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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 9 

Галузь знань 

02 Культура і мистецтво 

(шифр і назва) 
Вибіркова Загальна кількість 

годин – 270 
Спеціальність 

024 Хореографія 

 (шифр і назва) 
Модулів – 7 

Змістових модулів – 8 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

аудиторних – 1 

 

самостійної  роботи 

студента – 1.81 

Освітньо-професійна 

програма «Хореографія» 

(оновлена 2021 р) 

Перший рівень вищої 

освіти (бакалавр) 

Кваліфікація: бакалавр 

хореографії. 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Рік підготовки: 

ІІ-й - 

Семестр 

3-й - 

Практичні, семінарські 

16 - 

Самостійна робота 

29 - 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: 

Модуль - 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

аудиторних – 1 

 

самостійної  роботи 

студента – 1.81 

Рік підготовки: 

ІІ-й - 

Семестр 

4-й - 

Практичні, семінарські 

16 - 

Самостійна робота 

29 -. 

Індивідуальні завдання: – 

Вид контролю: 

Залік - 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

аудиторних – 1 

 

самостійної  роботи 

студента – 1.81 

 

Рік підготовки: 

ІІІ-й - 

Семестр 

5-й - 

Практичні, семінарські 

16 - 

Самостійна робота 

29 - 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: 

Залік  

Тижневих годин для  Рік підготовки: 



  

денної форми 

навчання: 

 

аудиторних – 1 

 

самостійної  роботи 

студента – 1.81 

ІІІ-й - 

Семестр 

6-й - 

Практичні, семінарські 

16 -. 

Самостійна робота 

29 -. 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: 

Модуль  

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

аудиторних – 1 

 

самостійної  роботи 

студента – 1.81 

 Рік підготовки: 

IV-й - 

Семестр 

7-й - 

Практичні, семінарські 

16 - 

Самостійна робота 

29 - 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: 

Модуль  

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

 

аудиторних – 1 

 

самостійної  роботи 

студента – 2.75 

 

Рік підготовки: 

IV-й  

Семестр 

8-й  

Практичні, семінарські 

12  

Самостійна робота 

33  

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: 

Залік  

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання вибіркової дисципліни «Тренаж за фахом» є підготовка 

студентів до професійного виконання класичного, народно-сценічного, 

українського академічного, контемпорарі танців та самостійної роботи над собою 

для підвищення технічних вмінь. Розуміння принципів виконання вправ, 

комбінацій та технік. 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» вивчення 

основ класичного, народно-сценічного, українського академічного, контемпорарі 

танців та опанування практичних навичок з цих танців від молодших до 

випускних класів балетного училища. Навчити правильно проводити тренаж 

класичного, народно-сценічного, українського академічного, контемпорарі танців, 

виконувати танцювальні комбінації, 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. 



  

3. Програма навчальної дисципліни 

ІІ курс 3 семестр 

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

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. 

 

ІІ курс 4 семестр 

МОДУЛЬ ІІ. Розуміння та вміння володіти основними положеннями 

рук та ніг в хореографії. 

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 ІІІ. Розуміння та вміння володіти основними рухами 

класичного танцю. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Основні рухи класичного танцю та вміння їх 

правильно виконувати. 

Тема 11. Правильне виконання усіх видів battements у класичному танці, 

розуміння, якими м’язами робляться ці battements та правила їх виконання. 

Тема 12. Правильне виконання plié та releve у класичному танці, 

розуміння, якими м’язами робляться ці рухи та правила їх виконання. 

Тема 13. Правильне виконання ronds у класичному танці, розуміння, 

якими м’язами робляться ці рухи та правила їх виконання. 

 

ІІІ курс 5 семестр 

МОДУЛЬ ІV. Exercices a la barre класичного танцю, як основа 

народно-сценічного та українського академічного танців. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Exercices a la barre. 

Тема 14. Вправи класичного танцю які допомагають правильно 

працювати корпусу, плечам та голові танцівника у народно-сценічному та 

українському академічному танцях. 

Тема 15. Вправи класичного танцю які допомагають виконувати усі види 

battements народно-сценічного та українського академічного танців. 

Тема 16. Вправи класичного танцю які допомагають виконувати plié та 

releve у народно-сценічному та українському академічному танцях. 

Тема 17. Вправи класичного танцю які допомагають виконувати усі види 

ronds народно-сценічного та українського академічного танців. 

Тема 18. Вправи класичного танцю які допомагають виконувати  

вистукування народно-сценічного та українського академічного танців. 

 

ІІІ курс 6 семестр 

МОДУЛЬ V. Exercices au milieu класичного танцю, як основа 

народно-сценічного та українського академічного танців. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Exercices au milieu. 



  

Тема 19. Вправи класичного танцю, які допомагають танцівнику 

правильно ходити, бігати та виконувати всі основні pas народно-сценічного та 

українського академічного танців. 

Тема 20. Вправи класичного танцю, які допомагають виконувати 

detourne, pirouettes et demi-tours (обертальну техніку) у народно-сценічному та 

українському академічному танцях. 

Тема 21. Вправи класичного танцю, які допомагають виконувати allegro 

(стрибкові рухи) у народно-сценічному та українському академічному танцях. 

Тема 22. Вправи класичного танцю, які допомагають виконувати технічні 

елементи народно-сценічного та українського академічного танців. 

 

ІV курс 7 семестр 

МОДУЛЬ VІ. Exercices a la barre et au milieu класичного танцю, як 

підсилення техніки contemporary dance. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Удосконалення техніки сontemporary dance. 

Тема 23. Вправи класичного танцю, які допомагають відчувати тіло 

танцівника у просторі. 

Тема 24. Вправи класичного танцю, які допомагають виконувати основні 

технічні елементи contemporary dance. 

Тема 25. Вправи класичного танцю, які допомагають виконувати 

партерні вправи contemporary dance. 

Тема 26. Вправи класичного танцю, які допомагають виконувати технічні 

елементи contemporary dance з передачею ваги та робота з напрямком 

партнерінг. 

Тема 27. Вправи класичного танцю, які допомагають виконувати технічні 

елементи під час імпровізації та перфоменсу. 

 

ІV курс 8 семестр 

МОДУЛЬ VІІ. Удосконалення техніки класичного танцю. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою різних вправ, комбінацій та технік. 



  

Тема 28. Удосконалення техніки класичного танцю за допомогою вправ, 

що посилюють силу та витривалість м’язів танцівника. 

Тема 29. Удосконалення техніки класичного танцю за допомогою вправ, 

що розтягують м’язи танцівника. 

Тема 30. Удосконалення техніки класичного танцю за допомогою арт-

терапівтичних вправ. 

Тема 31. Удосконалення техніки класичного танцю за допомогою технік 

інших видів танцю. 

Тема 32. Удосконалення техніки класичного танцю за допомогою вправ і 

технік контактної імпровізації. 

Тема 33. Удосконалення техніки класичного танцю за допомогою 

віртуозних рухів. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. Складання власних вправ та комбінацій 

для удосконалення техніки класичного танцю, з урахуванням пройденого 

матеріалу. 

Тема 34. Складання власних вправ та комбінацій для удосконалення 

техніки класичного танцю. Розігрів. 

Тема 35. Складання власних вправ та комбінацій для удосконалення 

техніки класичного танцю. Вправи на середині залу. 

 



  

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

ІІ курс 3 семестр 

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

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Aplomb. 

Тема 1. Правильне 

положення стопи на 

підлозі й в повітрі та 

розуміння, якими 

м’язами ці положення 

досягаються. 

5  2   3 

Тема 2. Правильне 

положення ніг в усіх 

положеннях та позиціях 

та розуміння, якими 

м’язами ці положення 

досягаються. 

5  2   3 

Тема 3. Правильне 

положення паху і 

куприка та розуміння, 

якими м’язами ці 

положення досягаються. 

5  2   3 

Тема 4. Правильне 

положення попереку та 

розуміння, якими 

м’язами це положення 

досягається. 

6  2   4 

Тема 5. Правильне 

положення м’язів живота 

та розуміння, якими 

м’язами це положення 

досягається. 

6  2   4 

Тема 6. Правильне 

положення грудної 

клітки та розуміння, 

якими м’язами це 

положення досягається. 

6  2   4 

Тема 7. Правильне 

положення лопаток і 

плечей та розуміння, 

6  2   4 



  

якими м’язами ці 

положення досягаються. 

Тема 8. Правильне 

положення голови й 

направлення погляду та 

розуміння, якими 

м’язами ці положення 

досягаються.  

6  2   4 

Разом – зм. модуль 1 45  16   29 

Всього за 3 семестр 45  16   29 

ІІ курс 4 семестр 

МОДУЛЬ ІІ. Розуміння та вміння володіти основними положеннями 

рук та ніг в хореографії. 

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. 

9  3   6 

Тема 10. Правильне 

положення рук в кожній 

з позицій класичного, 

народно-сценічного та 

сучасного танцях та 

розуміння, якими 

м’язами ці положення 

досягаються. 

9  3   6 

Разом – зм. Модуль 2 18  6   12 

МОДУЛЬ ІІІ. Розуміння та вміння володіти основними рухами 

класичного танцю. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Основні рухи класичного танцю та вміння їх 

правильно виконувати.  

Тема 11. Правильне 

виконання усіх видів 

battements у класичному 

танці, розуміння, якими 

м’язами робляться ці 

battements та правила їх 

виконання. 

11  4   7 

Тема 12. Правильне 

виконання plié та releve 

у класичному танці, 

розуміння, якими 

6  2   4 



  

м’язами робляться ці 

рухи та правила їх 

виконання. 

Тема 13. Правильне 

виконання ronds у 

класичному танці, 

розуміння, якими 

м’язами робляться ці 

рухи та правила їх 

виконання. 

10  4   6 

Разом – зм. модуль 3 27  10   17 

Всього за 4 семестр 45  16   29 

ІІІ курс 5 семестр 

МОДУЛЬ ІV. Exercices a la barre класичного танцю, як основа народно-

сценічного та українського академічного танців. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Exercices a la barre. 

Тема 14. Вправи 

класичного танцю які 

допомагають правильно 

працювати корпусу, 

плечам та голові 

танцівника у народно-

сценічному та 

українському 

академічному танцях. 

6  2   4 

Тема 15. Вправи 

класичного танцю які 

допомагають виконувати 

усі види battements 

народно-сценічного та 

українського 

академічного танців. 

10  4   6 

Тема 16. Вправи 

класичного танцю які 

допомагають виконувати 

plié та releve у народно-

сценічному та 

українському 

академічному танцях. 

8  2   6 

Тема 17. Вправи 

класичного танцю які 

допомагають виконувати 

усі види ronds народно-

сценічного та 

українського 

академічного танців. 

11  4   7 



  

Тема 18. Вправи 

класичного танцю які 

допомагають виконувати  

вистукування народно-

сценічного та 

українського 

академічного танців. 

10  4   6 

Разом – зм. модуль 4 45  16   29 

Всього за 5 семестр 45  16   29 

ІІІ курс 6 семестр 

МОДУЛЬ V. Exercices au milieu класичного танцю, як основа народно-

сценічного та українського академічного танців. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Exercices au milieu. 

Тема 19. Вправи 

класичного танцю, які 

допомагають танцівнику 

правильно ходити, бігати 

та виконувати всі 

основні pas народно-

сценічного та 

українського 

академічного танців. 

8  2   6 

Тема 20. Вправи 

класичного танцю, які 

допомагають виконувати 

detourne, pirouettes et 

demi-tours (обертальну 

техніку) у народно-

сценічному та 

українському 

академічному танцях. 

14  6   8 

Тема 21. Вправи 

класичного танцю, які 

допомагають виконувати 

allegro (стрибкові рухи) 

у народно-сценічному та 

українському 

академічному танцях. 

12  4   8 

Тема 22. Вправи 

класичного танцю, які 

допомагають виконувати 

технічні елементи 

народно-сценічного та 

українського 

академічного танців. 

11  4   7 

Разом – зм. модуль 5 45  16   29 



  

Всього за 6 семестр 45  16   29 

ІV курс 7 семестр 

МОДУЛЬ VІ. Exercices a la barre et au milieu класичного танцю, як 

підсилення техніки contemporary dance. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Удосконалення техніки сontemporary dance. 

Тема 23. Вправи 

класичного танцю, які 

допомагають відчувати 

тіло танцівника у 

просторі. 

9  3   6 

Тема 24. Вправи 

класичного танцю, які 

допомагають виконувати 

основні технічні 

елементи contemporary 

dance. 

10  4   6 

Тема 25. Вправи 

класичного танцю, які 

допомагають виконувати 

партерні вправи 

contemporary dance. 

7  3   4 

Тема 26. Вправи 

класичного танцю, які 

допомагають виконувати 

технічні елементи 

contemporary dance з 

передачею ваги та 

робота з напрямком 

партнерінг.  

10  4   6 

Тема 27. Вправи 

класичного танцю, які 

допомагають виконувати 

технічні елементи під 

час імпровізації та 

перфоменсу. 

9  2   7 

Разом – зм. модуль 5 45  16   29 

Всього за 7 семестр 45  16   29 

ІV курс 8 семестр 

МОДУЛЬ VІІ. Удосконалення техніки класичного танцю. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою різних вправ, комбінацій та технік. 

Тема 28. Удосконалення 

техніки класичного 

танцю за допомогою 

вправ, що посилюють 

силу та витривалість 

3  1   2 



  

м’язів танцівника. 

Тема 29. Удосконалення 

техніки класичного 

танцю за допомогою 

вправ, що розтягують 

м’язи танцівника. 

3  1   2 

Тема 30. Удосконалення 

техніки класичного 

танцю за допомогою арт-

терапівтичних вправ. 

2  1   1 

Тема 31. Удосконалення 

техніки класичного 

танцю за допомогою 

технік інших видів 

танцю. 

8  4   4 

Тема 32. Удосконалення 

техніки класичного 

танцю за допомогою 

вправ і технік контактної 

імпровізації. 

7  1   6 

Тема 33. Удосконалення 

техніки класичного 

танцю за допомогою 

віртуозних рухів. 

8  2   6 

Разом – зм. модуль 7 31  10   21 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. Складання власних вправ та комбінацій для 

удосконалення техніки класичного танцю, з урахуванням пройденого 

матеріалу. 

Тема 34. Складання 

власних вправ та 

комбінацій для 

удосконалення техніки 

класичного танцю. 

Розігрів. 

7  1   6 

Тема 35. Складання 

власних вправ та 

комбінацій для 

удосконалення техніки 

класичного танцю. 

Вправи на середині залу. 

7  1   6 

Разом – зм. модуль 8 14  2   12 

Всього за 8 семестр 45  12   33 

 



  

5. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

ден. ф. 

1.  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Aplomb.  

2.  
Тема 1. Правильне положення стопи на підлозі й в повітрі та 

розуміння, якими м’язами ці положення досягаються. 
2 

3.  

Тема 2. Правильне положення ніг в усіх положеннях та 

позиціях та розуміння, якими м’язами ці положення 

досягаються. 

2 

4.  
Тема 3. Правильне положення паху і куприка та розуміння, 

якими м’язами ці положення досягаються. 
2 

5.  
Тема 4. Правильне положення попереку та розуміння, якими 

м’язами це положення досягається. 
2 

6.  
Тема 5. Правильне положення м’язів живота та розуміння, 

якими м’язами це положення досягається. 
2 

7.  
Тема 6. Правильне положення грудної клітки та розуміння, 

якими м’язами це положення досягається. 
2 

8.  
Тема 7. Правильне положення лопаток і плечей та розуміння, 

якими м’язами ці положення досягаються. 
2 

9.  
Тема 8. Правильне положення голови й направлення погляду 

та розуміння, якими м’язами ці положення досягаються.  
2 

10.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Положення рук та ніг в 

хореографії. 

 

11.  

Тема 9. Правильне положення ніг в кожній з позицій 

класичного, народно-сценічного та сучасного танцях та 

розуміння, якими м’язами ці положення досягаються. 

3 

12.  

Тема 10. Правильне положення рук в кожній з позицій 

класичного, народно-сценічного та сучасного танцях та 

розуміння, якими м’язами ці положення досягаються. 

3 

13.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Основні рухи класичного 

танцю та вміння їх правильно виконувати. 
 

14.  

Тема 11. Правильне виконання усіх видів battements у 

класичному танці, розуміння, якими м’язами робляться ці 

battements та правила їх виконання. 

4 

15.  

Тема 12. Правильне виконання plié та releve у класичному 

танці, розуміння, якими м’язами робляться ці рухи та 

правила їх виконання. 

2 

16.  

Тема 13. Правильне виконання ronds у класичному танці, 

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

виконання. 

4 

17.  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Exercices a la barre.  

18.  

Тема 14. Вправи класичного танцю які допомагають 

правильно працювати корпусу, плечам та голові танцівника у 

народно-сценічному та українському академічному танцях. 

2 



  

19.  

Тема 15. Вправи класичного танцю які допомагають 

виконувати усі види battements народно-сценічного та 

українського академічного танців. 

4 

20.  

Тема 16. Вправи класичного танцю які допомагають 

виконувати plié та releve у народно-сценічному та 

українському академічному танцях. 

2 

21.  

Тема 17. Вправи класичного танцю які допомагають 

виконувати усі види ronds народно-сценічного та 

українського академічного танців. 

4 

22.  

Тема 18. Вправи класичного танцю які допомагають 

виконувати  вистукування народно-сценічного та 

українського академічного танців. 

4 

23.  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Exercices au milieu.  

24.  

Тема 19. Вправи класичного танцю, які допомагають 

танцівнику правильно ходити, бігати та виконувати всі 

основні pas народно-сценічного та українського академічного 

танців. 

2 

25.  

Тема 20. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати detourne, pirouettes et demi-tours (обертальну 

техніку) у народно-сценічному та українському 

академічному танцях. 

6 

26.  

Тема 21. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати allegro (стрибкові рухи) у народно-сценічному та 

українському академічному танцях. 

4 

27.  

Тема 22. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати технічні елементи народно-сценічного та 

українського академічного танців. 

4 

28.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Удосконалення техніки 

сontemporary dance. 

 

29.  
Тема 23. Вправи класичного танцю, які допомагають 

відчувати тіло танцівника у просторі. 
3 

30.  
Тема 24. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати основні технічні елементи contemporary dance. 
4 

31.  
Тема 25. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати партерні вправи contemporary dance. 
3 

32.  

Тема 26. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати технічні елементи contemporary dance з 

передачею ваги та робота з напрямком партнерінг.  

4 

33.  

Тема 27. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати технічні елементи під час імпровізації та 

перфоменсу. 

2 

34.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Удосконалення техніки 

класичного танцю за допомогою різних вправ, 

комбінацій та технік. 

 

35.  Тема 28. Удосконалення техніки класичного танцю за 1 



  

допомогою вправ, що посилюють силу та витривалість м’язів 

танцівника. 

36.  
Тема 29. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою вправ, що розтягують м’язи танцівника. 
1 

37.  
Тема 30. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою арт-терапівтичних вправ. 
1 

38.  
Тема 31. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою технік інших видів танцю. 
4 

39.  
Тема 32. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою вправ і технік контактної імпровізації. 
1 

40.  
Тема 33. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою віртуозних рухів. 
2 

41.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. Складання власних вправ та 

комбінацій для удосконалення техніки класичного танцю, 

з урахуванням пройденого матеріалу. 

 

42.  
Тема 34. Складання власних вправ та комбінацій для 

удосконалення техніки класичного танцю. Розігрів. 
1 

43.  

Тема 35. Складання власних вправ та комбінацій для 

удосконалення техніки класичного танцю. Вправи на 

середині залу. 

1 
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6. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

ден. ф. 

44.  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Aplomb.  

45.  
Тема 1. Правильне положення стопи на підлозі й в повітрі та 

розуміння, якими м’язами ці положення досягаються. 
3 

46.  

Тема 2. Правильне положення ніг в усіх положеннях та 

позиціях та розуміння, якими м’язами ці положення 

досягаються. 

3 

47.  
Тема 3. Правильне положення паху і куприка та розуміння, 

якими м’язами ці положення досягаються. 
3 

48.  
Тема 4. Правильне положення попереку та розуміння, якими 

м’язами це положення досягається. 
4 

49.  
Тема 5. Правильне положення м’язів живота та розуміння, 

якими м’язами це положення досягається. 
4 

50.  
Тема 6. Правильне положення грудної клітки та розуміння, 

якими м’язами це положення досягається. 
4 

51.  
Тема 7. Правильне положення лопаток і плечей та розуміння, 

якими м’язами ці положення досягаються. 
4 

52.  
Тема 8. Правильне положення голови й направлення погляду 

та розуміння, якими м’язами ці положення досягаються.  
4 

53.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Положення рук та ніг в 

хореографії. 

 

54.  

Тема 9. Правильне положення ніг в кожній з позицій 

класичного, народно-сценічного та сучасного танцях та 

розуміння, якими м’язами ці положення досягаються. 

6 

55.  

Тема 10. Правильне положення рук в кожній з позицій 

класичного, народно-сценічного та сучасного танцях та 

розуміння, якими м’язами ці положення досягаються. 

6 

56.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Основні рухи класичного 

танцю та вміння їх правильно виконувати. 
 

57.  

Тема 11. Правильне виконання усіх видів battements у 

класичному танці, розуміння, якими м’язами робляться ці 

battements та правила їх виконання. 

7 

58.  

Тема 12. Правильне виконання plié та releve у класичному 

танці, розуміння, якими м’язами робляться ці рухи та 

правила їх виконання. 

4 

59.  

Тема 13. Правильне виконання ronds у класичному танці, 

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

виконання. 

6 

60.  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Exercices a la barre.  

61.  

Тема 14. Вправи класичного танцю які допомагають 

правильно працювати корпусу, плечам та голові танцівника у 

народно-сценічному та українському академічному танцях. 

4 



  

62.  

Тема 15. Вправи класичного танцю які допомагають 

виконувати усі види battements народно-сценічного та 

українського академічного танців. 

6 

63.  

Тема 16. Вправи класичного танцю які допомагають 

виконувати plié та releve у народно-сценічному та 

українському академічному танцях. 

6 

64.  

Тема 17. Вправи класичного танцю які допомагають 

виконувати усі види ronds народно-сценічного та 

українського академічного танців. 

7 

65.  

Тема 18. Вправи класичного танцю які допомагають 

виконувати  вистукування народно-сценічного та 

українського академічного танців. 

6 

66.  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Exercices au milieu.  

67.  

Тема 19. Вправи класичного танцю, які допомагають 

танцівнику правильно ходити, бігати та виконувати всі 

основні pas народно-сценічного та українського академічного 

танців. 

6 

68.  

Тема 20. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати detourne, pirouettes et demi-tours (обертальну 

техніку) у народно-сценічному та українському 

академічному танцях. 

8 

69.  

Тема 21. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати allegro (стрибкові рухи) у народно-сценічному та 

українському академічному танцях. 

8 

70.  

Тема 22. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати технічні елементи народно-сценічного та 

українського академічного танців. 

7 

71.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Удосконалення техніки 

сontemporary dance. 

 

72.  
Тема 23. Вправи класичного танцю, які допомагають 

відчувати тіло танцівника у просторі. 
6 

73.  
Тема 24. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати основні технічні елементи contemporary dance. 
6 

74.  
Тема 25. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати партерні вправи contemporary dance. 
4 

75.  

Тема 26. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати технічні елементи contemporary dance з 

передачею ваги та робота з напрямком партнерінг.  

6 

76.  

Тема 27. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати технічні елементи під час імпровізації та 

перфоменсу. 

7 

77.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Удосконалення техніки 

класичного танцю за допомогою різних вправ, 

комбінацій та технік. 

 

78.  Тема 28. Удосконалення техніки класичного танцю за 2 



  

допомогою вправ, що посилюють силу та витривалість м’язів 

танцівника. 

79.  
Тема 29. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою вправ, що розтягують м’язи танцівника. 
2 

80.  
Тема 30. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою арт-терапівтичних вправ. 
1 

81.  
Тема 31. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою технік інших видів танцю. 
4 

82.  
Тема 32. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою вправ і технік контактної імпровізації. 
6 

83.  
Тема 33. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою віртуозних рухів. 
6 

84.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. Складання власних вправ та 

комбінацій для удосконалення техніки класичного танцю, 

з урахуванням пройденого матеріалу. 

 

85.  
Тема 34. Складання власних вправ та комбінацій для 

удосконалення техніки класичного танцю. Розігрів. 
6 

86.  

Тема 35. Складання власних вправ та комбінацій для 

удосконалення техніки класичного танцю. Вправи на 

середині залу. 

6 
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7. Індивідуальні завдання 

1. Правильне положення стопи на підлозі й в повітрі, якими м’язами ці 

положення досягаються. 

2. Правильне положення ніг в усіх положеннях, якими м’язами ці 

положення досягаються. 

3. Правильне положення паху і куприка, якими м’язами ці положення 

досягаються. 

4. Правильне положення попереку, якими м’язами це положення 

досягається. 

5. Правильне положення м’язів живота, якими м’язами це положення 

досягається. 

6. Правильне положення грудної клітки, якими м’язами це положення 

досягається. 

7. Правильне положення лопаток і плечей, якими м’язами ці положення 

досягаються. 

8. Правильне положення голови й направлення погляду, якими м’язами 

ці положення досягаються.  

9. Правильне положення ніг в кожній з позицій класичного, народно-

сценічного та сучасного танцях, якими м’язами ці положення досягаються. 

10. Правильне положення рук в кожній з позицій класичного, народно-

сценічного та сучасного танцях, якими м’язами ці положення досягаються. 

11. Правильне виконання усіх видів battements у класичному, народно-

сценічному та сучасному танцях, якими м’язами вони робляться. 

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

та сучасному танцях, якими м’язами вони робляться. 

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

сучасному танцях, якими м’язами вони робляться . 

14. Вправи та комбінації класичного танцю, що удосконалюють техніку 

народно-сценічного танцю. 

15. Вправи та комбінації класичного танцю, що удосконалюють техніку 



  

українського академічного танцю. 

16. Вправи та комбінації класичного танцю, що удосконалюють техніку 

contemporary dance. 

17. Вправи, що удосконалюють техніку класичного танцю, посилюючи 

силу та витривалість м’язів танцівника. 

18. Вправи, що удосконалюють техніку класичного танцю, розтягуючи 

м’язи танцівника. 

19. Арт-терапівтичні вправи, що удосконалюють техніку класичного 

танцю. 

20. Вправи, комбінації та техніки інших видів танцю, що удосконалюють 

техніку класичного танцю. 

21. Вправи, комбінації та техніки contemporary dance, що удосконалюють 

техніку класичного танцю. 

22. Віртуозні рухи, що удосконалюють техніку класичного танцю. 

23. Власні вправи або комбінації розігріву, поставлені для свого курсу, 

що удосконалюють техніку класичного танцю. 

24. Власні вправи або комбінації на середині залу, поставлені для свого 

курсу, що удосконалюють техніку класичного танцю. 

 

8. Методи навчання 

Використовуються такі методи, як: демонстрація, ілюстрація, 

спостереження. Також застосовуються методи пояснення, розповіді, бесіди. 

Важливе місце в групі словесних методів посідає метод роботи з книгою. Всі ці 

методи об’єднуються практичним виконанням прочитаних, пояснених та 

продемонстрованих рухів класичного танцю. 

 



9. Методи контролю 

Формою контролю, для денної та заочної форм навчання, є залік в 4, 5, 8 

семестрах. 

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. 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). 

Під час семестрового контролю враховуються результати здачі усіх видів 

навчальної роботи згідно із структурою залікових кредитів. 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 



  

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

ІІ курс 3семестр 

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

Модуль 

(відкритий 

урок) 
Загальна 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

30 б. 
16 б. 14 б 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  
2 2 2 2 2 2 2 2  

ІІ курс 4 семестр. 

МОДУЛЬ ІІ. Розуміння та вміння володіти основними положеннями рук та ніг 

в хореографії. 

МОДУЛЬ ІІІ. Розуміння та вміння володіти основними рухами класичного 

танцю. 

Залік 

(відкритий 

урок) 

 
Загальна 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.   
6 б. 10 б. 50 б. 100 б. 

Т9 Т10 Т11 Т12 Т13   
3 3 6 2 6   

ІІІ курс 5 семестр. 

МОДУЛЬ ІV. Exercices a la barre класичного танцю, як основа народно-

сценічного та українського академічного танців. 

Залік 

(відкритий 

урок) 

Загальна 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.   
50 б. 50 б. 100 б. 

Т14 Т15 Т16 Т17 Т18   
5 17 5 15 8   

ІІІ курс 6 семестр. 

МОДУЛЬ V. Exercices au milieu класичного танцю, як основа народно-сценічного 

та українського академічного танців. 

Модуль 

(відкритий 

урок) 

 

Загальна 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5.  

2 б. 

 

10 б. 8 б. 
Т19 Т20 Т21 Т22 

2 2 2 2 

ІV курс 7 семестр. 

МОДУЛЬ VІ. Exercices a la barre et au milieu класичного танцю, як підсилення 

техніки contemporary dance. 

Модуль 

(відкритий 

урок) 

 

 

Загальна 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6.  

8 б. 

 

 

30 б. 12 б. 
Т23 Т24 Т25 Т26 Т26 Т27 

2 2 2 2 2 2 

ІV курс 8 семестр. 

МОДУЛЬ VІІ. Удосконалення техніки класичного танцю. 

Залік 

(відкритий 

урок) 

Загальна 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8.   
12 б. 8 б. 50 б. 100 б. 

Т28 Т29 Т30 Т31 Т32 Т33 Т34 Т35   
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 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення 

дисципліни. 

2.  Нормативні документи. 

3.  Матеріали для демонстрування за допомогою технічних засобів 

навчання (світлини, відео та аудіозаписи). 

4. Музичний матеріал (аудіо записи) для забезпечення навчального 

процесу, відповідно до виду, напрямку, стилю сучасного хореографічного 

мистецтва. 



  

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід Володимира Андрійовича 

Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю / Ю. Безпаленко, Г. 

Горбачук // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ ім. 

І. Франка, 2014. – C. 62–65. “Вісник Львівського університету. Серія 

Мистецтвознавство”  Випуск 14. 

2. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід учнів Вичегжаніна В. А. у 

системі формування основ класичного танцю: голова (частина перша) / Ю. 

Безпаленко, А. Іващишин // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, 

практика : науковий журнал. Інституту музичного мистецтва Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – 

Кельце – Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. – Вип. 2 – С. 104–110. (ISSN 2518-

721Х, збірник включений до міжнародних науково-метричних баз РІНЦ та 

Google Scholar). 

3. Березова Г. Класичний танець у дитячих хореографічних 

колективах / Г. Березова. – Київ : Музична Україна, 1990. – 256 с. – (2-е). 

4. Василенко. К. Лексика українського народного-сценічного танцю. 

Київ: Мистецтво, 1971. – 564 с. 

5. Верховинець В. Теорія українського народного танцю: 5-те 

видання, доповнене. – Київ: Музична Україна, 1990. – 150 с. 

6. Голдрич О. Методика викладання хореографії. – Львів : Сполом, 

2006. – 84 с. 

7. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю. 

Навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів 

акредитації / Видання друге, доопрацьоване і доповнене – Вінниця: Нова книга, 

2007. – 416 с. 

8. Класичний танець школа чоловічого виконавства М. Тарасов – 

Режим доступу до 

https://docs.google.com/document/d/1_Nz9aLnijoYFcMTYYju3h8thwrmVJWD/edit

?rtpof=true 
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