
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ  

Кафедра режисури та хореографії 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о декана факультету культури і мистецтв 

_______________ доц. Крохмальний Р. О. 

«24» лютого 2021 року 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

 «Акробатичні елементи в хореографії» 
(шифр і назва навчальної дисципліни) 

 

циклу професійної та практичної підготовки  

Дисципліна вільного вибору студента 
 

 
 

 

 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень(денна та заочна форма навчання) 

 

з галузі знань 02 Культура і мистецтво 
(шифр і назва галузі знань) 

 

спеціальність 024 Хореографія 
(шифр і назва спеціальності) 

 

освітньо-професійна програма Хореографія 
(назва ОП) 

 

 

 

 

 

 

Львів 2021 

 



       

 

Робоча програма «Акробатичні елементи в хореографії» циклу професійної та 

практичної підготовки. Дисципліна вільного вибору» для студентів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (денна та заочна форма навчання) освітньо-професійної програми 

«Хореографія», спеціальність 024 «Хореографія». – Львів, 2021 – 15 с. 

 

Розробник програми: доцент, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

режисури та хореографії О.А.Плахотнюк  

 

 

 

 

 

 

 

Розроблено та внесено Львівським національним університетом імені 

Івана Франка, факультет культури і мистецтв кафедрою режисури та 

хореографії. 

 

Протокол № 8 від «20» січня 2021 р. 
 

Завідувач кафедрою проф. Ф. Стригун          _______________ 
                                                                   (прізвище та ініціали)                                                   (підпис)                          

 

Схвалено методичною комісією за спеціальність 024 «Хореографія» 

                                                                                               (шифр, назва)             

Протокол № 9  від «20» січня 2021р. 
 

Голова   доц. О. Плахотнюк            ______________ 
                                      (прізвище та ініціали)                                      (підпис)                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плахотнюк О., 2021 



Опис навчальної дисципліни 

«Акробатичні елементи в хореографії» 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 
Галузь знань 

02 Культура і мистецтво 
(шифр і назва) 

за вибором 
 

Загальна кількість годин 

– 120 

Спеціальність 

 024 Хореографія 
 (шифр і назва) 

Модулів – 1 

Освітньо-професійна програма 

«Хореографія» 

(оновлена 2021 р) 

Перший рівень вищої освіти 

(бакалавр) 

Кваліфікація: бакалавр 

хореографії. 

 

Змістових модулів – 2 Рік підготовки: 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

 

аудиторних – 2 

 

всього самостійної  

роботи студента на 

семестр – 88 годин 

  

ІІ-й ІІ-й 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

- год. - год. 

Практичні, семінарські 

32 год. - год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

88 год. -  год. 

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю:  

Найменування 

показників  
залік 

  



Дисципліни вільного вибору циклу професійної та практичної підготовки 

ОП Хореографія кафедри режисури та хореографії формуються відповідно 

Положення «Про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами витої 

освіти навчальних дисциплін у Львівському національному університеті імені 

Івана Франка»  протокол ВР ЛНУ ім. І. Франка 77/11 від 29.11.2019 року. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання з 

акробатики у хореографічному мистецтві, методики виконання  акробатичних 

елементів. Предметом вивчення навчальної дисципліни є хореографічне 

мистецтво. Теоретичні та методичні питання виконання, процесів навчання та 

організації, вивчення хореографії.  

Вивчення предметуа підсилюючим фактором формування виконавських та 

фахових питань підготовку бакалавра хореографії так як Акробатичні елементи 

в хореографії є одним із вибіркових предметів ОП Хореографія  

Міждисциплінарні зв’язки: Теорія та методика викладання класичного 

танцю. Теорія та методика викладання українського танцю. Теорія та методика 

викладання народно-сценічного танцю. Теорія та методика викладання 

сучасного танцю. Дуетно-сценічний танець. Практики. Курсова робота «Теорія 

та методика викладання хореографічних дисциплін»  

Мета: більш поглиблене засвоєння студентами теоретичних, практичних 

основ хореографічних дисциплін в частості акробатичних елементи в 

хореографічному мистецтві, правил, характеру виконання рухів, послідовність їх 

вивчення, загальних зауважень.  

Завдання: оволодіння практичними навичками виконання, підготовки та 

проведення уроку з акробатики в обсязі, що підсилюють компетенції необхідні 

для становлення спеціаліста – бакалавра хореографії, вчителя хореографічних 

дисциплін, керівника танцювального колективу, артиста балету. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні 

знати: 

- теоретично-практичний матеріал з акробатичних елементів в 

хореографічному мистецтві; 

- понятійно-категоріальний знання з акробатики в хореографічному 

мистецтві; 

- термінологію акробатики; 

- методику виправлення фізичних вад тіла за допомогою акробатичних  

елементів; 

- систему укріплення м’язів тіла за допомогою акробатичних  елементів; 

- систему розвитку гнучкості людського тіла;  

- знати витоки акробатики;  

- знати провідних діячів мистецтва акробатики. 

уміти: 

- самостійно аналізувати методику викладання акробатичних елементів 

в хореографічному мистецтві; 

- застосовувати методику виконання акробатичних  елементів в 

хореографічному мистецтві; 



- на практиці застосовувати отримані теоретичні знання; 

- володіти навчально-програмною та методичною документацією та 

уміти використовувати їх для формування змісту навчання; 

- уміти робити відбір навчального матеріалу з рекомендованих 

програмою підручників та методичних посібників; 

- уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу; 

- застосовуючи теоретичні знання з методики побудови уроку та 

використовуючи методичну літературу, визначати співрозмірність тривалості 

частин уроку; 

- організовувати вибудовувати заняття з акробатичних  елементів в 

хореографічному мистецтві; 

- проводити контроль та самоконтроль під час виконання вправ 

акробатичних  елементів; 

- складати комплекс вправ з акробатичних  елементів; 

- методично рекомендувати дозування вправ з акробатичних  елементів. 

Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Акробатичні елементи в 

хореографії» підсилює та поглиблює досягнення програмних програмних 

результатів  

ПР09. Володіти термінологією хореографічного мистецтва, його понятійно-

категоріальним апаратом. 

ПР11. Використовувати інноваційні технології, оптимальні засоби, методики, 

спрямовані на удосконалення професійної діяльності, підвищення 

особистісного рівня володіння фахом. 

ПР19. Знаходити оптимальні виконавські прийоми для втілення 

хореографічного образу. 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Акробатичні елементи в хореографії 

 

Тема 1: Переверти, вперед, назад, через плече і так далі. 

Переверти, вперед, назад, через плече і так далі. 

Перевертом називається обертовий рух тіла з послідовним доторканням 

до підлоги і перевертанням через голову. 

Переверти уперед – з упору присівши. Переверти із стрибка. Переверти 

назад з упору присівши. Переверти назад зігнувшись – ноги разом або ноги 

нарізно. Переверти назад через плече прогнувшись, з опорою руками по 

сторонах. 

Література:19,20,30,34, 44,45. 

 

Тема 2: Стійки. Перевороти. 

Стійкою називається положення тіла людини ногами вгору. 

Стійка на лопатках («берізка»). Стійка на передпліччях. Стійка на руках. 

Стійки можуть бути з різними положеннями ніг, наприклад, ноги нарізно, під 

кутом, на одній руці і т.д. 

Перевороти. 

Переворот – обертальні рухи тіла з повним перевертанням і з проміжною 



опорою однією руками або головою, з однією або двома фазами польоту. 

Переворот вправо або вліво (колесо). Повільний переворот вперед на одну ногу. 

Повільний переворот назад (перекидька). Темповий переворот вперед. 

Переворот з поворотом (рондат). Переворот назад (флік-фляк). Арабське колесо. 

Переворот неповний (курбет). 

Література:19,20,30,34, 44,45. 

 

Тема 3: Сальто. 

Сальто – обертальний рух тіла із стрибком і повним перевертанням у 

повітрі без проміжної опори. Сальто вперед. Махове сальто. Сальто назад. 

Література:19,20,30,34, 44,45. 

 

Тема 4: Парні (дуетні) та групові вправи. Балансові вправи. 

Балансові вправи виконуються без розриву захвату або контакту з 

партнером. Захват – з’єднання рук партнерів для спільного виконання вправи. 

Основні положення нижнього партнера для підтримки партнера. Лежачи на 

спині. Стоячи. В випаді. В напівприсівши. В мостику. В стійці на лопатках. 

Основні методи виконання балансових вправ. Поштовхом.  Махом. Силою. 

Ривком. Виходи на плечі й руки. 

Література:19,20,30,34, 44,45. 

 

Тема 5: Підтримки. 

Підтримки – різноманітні пози, не відносячи до упорів, стійки і 

рівновагам, виконанні парами і дуетами на руках, ступнях і руці нижнього. 

Підтримка під спину. Підтримка під живіт. Підтримка під бердо. Підтримка в 

пів шпагаті і шпагат. Підтримка в мостику. Підтримка в «сідлі». Підтримка на 

боці. Підтримка у звисанні. 

Література:19,20,30,34, 44,45. 

 

Тема 6: Упори і звисання. 

Звисання – положення верхнього, при якому печі знаходяться нижче 

захвата руками. Упори – положення на партнері, при якому плечі верхнього 

находяться вище(або на рівні) опори, а зусилля направлення на відштовхування. 

Звисання лежачи. Звисання зігнувши ноги. Звисання прогнувшись. 

Горизонтальне звисання. 

Упор виконаний на зігнутих руках, на прямих руках, упор виконане ний 

на ліктях. Горизонтальні упори. 

Література:19,20,30,34, 44,45. 

 

Тема 7: Групові вправи. Відпрацювання елементів з хореографічних 

номерів. 

Розподіл групи на виконання наступних ролей: нижній, середній, верхній. 

Піраміди – групове розміщення виконавців у виді композиційно оформленої 

фігури. Побудова, фіксація піраміди, руйнація (вихід з піраміди). 

Праця викладача акробатики і гімнастики тісно пов’язана з роботою 

постановника - балетмейстера, при створенні і відпрацюванні хореографічних 



номерів з спортивними елементами, необхідно відпрацьовувати їх на заняттях 

окремо в тій послідовності як вони використовуються в танці. Також треба бути 

присутнім при відпрацюванні номеру під час репетицій, з виправлянням 

помилок учасників номеру. 

Література:19,20,30,34, 44,45. 

 

Тема 8: Робота з предметом. 

Досить часто в хореографічних номерах використовуються різноманітні 

предмети і не лише спортивного значення (м’яч, обруч, стрічка, і ін.), а інші 

(парасольки, шарфи, і ін.), тому потрібно роз’яснити як правильно утримувати 

предмети під час виконання номеру. 

Література:19,20,30,34, 44,45. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Акробатичні елементи в хореографічному мистецтві 

Тема 1: Переверти, вперед, 

назад, через плече і так далі. 

8  4   4       

Тема 2: Стійки. Перевороти. 10  4   6       

Тема 3: Сальто. 10  4   6       

Тема 4: Парні (дуетні) та групові 

вправи. Балансові вправи. 

10  4   6       

Тема 5: Підтримки. 10  4   6       

Тема 6: Упори і звисання. 10  4   6       

Тема 7: Групові вправи. 10  4   6       

Тема 8: Робота з предметом. 10  4   6       

Разом  88  32   88       

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Правила виконання перевертань, вперед, назад, через плече і так далі. 2 

2 Правила виконання стійки та переворотів. 2 

3 Правила виконання сальто. 2 

4 Правила виконання парних (дуетних) та групових вправ. Балансові 

вправи. 

2 

5 Правила виконання підтримок. 2 

6 Правила виконання упорів та звисань. 2 

7 Правила виконання групових вправ. 2 

8 Правила виконання роботи з предметом. 2 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Переверти, вперед, назад, через плече і так далі. 2 

2 Стійки. Перевороти. 2 



3 Сальто. 2 

4 Парні (дуетні) та групові вправи. Балансові вправи. 2 

5 Підтримки. 2 

6 Упори і звисання. 2 

7 Групові вправи. 2 

8 Робота з предметом. 2 

 

7.  Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Переверти, вперед, назад, через плече і так далі. 4 

2 Стійки. Перевороти. 6 

3 Сальто. 6 

4 Парні (дуетні) та групові вправи. Балансові вправи. 6 

5 Підтримки. 6 

6 Упори і звисання. 6 

7 Групові вправи. 6 

8 Робота з предметом. 6 

8. Індивідуальні завдання 

- Термінологія акробатичних елементів. 

- Виправлення фізичних вад тіла за допомогою та акробатичних  елементів в хореографічному 

мистецтві танцювальної аеробіки.  

- Акробатика  – як система укріплення м’язів тіла. 

- Акробатичні елементи як  – система розвитку гнучкості людського тіла.   

- Оздоровче значення акробатичних елементів для загальної групи населення.  

- Поєднання сучасного танцювального мистецтва і спорту.  

- Значення акробатики та їх завдання у фізичному виховання людини. 

- Вираження хореографічних образів за допомогою акробатичних елементів. 

- Теоретичні та методичні рекомендації до складання комплексу вправ з акробатики. 

- Танцювальна аеробіка як засіб розвитку фізичних якостей танцівника. 

- Контроль та самоконтроль під час виконання вправ акробатичних елементів.  

- Використання акробатики в народно-сценічному танці.  

- Використання акробатики в класичному танці.  

- Використання акробатики в сучасній хореографії.  

 

9. Методи навчання 

- за джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні, наочні, 

практичні; 

- за характером пізнавальної діяльності студентів – практичне відтворювання рухової 

дії, пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, частково-

пошуковий, дослідницький; 

- залежно від основної дидактичної мети і завдань – методи оволодіння новими 

знаннями, формування вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок;  

- методи усного викладу знань, закріплення навчального матеріалу, самостійної 

роботи студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із застосування знань на 

практиці та вироблення вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок; 

- з точки зору цілісного підходу до діяльності у процесі навчання – методи організації 

та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й мотивація студента, 

контролю, самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, самокорекції, взаємокорекції в 

навчанні. 

- Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні 

розробки, тьюторство,  навчальні спільноти і т. д.) проектно-орієнтоване навчання, дискусія 



- Завдання тьютора – побудова освітнього простору як простору прояву 

пізнавальних ініціатив та інтересів студентів і створення індивідуальної освітньої траєкторії. 

Тьютор встановлює зі студентами партнерські стосунки, забезпечуючи психологічну 

підтримку під час навчання, організовує їх освітню діяльність, представляє академічні 

інтереси студентів на факультеті. Тьюторський супровід, націлений на реалізацію принципу 

індивідуалізації в освіті, сприяє найбільш повному розкриттю особистісного потенціалу 

студента за умови встановлення суб’єктних відносин, в яких кожна сторона бере на себе 

відповідальність за свій вибір. 

 

10. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 

перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форми 

проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і 

відображаються у робочому плані дисципліни. Тестовий контроль можна проводити як на 

практичних, так і на лекційних заняттях.  

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 контроль проводиться за однією із таких форм: семестровий іспит, 

диференційований залік або залік з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.  

Форма проведення заліку – відкритий урок, програма якого затверджується кафедрою 

і відображається у робочій навчальній програмі дисципліни. 

Під час семестрового контролю враховуються результати здачі усіх видів навчальної 

роботи згідно із структурою залікових кредитів. 

Оцінювання  знань студента здійснюється за  100-бальною шкалою 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкове 

заняття 

Сума 

ІV курс    

залік  

 

 

100 Змістовий модуль І 

Акробатичні елементи в хореографії 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

12 12 12 12 12 121 14 14 

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 

 

12. Критерії оцінювання результатів з курсу  

“ Акробатичні елементи в хореографії ” 

Модульна контрольна робота оцінюється за 5-ти бальною системою. Основа для 

визначення оцінки – рівень засвоєння студентами матеріалу, передбаченого освітньо-

професійною програмою. 



“Відмінно” (А) заслуговує студент, який вірно виконав творчі завдання в межах 90 - 100% 

поставлених питань та завдань: 

  - показав всебічні, систематичні і глибокі знання навчально-програмного матеріалу; 

  - показав вміння відмінно виконувати завдання, що передбачені практичним показом 

(МКР); 

  - вміє застосовувати основи танцювальної лексики; 

  - досконало володіє театральними і хореографічними  поняттями; 

  - проявив творчі здібності в розумінні, викладенні і використанні учбово-програмного  

матеріалу. 

Добре” (ВС) заслуговує студент, який вірно  виконав творчі завдання  в межах 75 – 

89 % поставлених питань та  завдань: 

  - показав добрі знання навчально-програмного матеріалу курсу; 

  - добре володіє театральними і хореографічними  поняттями; 

  - достатньо повно володіє хореографічними поняттями. 

“Задовільно” (ДЕ)  заслуговує студент, який вірно  виконав творчі завдання в межах 

60 – 74 % поставлених питань та завдань у практичного показу (МКР): 

  - показав достатні знання навчально-програмного матеріалу дисципліни у 

задовільному  обсязі; 

  - в певному об’ємі знає авторів згаданих на лекціях хореографічних теорій.   

  - володіє першочерговими поняттями театрально-хореографічного мистецтва. 

“Незадовільно”(ХF) з можливістю повторного складання заслуговує студент, який 

виконав творчі завдання  в обсязі 35-59 % завдань, передбачених практичним показом (МКР): 

  - показав досить низький рівень знань навчально-програмного матеріалу; 

  - допускає значні помилки у визначенні основних мистецтвознавчих підходів; 

  - не орієнтується в значній більшості понять та категорій. 

“Незадовільно”(ХF) з обов’язково повторним курсом заслуговує студент, який   

виконав творчі завдання  в обсязі 1- 34 % завдань, передбачених МКР: 

  - не володіє об’ємом знань обсязі, що не задовольняє мінімально – необхідному 

навчально-програмного матеріалу з курсу; 

  - неприпустимо помиляється в основних поняттях та категоріях курсу; 

  - допустив грубі  помилки при виконанні МКР, що демонструють нерозуміння 

сутності обраної спеціальності. 

 

13. Методичне забезпечення 

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. 

Нормативні документи. 

Матеріали для демонстрування за допомогою технічних засобів навчання (світлини, 

відео та аудіозаписи). 

 

14. Засоби діагностики (питання що виносяться на залік) 

– Акробатика  – як система укріплення м’язів тіла. 

– Використання акробатики в класичному танці.  

– Використання акробатики в народно-сценічному танці.  

– Використання акробатики в сучасній хореографії.  

– Виправлення фізичних вад тіла за допомогою акробатичних елементів в 

хореографічному мистецтві танцювальної аеробіки.  

– Вираження хореографічних образів за допомогою акробатичних елементів. 

– Значення акробатики та їх завдання у фізичному виховання людини. 

– Контроль та самоконтроль під час виконання вправ акробатичних елементів.  

– Оздоровче значення акробатичних елементів для загальної групи населення.  

– Поєднання сучасного танцювального мистецтва і спорту.  

– Правила виконання вправ для розвитку рухомості в хребті. 

– Правила виконання групових вправ. 



– Правила виконання змахів руками, ногами. Вправи, які розвивають силу рук.  

– Правила виконання парних (дуетних) та групових вправ. Балансові вправи. 

– Правила виконання перевертань, вперед, назад, через плече і так далі. 

– Правила виконання підтримок. 

– Правила виконання поворотів, бігів, кроків.  

– Правила виконання пружинніх рухів. Вправи в розслабленні. 

– Правила виконання роботи з предметом. 

– Правила виконання сальто. 

– Правила виконання стійки та переворотів. 

– Правила виконання стрибків. 

– Правила виконання стройових і порядкових вправ. Вправ, які сприяють розвиткові 

сили. 

– Правила виконання упорів та звисань. 

– Правила виконання шпагату, рівноваги «мости». 

– Танцювальна аеробіка як засіб розвитку фізичних якостей танцівника. 

– Теоретичні та методичні рекомендації до складання комплексу вправ з гімнастики. 

– Теоретичні та методичні рекомендації до складання комплексу вправ з акробатики. 

– Термінологія акробатичних елементів. 

– Техніка безпеки і правила поведінки під час занять і виконання спортивних елементів. 
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