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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання дисципліни «Тренаж за фахом» є підготовка студентів 

до професійного виконання класичного танцю та самостійної роботи над собою 

для підвищення технічних вмінь. Розуміння принципів виконання вправ та 

комбінацій. Підготовка кваліфікованих виконавців та викладачів хореографічних 

дисциплін в дитячих та дорослих хореографічних колективах з врахуванням 

специфічних задач, умов і контингенту учасників хореографічних колективів 

різних типів і видів танцювального мистецтва (студія або ансамбль класичного 

танцю, народного танцю, естрадного і джаз-танцю тощо; балетного театру), 

підготовка висококваліфікованих викладачів хореографічних дисциплін в 

новітніх мистецьких закладах освіти, середній та вищій школі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Тренаж за фахом» 

допомогти в освоєнні основ хореографії, вивчити вправи, комбінації та техніки, 

які виховують силу, витривалість, пружність, розтягнутість та готовність м’язів до 

виконання практичних навичок у різних видів танцю. Навчити правильно 

виконувати основні рухи різних видів танцю, проводити тренаж з вивченого 

матеріалу, виконувати рухи, комбінації та техніки, на практиці застосовувати 

отримані знання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- вправи, що зміцнюють та розтягують тіло танцівника;  

- вправи, комбінації та рухи класичного танцю, що допомагають 

удосконалювати техніку народно-сценічного, українського академічного, 

contemporary танців; 

- вправи, комбінації та рухи, що допомагають удосконалювати тренаж 

класичного танцю;  

- можливості удосконалення виконавської майстерності на уроках 

класичного, народно-сценічного, українського академічного, contemporary танців; 

вміти: 

- відчувати та розуміти, якими м’язами досягається основне положення 



тіла (aplomb); 

- відчувати та розуміти, якими м’язами робляться основні рухи 

хореографії, та які частини тіла при цих рухах залучені; 

- технічно і методично вірно виконувати основні рухи класичного, 

народно-сценічного, українського академічного, contemporary танців;  

- раціонально використовувати методи та прийоми викладання 

хореографії;  

- застосовувати придбані в процесі навчання знання на практиці. 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Тренаж за фахом» підсилює 

та поглиблює досягнення програмних програмних результатів  

ПР11. Використовувати інноваційні технології, оптимальні засоби, 

методики, спрямовані на удосконалення професійної діяльності, підвищення 

особистісного рівня володіння фахом. 

ПР18. Знаходити оптимальні підходи до формування та розвитку творчої 

особистості. 

ПР20. Вдосконалювати виконавські навички і прийоми в процесі 

підготовки та участі у фестивалях і конкурсах. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 години / 7 кредитів 

ECTS – денна форма навчання. З них 146 годин відводиться на самостійну роботу 

студента. 

 

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ 

ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ «ТРЕНАЖ ЗА ФАХОМ» 

ІІ курс 3 семестр 

МОДУЛЬ І. Розуміння та вміння володіти власним тілом (aplomb), 

основними положеннями рук та ніг в хореографії.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Aplomb. 

Тема 1. Правильне положення стопи на підлозі й в повітрі та розуміння , 

якими м’язами ці положення досягаються. 

Тема 2. Правильне положення ніг в усіх положеннях та позиціях та 

розуміння, якими м’язами ці положення досягаються. 

Тема 3. Правильне положення паху і куприка та розуміння, якими 

м’язами ці положення досягаються. 

Тема 4. Правильне положення попереку та розуміння, якими м’язами це 

положення досягається. 

Тема 5. Правильне положення м’язів живота та розуміння, якими м’язами 

це положення досягається. 

Тема 6. Правильне положення грудної клітки та розуміння, якими 

м’язами це положення досягається. 

Тема 7. Правильне положення лопаток і плечей та розуміння, якими 

м’язами ці положення досягаються. 

Тема 8. Правильне положення голови й направлення погляду та 

розуміння, якими м’язами ці положення досягаються.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Положення рук та ніг в хореографії. 

Тема 9. Правильне положення ніг в кожній з позицій класичного, 

народно-сценічного та сучасного танцях та розуміння, якими м’язами ці 

положення досягаються. 

Тема 10. Правильне положення рук в кожній з позицій класичного, 

народно-сценічного та сучасного танцях та розуміння, якими м’язами ці 

положення досягаються. 



МОДУЛЬ ІІ. Розуміння та вміння володіти основними рухами в 

хореографії.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Основні рухи хореографії та вміння їх 

правильно виконувати. 

Тема 11. Правильне виконання усіх видів battements у класичному, 

народно-сценічному та сучасному танцях, розуміння, якими м’язами робляться 

ці battements та правила їх виконання. 

Тема 12. Правильне виконання plié та releve у класичному, народно-

сценічному та сучасному танцях, розуміння, якими м’язами робляться ці рухи 

та правила їх виконання. 

Тема 13. Правильне виконання ronds у класичному, народно-сценічному 

та сучасному танцях, розуміння, якими м’язами робляться ці рухи та правила їх 

виконання. 

МОДУЛЬ ІIІ. Удосконалення техніки класичного танцю. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою різних вправ, комбінацій та технік. 

Тема 14. Удосконалення техніки класичного танцю за допомогою вправ, 

що посилюють силу та витривалість м’язів танцівника. 

Тема 15. Удосконалення техніки класичного танцю за допомогою вправ, 

що розтягують м’язи танцівника. 

Тема 16.  

Удосконалення техніки класичного танцю за допомогою арт-

терапівтичних вправ. 

Тема 17. Удосконалення техніки класичного танцю за допомогою технік 

інших видів танцю. 

Тема 18. Удосконалення техніки класичного танцю за допомогою вправ і 

технік контактної імпровізації. 

Тема 19. Удосконалення техніки класичного танцю за допомогою 

віртуозних рухів. 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Складання власних вправ та комбінацій для 

удосконалення техніки класичного танцю, з урахуванням пройденого 

матеріалу. 

Тема 20. Складання власних вправ та комбінацій для удосконалення 

техніки класичного танцю. Розігрів. 

Тема 21. Складання власних вправ та комбінацій для удосконалення 

техніки класичного танцю. Вправи на середині залу. 

 



 

ПРИКЛАДИ ПРАКТИЧНИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ТЕМ 

1. Вправи, що зміцнюють тіло танцівника 

2. Вправи, які розтягують та надають гнучкості тілу танцівника 

3. Вправи арт-терапії, що допомагають удосконалювати техніку 

класичного танцю 

4. Вправи та техніки сценічно-народного танцю, що допомагають 

удосконалювати техніку класичного танцю 

5. Вправи та комбінації народно-сценічного танцю, що 

допомагають удосконалювати техніку класичного танцю 

6. Вправи та комбінації українського академічного танцю, що 

допомагають удосконалювати техніку класичного танцю 

7. Вправи та техніки contemporary dance, що допомагають 

удосконалювати техніку класичного танцю 

8. Вправи та техніки інших видів танцю, що допомагають 

удосконалювати техніку класичного танцю 

9. Вправи та техніки контактної імпровізації, що допомагають 

удосконалювати техніку класичного танцю 

10. Віртуозні рухи, що допомагають удосконалювати техніку 

класичного танцю 

11. Віртуозні рухи, що допомагають удосконалювати техніку 

класичного танцю 

12. Показ та захист власного розігріву, для удосконалення техніки 

класичного танцю. 

13. Показ та захист власних вправ, комбінації або технік на 

середині залу, для удосконалення техніки класичного танцю. 



ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА з дисципліни 

«ТРЕНАЖ ЗА ФАХОМ». 

Види самостійної роботи 

Планове 

терміни 

виконання 

Форми контролю та 

звітності 

Максимальна 

кількість балів 

Денна (заочна) форма навчання 
1. Обов’язкові види СРС 

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях 

1.1. Підготовка до 

практичних занять з 

дисципліни «Тренаж за 
фахом». 

ІІІ, ІV семестри 
Активна участь у практичних 

заняттях 

Відповідно до 

таблиці № 1  

За виконання модульних практичних завдань 

1.2. Підготовка до 

модульних практичних 
занять з дисципліни «Тренаж 

за фахом». 

ІІІ, ІV семестри 
Перевірка правильності 

виконання модульних завдань 
Відповідно до 
таблиці № 1 

Разом балів за обов’язкові види СРС Від 0 до 100 балів  

2. Вибіркові види СРС. 

За виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання враховується один із наступних 

видів робіт. 

2.2. Аналітичний огляд нової 
літератури з дисципліни 

«Тренаж за фахом». 

ІІІ, ІV семестри 

Розгляд підготовлених 

матеріалів під час 

індивідуально-
консультативної роботи 

10 

2.3. Участь у наукових 

студентських конференціях і 
семінарах 

ІІІ, ІV семестри 

Доповіді та активна участь на 

наукових студентських 
конференціях і семінарах 

10 

2.4. Підготовка наукових 

публікацій (тез виступів на 

конференціях, семінарах, 
круглих столах тощо) 

ІІІ, ІV семестри 

Обговорення з викладачем 
підготовлених матеріалів, 

подача до друку 

10 

Разом балів за вибіркові види СРС 
 

30 

 



Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для відкритого 

уроку, заліку та іспиту); таблиця №1 

 

ІІ курс 3 семестр 

МОДУЛЬ І. Розуміння та вміння володіти власним тілом 

(aplomb), основними положеннями рук та ніг в 

хореографії. 

МОДУЛЬ ІІ. Розуміння та вміння володіти основними 

рухами в хореографії. 

Модуль Загальна 

Змістовий модуль 1 
Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

5 30 8 б. 6 б. 11 б. 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 3 3 

ІІ курс 4 семестр. 

МОДУЛЬ ІIІ. Удосконалення техніки класичного танцю. 
Залік Загальна 

Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5 

50 100 
12 б. 8 б. 

Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 

2 2 2 2 2 2 4 4 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка в 

балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з диференційованого 

заліку 

 

Залік 

А 90 – 100 5 Відмінно Зараховано 

В 81-89 
4 

Дуже добре  

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно  

Е  51-60 Достатньо 

FХ 26-50 
2 Незадовільно 

Незараховано 

F 0-26 



МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Формою контролю, для денної форми навчання, є залік у 4 семестрі, 

та модуль у 3 семестрі. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

занять, має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 

конкретних танцювальних рухів, вправ, тренажу сучасної пластики, 

комбінації та хореографічних етюдів, концертних номерів. Формою 

проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються, 

як аналіз засвоєння вивченого матеріалу, через практичний показ 

студентом пройдених тем. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його 

завершальних етапах. Підсумковий контроль включає семестровий 

контроль та державну атестацію студента. 

Семестровий іспит, диференційований залік чи підсумкове заняття 

проводиться у форму відкритих уроків (практичний показ студентами 

вивченого матеріалу: танцювальних рухів, вправ, тренажу сучасної 

пластики, комбінації та хореографічних етюдів, концертних номерів). 

Під час семестрового контролю враховуються результати здачі усіх 

видів навчальної роботи згідно із структурою залікових кредитів. 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 



ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ІСПИТ З ДИСЦИПЛІНИ «ТРЕНАЖ ЗА ФАХОМ» 

1. Вправи, що зміцнюють стопи танцівника? 

2. Вправи, що зміцнюють гомілки танцівника? 

3. Вправи, що зміцнюють стегна танцівника? 

4. Вправи, що зміцнюють та опрацьовують всю довжину ніг 

танцівника? 

5. Вправи, що зміцнюють сідниці танцівника? 

6. Вправи, що зміцнюють м’язи живота танцівника? 

7. Вправи, що зміцнюють м’язи попереку танцівника? 

8. Вправи, що зміцнюють м’язи підлопаткової та лопаткової ділянок 

танцівника? 

9. Вправи, що зміцнюють та опрацьовують всю довжину рук 

танцівника? 

10. Вправи, що зміцнюють м’язи шиї танцівника? 

11. Які м’язи танцівника потребують вправ на розтяжку? 

12. Вправи, які розтягують м’язи ніг танцівника? 

13. Вправи, які розтягують м’язи рук танцівника? 

14. Вправи, які розтягують м’язи шиї танцівника? 

15. Вправи, на гнучкість тіла танцівника? 

16. Вправи арт-терапії, що допомагають удосконалювати техніку 

класичного танцю? 

17. Вправи та техніки сценічно-народного танцю, що допомагають 

удосконалювати техніку класичного танцю? 

18. Вправи та комбінації народно-сценічного танцю, що 

допомагають удосконалювати техніку класичного танцю? 

19. Вправи та комбінації українського академічного танцю, що 

допомагають удосконалювати техніку класичного танцю? 

20. Вправи та техніки contemporary dance, що допомагають 

удосконалювати техніку класичного танцю? 



21. Які вправи та техніки інших видів танцю допомагають 

удосконалювати техніку класичного танцю? 

22. Вправи та техніки контактної імпровізації, що допомагають 

удосконалювати техніку класичного танцю? 

23. Які віртуозні рухи допомагають удосконалювати техніку 

класичного танцю? 

24. Віртуозні рухи, інших видів танцю, що допомагають 

удосконалювати техніку класичного танцю?Віртуозні рух хореографії, що 

допомагають удосконалювати техніку класичного танцю? 

25. Показ та захист власного розігріву, для удосконалення техніки 

класичного танцю. 

26. Показ та захист власних вправ, комбінації або технік на середині 

залу, для удосконалення техніки класичного танцю. 
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9. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі 

хореографічної освіти України / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie 

Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) : зб. наук. праць. – 

Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 1, – – 

2013.–S. 261–268. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в 

системі хореографічної освіти України PDF 

10. Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній 

хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського 

університету : зб. наук. праць. – Харків : 2010. – С. 88–96. – (Серія 

мистецтвознавство; вип. № 2, Т. ХІІІ). Плахотнюк О. Використання 

акробатичних елементів в сучасній хореографії 

11. Plakhotnyuk O.  Кінезіологія танцю та арт-терапія як педагогічна 

складова підготовки фахівця хореографічного митсетцва / O. Plakhotnyuk // 

Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia],  redak. O. 

Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 –рр. 138–146. 
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Додаткова література: 
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12. Вправи для низу живота лежачи. Для початківців та фізично 

ослаблених. – Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhTWIJ9L2Jo&t=19s 20.08.21 

13. Як артист балета зміцнює руки – Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/watch?v=R5EU_OLmOmw 20.08.21 

14. Опрацювання верху ніг та стійкості – Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/watch?v=l9o300A5f80 20.08.21 

15. Ефективні вправи на гнучкість тіла в домашніх умовах. Фітнес 

вдома – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=Hd-

9RQB1b94 20.08.21 

16. Вознесенська О., Мова Л. Арт-терапія в роботі практичного 

психолога. Використання арт-технологій в освіті – Режим доступу до ресурсу 

: http://www.doshkillia.ua/wp-

content/uploads/2019/10/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%

BD%D0%B8%D0%BA-%D0%90%D1%80%D1%82-

%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F.pdf 20.08.21 

17. УроКІ (контактної імпровізації) частина 1 - вправа "самовчитель" 

– Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/watch?v=ubcs51meTak&t=411s 20.08.21 

18. УроКІ (контактної імпровізації) частина 3, вправа "фотосесія" – 

Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=a7iPeNEhBh0 

20.08.21 

19. УроКІ (контактної імпровізації) частина 4, вправа "муха 

приставуха" (рука до руки) – Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/watch?v=tOPEJa1F-9I 20.08.21 

20. УроКІ (контактної імпровізації) частина 11 – вправа "управління 

центром партнера всім тілом" – Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/watch?v=DijNVjENdjs 20.08.21 



21. УроКІ (контактної імпровізації) частина 17 вправа "серфінг" 2 – 

Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=23f8DlQRejM 

20.08.21 

22. 3 Урок Український танець 3 Lesson Ukrainian dance – Режим 

доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=uJnVeapKhT8 20.08.21 

23. 5 Lesson (Ukrainian folk dance) 5 Урок (Український народний 

танець) – Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/watch?v=3eMnQBrZEBE 20.08.21 

24. 27 Студія Вірського -іспит (жіноча техніка) – Режим доступу до 

ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=orc60Gl5CEk&t=395s 20.08.21 

25. #WorldBalletDay 2021 | Ballet Class Up Close | Staatsballett Berlin – 

Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=tgGGeaWrwAQ 

20.08.21 

 


