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1. Опис навчальної дисципліни 

ПП2.1.02 Тренаж за фахом  

Циклу вибіркових дисциплін професійної і практичної підготовки. 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень (заочна форма 

навчання) 

з галузі знань 02 Культура і мистецтво 

спеціальність 024 Хореографія 

 

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 

З 10 днів у 3 семестрі, 

годин для заочної 

форми навчання: 

 

аудиторних – 6 

 

самостійної роботи 

студента – 48 

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 

- 6 

Самостійна робота 

- 48 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: 

Модуль  

З 10 днів у 4 семестрі, 

годин для заочної 

форми навчання: 

 

 

аудиторних – 4 

 

самостійної роботи 

студента – 50 

Рік підготовки: 

- ІІ-й  

Семестр 

- 4-й  

Практичні, семінарські 

- 4 

Самостійна робота 

- 50 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: 

 Залік  

З 20 днів у 5 семестрі, 

годин для заочної 

форми навчання: 

 

аудиторних – 10 

 

Рік підготовки: 

 ІІІ-й 

Семестр 

 5-й  

Практичні, семінарські 

- 10 



 

самостійної роботи 

студента – 44 

Самостійна робота 

- 44 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: 

 Залік 

З 20 днів у 6 семестрі, 

годин для заочної 

форми навчання: 

 

 

аудиторних – 14 

 

самостійної роботи 

студента – 40 

 Рік підготовки: 

 ІІІ-й 

Семестр 

 6-й  

Практичні, семінарські 

- 14 

Самостійна робота 

- 40 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: 

 Модуль 

З 25 днів у 7 семестрі, 

годин для заочної 

форми навчання: 

 

аудиторних – 6 

 

самостійної роботи 

студента – 48 

 Рік підготовки: 

 IV-й 

Семестр 

 7-й 

Практичні, семінарські 

- 6 

Самостійна робота 

- 48 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: 

 Модуль 

З 15 днів у 8 семестрі, 

годин для заочної 

форми навчання: 

 

Залік 

 

Рік підготовки: 

 IV-й 

Семестр 

 8-й 

Практичні, семінарські 

- - 

Самостійна робота 

- - 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: 

 Залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи  

становить (у %): 

для заочної форми навчання – 17% 

 



4. Структура навчальної дисципліни (з Робочої програми 

дисципліни). 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Заочна 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. 

6.75  0.75   6 

Тема 2. Правильне 

положення ніг в усіх 

положеннях та позиціях 

та розуміння, якими 

м’язами ці положення 

досягаються. 

6.75  0.75   6 

Тема 3. Правильне 

положення паху і 

куприка та розуміння, 

якими м’язами ці 

положення досягаються. 

6.75  0.75   6 

Тема 4. Правильне 

положення попереку та 

розуміння, якими 

м’язами це положення 

досягається. 

6.75  0.75   6 

Тема 5. Правильне 

положення м’язів живота 

та розуміння, якими 

м’язами це положення 

досягається. 

6.75  0.75   6 

Тема 6. Правильне 

положення грудної 

клітки та розуміння, 

якими м’язами це 

положення досягається. 

6.75  0.75   6 

Тема 7. Правильне 

положення лопаток і 
6.75  0.75   6 



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.  

6.75  0.75   6 

Разом – зм. модуль 1 54  6    

Всього за 3 семестр 54  6   48 

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. 

10.8  0.8   10 

Тема 10. Правильне 

положення рук в кожній 

з позицій класичного, 

народно-сценічного та 

сучасного танцях та 

розуміння, якими 

м’язами ці положення 

досягаються. 

10.8  0.8   10 

Разом – зм. Модуль 2 21.6  1.6   20 

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. 

10.8  0.8   10 

Тема 12. Правильне 10.8  0.8   10 



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. 

10.8  0.8   10 

Разом – зм. модуль 3 32.4  2.4   30 

Всього за 4 семестр 54  4   50 

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. 

12  2   10 

Тема 15. Вправи 

класичного танцю які 

допомагають виконувати 

усі види battements 

народно-сценічного та 

українського 

академічного танців. 

12  2   10 

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 
12  2   10 



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. 

10  2   8 

Разом – зм. модуль 4 54  10   44 

Всього за 5 семестр 54  10   44 

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. 

12  2   10 

Тема 20. Вправи 

класичного танцю, які 

допомагають виконувати 

detourne, pirouettes et 

demi-tours (обертальну 

техніку) у народно-

сценічному та 

українському 

академічному танцях. 

14  4   10 

Тема 21. Вправи 

класичного танцю, які 

допомагають виконувати 

allegro (стрибкові рухи) 

у народно-сценічному та 

українському 

академічному танцях. 

14  4   10 

Тема 22. Вправи 14  4   10 



класичного танцю, які 

допомагають виконувати 

технічні елементи 

народно-сценічного та 

українського 

академічного танців. 

Разом – зм. модуль 5 54  14   40 

Всього за 6 семестр 54  14   40 

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. 

0.7  0.2   0.5 

Тема 24. Вправи 

класичного танцю, які 

допомагають виконувати 

основні технічні 

елементи contemporary 

dance. 

0.9  0.4   0.5 

Тема 25. Вправи 

класичного танцю, які 

допомагають виконувати 

партерні вправи 

contemporary dance. 

2.2  0.2   2 

Тема 26. Вправи 

класичного танцю, які 

допомагають виконувати 

технічні елементи 

contemporary dance з 

передачею ваги та 

робота з напрямком 

партнерінг.  

2.4  0.4   2 

Тема 27. Вправи 

класичного танцю, які 

допомагають виконувати 

технічні елементи під 

час імпровізації та 

перфоменсу. 

1.2  0.2   1 

Разом – зм. модуль 5 7.4  1.4   6 

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. 

4.2  0.2   4 

Тема 29. Удосконалення 

техніки класичного 

танцю за допомогою 

вправ, що розтягують 

м’язи танцівника. 

4.2  0.2   4 

Тема 30. Удосконалення 

техніки класичного 

танцю за допомогою арт-

терапівтичних вправ. 

2.1  0.1   2 

Тема 31. Удосконалення 

техніки класичного 

танцю за допомогою 

технік інших видів 

танцю. 

7  1   6 

Тема 32. Удосконалення 

техніки класичного 

танцю за допомогою 

вправ і технік контактної 

імпровізації. 

5  1   4 

Тема 33. Удосконалення 

техніки класичного 

танцю за допомогою 

віртуозних рухів. 

7.1  1.1   6 

Разом – зм. модуль 7 29.6  3.6   26 

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. 

8.5  0.5   8 

Тема 35. Складання 

власних вправ та 

комбінацій для 

8.5  0.5   8 



 

удосконалення техніки 

класичного танцю. 

Вправи на середині залу. 

Разом – зм. модуль 8 17  1   16 

Всього за 7 семестр 54  6   48 



5. Теми практичних занять (з Робочої програми дисципліни, для 

заочної форми навчання) 
№ 

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. 
0.75 

3.  

Тема 2. Правильне положення ніг в усіх положеннях та 

позиціях та розуміння, якими м’язами ці положення 

досягаються. 

0.75 

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

якими м’язами ці положення досягаються. 
0.75 

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

м’язами це положення досягається. 
0.75 

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

якими м’язами це положення досягається. 
0.75 

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

якими м’язами це положення досягається. 
0.75 

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

якими м’язами ці положення досягаються. 
0.75 

9.  
Тема 8. Правильне положення голови й направлення погляду 

та розуміння, якими м’язами ці положення досягаються.  
0.75 

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. 

0.8 

12.  

Тема 10. Правильне положення рук в кожній з позицій 

класичного, народно-сценічного та сучасного танцях та 

розуміння, якими м’язами ці положення досягаються. 

0.8 

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. 

0.8 

15.  

Тема 12. Правильне виконання plié та releve у класичному 

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

правила їх виконання. 

0.8 

16.  

Тема 13. Правильне виконання ronds у класичному танці, 

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

виконання. 

0.8 

17.  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Exercices a la barre.  

18.  
Тема 14. Вправи класичного танцю які допомагають 

правильно працювати корпусу, плечам та голові танцівника у 
2 



народно-сценічному та українському академічному танцях. 

19.  

Тема 15. Вправи класичного танцю які допомагають 

виконувати усі види battements народно-сценічного та 

українського академічного танців. 

2 

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. 

2 

22.  

Тема 18. Вправи класичного танцю які допомагають 

виконувати  вистукування народно-сценічного та 

українського академічного танців. 

2 

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. 

4 

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. 
0.2 

30.  
Тема 24. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати основні технічні елементи contemporary dance. 
0.4 

31.  
Тема 25. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати партерні вправи contemporary dance. 
0.2 

32.  

Тема 26. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати технічні елементи contemporary dance з 

передачею ваги та робота з напрямком партнерінг.  

0.4 

33.  

Тема 27. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати технічні елементи під час імпровізації та 

перфоменсу. 

0.2 

34.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Удосконалення техніки 

класичного танцю за допомогою різних вправ, 
 



комбінацій та технік. 

35.  

Тема 28. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою вправ, що посилюють силу та витривалість м’язів 

танцівника. 

0.2 

36.  
Тема 29. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою вправ, що розтягують м’язи танцівника. 
0.2 

37.  
Тема 30. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою арт-терапівтичних вправ. 
0.1 

38.  
Тема 31. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою технік інших видів танцю. 
1 

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. 
1.1 

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. 
0.5 

43.  

Тема 35. Складання власних вправ та комбінацій для 

удосконалення техніки класичного танцю. Вправи на 

середині залу. 

0.5 
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7. Самостійна робота (з Робочої програми дисципліни, для заочної 

форми навчання). 
№ 

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. 
6 

46.  

Тема 2. Правильне положення ніг в усіх положеннях та 

позиціях та розуміння, якими м’язами ці положення 

досягаються. 

6 

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

якими м’язами ці положення досягаються. 
6 

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

м’язами це положення досягається. 
6 

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

якими м’язами це положення досягається. 
6 

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

якими м’язами це положення досягається. 
6 

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

якими м’язами ці положення досягаються. 
6 

52.  
Тема 8. Правильне положення голови й направлення погляду 

та розуміння, якими м’язами ці положення досягаються.  
6 

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. 

10 

55.  

Тема 10. Правильне положення рук в кожній з позицій 

класичного, народно-сценічного та сучасного танцях та 

розуміння, якими м’язами ці положення досягаються. 

10 

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. 

10 

58.  

Тема 12. Правильне виконання plié та releve у класичному 

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

правила їх виконання. 

10 

59.  

Тема 13. Правильне виконання ronds у класичному танці, 

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

виконання. 

10 

60.  ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Exercices a la barre.  

61.  
Тема 14. Вправи класичного танцю які допомагають 

правильно працювати корпусу, плечам та голові танцівника у 
10 



народно-сценічному та українському академічному танцях. 

62.  

Тема 15. Вправи класичного танцю які допомагають 

виконувати усі види battements народно-сценічного та 

українського академічного танців. 

10 

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. 

10 

65.  

Тема 18. Вправи класичного танцю які допомагають 

виконувати  вистукування народно-сценічного та 

українського академічного танців. 

8 

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. 

10 

68.  

Тема 20. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати detourne, pirouettes et demi-tours (обертальну 

техніку) у народно-сценічному та українському 

академічному танцях. 

10 

69.  

Тема 21. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати allegro (стрибкові рухи) у народно-сценічному та 

українському академічному танцях. 

10 

70.  

Тема 22. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати технічні елементи народно-сценічного та 

українського академічного танців. 

10 

71.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Удосконалення техніки 

сontemporary dance. 

 

72.  
Тема 23. Вправи класичного танцю, які допомагають 

відчувати тіло танцівника у просторі. 
0.5 

73.  
Тема 24. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати основні технічні елементи contemporary dance. 
0.5 

74.  
Тема 25. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати партерні вправи contemporary dance. 
2 

75.  

Тема 26. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати технічні елементи contemporary dance з 

передачею ваги та робота з напрямком партнерінг.  

2 

76.  

Тема 27. Вправи класичного танцю, які допомагають 

виконувати технічні елементи під час імпровізації та 

перфоменсу. 

1 

77.  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Удосконалення техніки 

класичного танцю за допомогою різних вправ, 
 



комбінацій та технік. 

78.  

Тема 28. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою вправ, що посилюють силу та витривалість м’язів 

танцівника. 

4 

79.  
Тема 29. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою вправ, що розтягують м’язи танцівника. 
4 

80.  
Тема 30. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою арт-терапівтичних вправ. 
2 

81.  
Тема 31. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою технік інших видів танцю. 
6 

82.  
Тема 32. Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою вправ і технік контактної імпровізації. 
4 

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. 
8 

86.  

Тема 35. Складання власних вправ та комбінацій для 

удосконалення техніки класичного танцю. Вправи на 

середині залу. 

8 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни (з Навчальної 

програми дисципліни, для заочної форми навчання). 

 

Шифр змісто 

вого 

модуля 

 
Назва змістового модуля 

Кількість 

аудиторних 

годин 

1 2 заоч. ф. 

1.01.01 Розуміння та вміння володіти власним тілом (aplomb).  

1.01.01.01 Aplomb. 6 

1.02.01 Розуміння та вміння володіти основними 

положеннями рук та ніг в хореографії. 
 

1.02.01.01 Положення рук та ніг в хореографії. 1.6 

1.03.01 Розуміння та вміння володіти основними рухами 

класичного танцю. 
 

1.03.01.01 Основні рухи класичного танцю та вміння їх 

правильно виконувати. 
2.4 

1.04.01 Exercices a la barre класичного танцю, як основа 

народно-сценічного та українського академічного 

танців. 

 

1.04.01.01 Exercices a la barre. 10 

1.05.01 Exercices au milieu класичного танцю, як основа 

народно-сценічного та українського академічного 

танців. 

 

1.05.01.01 Exercices au milieu. 14 

1.06.01 Exercices a la barre et au milieu класичного танцю, як 

підсилення техніки contemporary dance. 
 

1.06.01.01 Удосконалення техніки сontemporary dance. 1.4 

1.07.01 Удосконалення техніки класичного танцю.  

1.07.01.01 Удосконалення техніки класичного танцю за 

допомогою різних вправ, комбінацій та технік. 
3.6 

1.07.01.02 Складання власних вправ та комбінацій для 

удосконалення техніки класичного танцю, з 

урахуванням пройденого матеріалу. 

1 

 


