон попереду або збоку. 

 

RELEASE [реліз] - розширення обсягу тіла, яке відбувається на вдиху. 

 

RELEVE [релєве] - підйом на півпальці. 

 

RENVERSE [ранверсе] - різке перегинання корпусу в основному з пози atitude croise, 

що супроводжується pas de bourree en tournant. 

 

ROLL DOWN [рол даун] - спіральний нахил вниз-вперед, починаючи від голови. 

ROLL UP [рол aп] - зворотний рух, пов'язане з поступовим розкручуванням і 

випрямленням торсу в вихідну позицію. 

 

ROND DE JAMBE PARTERRE [рон де жамб партер] - коло витягнутою ногою, 

торкаючись пальцями статі. 

 

ROND DE JAMBE EN L’AIR [рон де жамба ан лер] - круговий рух нижньої частини 

ноги (голеностопа) при фіксованому стегні, відведеному в сторону на висоту 45° або 

90°. 

 

SAUTE [соте] - стрибок класичного танцю з двох ніг на дві ноги по I, II, IV і V 

позиціях. 

 

SHIMMI [шіммі] - спіральне, закручувати рух стегон вправо і вліво, 

 

SIDE STRETCH [сайд стрейч] - бічне розтягнення торса, нахил торса вправо або 

вліво. 

SISSON OUVERTE [сіссон уверт] - стрибок з відльотом вперед, назад або в бік, при 

приземленні одна нога залишається відкритою в повітрі на заданій висоті або в 

заданому положенні. 

 

SOUTENU EN TQURNANT [сутеню ан турнан] - поворот на двох ногах, що 

починається з втягування 'робочої'  ноги в п'яту позицію. 

 

SQUARE [сквеа] - чотири кроки по квадрату: вперед-в сторону-назад-в сторону. 

 

STEP BALL CHANGE [степ болл чендж] - сполучний крок, що складається з кроку в 

бік або вперед і двох переступань на півпальцях  

 

SUNDARI [зундарі] - рух голови, що полягає в зміщенні шийних хребців вправо-вліво 

і вперед-назад. 

 

SUR LE COU-DE-PIED [сюр ле ку-де-п'є] - положення витягнутої ступні 'працює' 

ноги на щиколотці опорної ноги попереду або позаду. 

 

SWING - розгойдування будь-якою частини тіла (рукою, ногою, головою, торсом) в 

особливому джазовому ритмі. 



THRUST [Фраст] - різкий ривок грудною кліткою або стегон вперед, в сторону або 

назад. 

 

TILT [тілт] - кут, поза, при якій торс відхиляється в сторону або вперед від 

вертикального положення, 'робоча' нога може бути відкрита в протилежному 

напрямку на 90° і вище. 

 

TOMBEE [томбе] - падіння, перенесення тяжкості корпусу на відкриту ногу вперед, в 

сторону або назад на demi-plie, 

 

TOUCH - приставний крок або крок на півпальці без перенесення ваги корпусу. 

TOUR CHANES [тур шене] - виконання на двох ногах по діагоналі або по колу на 

високих півпальцях наступні один за іншим напівповороти, в джаз-модерн танці 

можуть виконуватися на повній стопі і в demi-plie. 

 

 

Додаток 6 
СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ 

 

Plumb Line - метод вертикальної лінії. Танцюрист готовий до руху, незалежно від 

того, куди ця дія спрямована, вгору або вниз, вперед або назад. Вертикальна лінія 

дотримана від вуха і до ступень. Існує дві області тіла, так звані «поза порядком», - це 

спина і грудна клітка. Дуже важливо звертати увагу на ці дві області в процесі 

навчання техниці, найважливіше, уникати помилкового положення спини, плечей і 

грудної клітини, їх правильне положення веде до досягнення правильного виконання 

руху. 

Ще один з найважливіших аспектів є положення рук і ніг. Руки не повинні бути 

уздовж тіла, вони спрямовані трохи вперед, між корпусом і руками зберігається 

повітряний простір. Позиція в ногах повинна бути паралельною, стопи і коліна 

спрямовані точно вперед, так як вся подальша робота ніг проходить в положенні 

паралельної позиції, дуже часто танцівники допускають грубі помилки. Наприклад, 

при виконанні Plie по паралельній позиції вони починають розгортати стопи або 

зводити коліна, що є грубою помилкою. 

 

Jazz hand - джазова долонь - це основне положення рук в афро-джазі. Пальці широко 

розкриті між собою. 

Contraction (англ. – контракція, видих) - свого роду невелике стиснення грудної 

клітини. Є три види Contraction - це верхня, де задіяна тільки грудна клітка, середня - 

це центр і нижня - нижня, де працює тільки низ живота. Contraction це найголовніший 

і основний рух танцю модерн, а якщо бути точним, то цей термін з техніки Марти 

Грехем, але так як ми вже відзначали, що з часом джазовий танець став взаємодіяти з 

іншими видами мистецтва, а танець модерн йому дуже близький, то виконання руху 

Contraction можна зустріти не тільки в стилі джаз-модерн, а так само і в афро-джазі, 

блюзі та інших видах. 

 

Arch (англ. - арка) ще називають третє око, який знаходиться на грудях. Це теж 

основний рух танцю модерн. Під час цього руху відбувається прогин хребта від 

лопаток наверх, при цьому голова не закидається назад, дуже часто танцівники 

допускають такі грубі помилки, як прогинаються назад або затискають шию. 



Twist - ще один основний рух джазового танцю. Рух починається з закручування 

плечей, стегна тим часом залишаються в нерухомому положенні. Twist можна 

поєднувати з різними видами devеlope, під час виконання яких також розгортаються 

тільки плечі. Дуже часто танцівники допускають такі помилки як, разом з верхньою 

частиною тіла, розгортають і стегна, це вже інше рух. 

 

Spiral - закручування по спіралі. Тіло танцівніка закручено аналогічно спіралі, 

наприклад: плечі, розгортаються вправо, а стегна вліво. 

Roll down & roll up - цей рух є поступове, починаючи від голови, закручування торса 

вниз, при цьому всі хребці один за іншим повинні бути включені в роботу. Roll up - це 

зворотний рух підйом і розкручування хребта в початкове положення. Особливу 

увагу слід звернути на те, щоб під час виконання Roll down підборіддя не притискали 

до шиї і не піднімали плечі, а під час виконання Roll up - плечі піднімаються 

природним шляхом. Танцівники дуже часто припускаються помилки, спочатку 

піднімають плечі і як би зверху їх ставлять, а потім вже голову, у виконанні цього 

руху все повинно відбуватися природним шляхом. 

 

Flat back - плоска спина. Йдеться про нахили, в яких спина, голова і руки складають 

одну пряму лінію. При виконанні вперед дуже важливо нахиляти торс без вигину в 

грудній клітці. Лінія ніг повинна бути точно перпендикулярна підлозі. При нахилі 

назад неможливо досягти кута 90 (як це відбувається при виконанні вперед або в 

сторону), необхідно прагнути нахилитися якнайнижче, зберігаючи пряме положення 

корпусу. При згинанні колін і максимальному нахилі торса назад можливо, що плечі 

виконавця практично доторкнуться підлоги. Але, навіть при цьому, не можна 

прогинатися. Основна помилка при виконанні - це закидання голови, тому педагогу 

необхідно стежити, щоб голова знаходилася на одній лінії з хребтом. Інша поширена 

помилка - мимовільне округлення спини, що особливо помітно у виконавців-

початківців. Тому при виконанні вперед необхідно спочатку трохи висунути груди 

вперед і лише потім нахилятися. 

Найбільш раціонально вивчати Flat back в сторону по 2-аут позиції ніг. 

 

Це самі основні рухи джазового танцю. Багато рухів запозичені з класичного танцю, 

які також входять в джазовий танець. Ці елементи можуть виконуватися не тільки в 

афро-джазі, також в блюзі, класичному або бродвейському джазі вони є сполучними 

елементами, все це ми можемо побачити в роботах Елвіна Ейлі, або в роботах 

«American Dance Company», «Complections», «Momix». 

В результаті джазовий танець збагатився різними видами: 

точність - з класичного танцю, 

незалежність - з модерну, 

пристрасність - з примітивного афро-танцю, 

ізоляція - з індійського танцю, 

жвавість, яскравість - з шоу-денсу. 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7 

 
СЛОВНИК МУЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ 

 

У музики своя особлива мову - мову звуків. І у неї теж є свої виразні засоби: мелодія, 

ритм, розмір, темп, лад, динаміка, тембр. 

Мелодія 

Це основа будь-якого музичного твору, його думка, його душа. Без мелодії музика 

немислима. Мелодія може бути різною - плавною і уривчасто, веселою і сумною. 

Ритм 

У будь-якої музики, в будь-пісеньці крім мелодії дуже важливий ритм. Все в світі має 

ритм. Наше серце - серцевий ритм; є ритми мозку, є добовий ритм - ранок, день, вечір 

і ніч. Зміна пір року - це ритм планети. Ритм в перекладі з грецького означає 

«мірність» - це рівномірне чергування, повторення коротких і довгих звуків. Добре 

зрозумілий ритм в різних танцях. Всі розуміють, про якому ритмі йдеться, коли 

кажуть: в ритмі вальсу, маршу, танго. Музика без ритму сприймається як набір звуків, 

а не мелодія. Він впливає на той чи інший характер музики. Плавний ритм надає 

музичного твору ліричність. Переривчастий ритм створює відчуття тривоги, 

схвильованості. 

Розмір 

Щоб записати ритм на папері, використовують так званий музичний розмір. З його 

допомогою музиканти розуміють, з яким ритмом і темпом необхідно грати музику. 

Музичні розміри бувають різні і записуються дробом: дві чверті, три чверті і т. Д. 

Щоб точно дотримуватися ритм, музикант при розучуванні нової мелодії повинен 

вважати: раз і, два і. І так далі, в залежності від розміру. 

Темп 

Це швидкість виконання музичного твору. Темп буває швидкий, повільний і 

помірний. Для позначення темпу використовуються італійські слова, які зрозумілі 

всім музикантам в світі. Наприклад, швидкий темп - алегро, престо; помірний темп - 

Анданте; повільний - адажіо. Деякі музичні жанри мають свої постійні, певні розміри, 

і тому вони легко впізнавані на слух: у вальсу - три чверті, у швидкого маршу - дві 

чверті. 

Лад 

У музиці існують два контрастних лада - мажор і мінор. Мажорна музика 

сприймається слухачами, як світла, ясна, радісна, а мінорна - як сумна і мрійлива. 

Тембр 

Це забарвлення звуку. Кожен людський голос має своє забарвлення, свій тембр; свій 

тембр має і кожен музичний інструмент. Завдяки тембру ми можемо розрізнити голос 

людини або музичного інструменту, не бачачи його, а тільки чуючи. 

Метроном - це такий прилад, за допомогою якого можна задати ритм, і він буде його 

отстукивать, як «гучні годинник». Він допомагає музиканту тримати певний ритм 

тривалий час. Якщо музикант не потрапляє в ритм, то у слухача виникає відчуття 

дискомфорту. 

 

Музика, за словами давньогрецького філософа Платона, надає життя і веселощі 

всьому існуючому в світі, є втіленням того прекрасного і піднесеного, що є на землі. 
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VIІ. Орієнтовний перелік обладнання 
Матеріально технічна база навчального закладу повинна відповідати санітарним і 

протипожежним нормам, нормам охорони праці. 

Мінімально необхідний для реалізації програми «Джаз-модерн танець 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; 

– звуковідтворююча апаратура; 

– приміщення для роботи зі спеціалізованими матеріалами (бібліотека, відео-

DVD-тека, переглядовий відеозал); 

– костюмерна, що розташовує необхідну кількістю костюмів для репетиційного 

процесу та сценічних виступів; 

– жіноча та чоловіча роздягальні. 


