
План роботи хореографічного гуртка 

     Основне  завдання  програми  – задовольнити  зацікавленість дітей у 

вибраному виді мистецтва, дати вихованцям початкову хореографічну підготовку, 

сприяти розвитку музикальності, почуттю ритму, формуванню основних рухових 

навичок, які дадуть змогу дитині визначитися в подальшому хореографічному 

навчанні. 

    Завдання: 

- надання початкової хореографічної підготовки; 

- виявлення схильності до продовження навчання; 

- естетичний розвиток дитини; 

- сприяння вихованню культури спілкування та правильної поведінки; 

- виховання вміння працювати в колективі; 

- розвиток психічних процесів – мислення,уяви,уваги та пам'яті; 

- прищеплення цікавості до занять хореографією. 

    Цілі: 

- освітня :залучення дітей до вивчення максимальної кількості видів 

хореографічного мистецтва; 

- розвиваюча :гармонійне поєднання комплексу фізичних та духовних 

якостей особистості:артистизм,осанка,витривалість,благородство; 

- виховна :професійна орієнтація дитини, виховання самосвідомості. 

Принципи навчання 

Принцип наочності: 

- прослуховування та перегляд музичних та відеоматеріалів; 

- наглядний показ вправ та рухів; 

- вивчення наочних посібників. 

Принцип доступності: 

- вивчення матеріалу від простого до складного. 

Принцип гуманності: 



- співпраця, відсутність надмірного тиску на учня; 

- індивідуальний підхід, самовираження дитини; 

- знання та розуміння інтелектуальних, фізичних та емоційних потреб учня. 

Принцип системності: 

- непереривність процесу формування хореографічних навичок, 

послідовність у виконанні хореографічних. 

  

Часовий 
проміжок 

  

  

Найменування теми 
- предмету 

  

Форми роботи 

Вересень 

1-2 
тиждень 

 
 

Набір дітей 

 
 
Запис дітей до хореографічного гуртка та 
ознайомлення з програмою. Вивчення різних 
жанрів та видів танців. 

3-4 
тиждень 

Розминка 
 
 

Підготовка до дня міста, вивчення танцювальних 
комбінацій та виконання їх під музичний супровід. 

Жовтень 

1 тиждень 

    
 

Основи музичного 
руху 

  
 
Підготовка до дня вчителя. Розігрів, розминка. 
Різні види кроків та стрибків, з’єднання їх з 
рухами рук.  

2 тиждень Колективно – 
порядкові вправи 

-вільне розміщення на площині;                                 
-ознайомлення  з  поняттям  «лінія», 
«рівняння»,«інтервал», «коло»; повороти 
«ліворуч», «праворуч».                                        
Ритмічні вправи:                                                              
-вслуховування в музичне звучання;                         
-відплескування  сильної  долі  такту  (разом,       
почергово).                                                            
Вивчення хореографічної композиції. 

3 тиждень Елементи екзерсису 
класичного танцю 

-поняття про робочу та опорну ногу;                              
- вправи  на  розвиток  м’язового  відчуття 
(розслаблення та напруга різних м’язових груп);    
-позиції ніг 1,2,3;                                                                      
-Батман тандю вбік, вперед, назад;                                
-Демі пліє по 1,2,3 позиціях;                                              
-Релеве по 1-й позиції;                                                            



-положення Ку де п’є (вперед, назад);                                           
-Пасе по 3 позиції;                                                                  
-підготовка до Балянсе 

4 тиждень Елементи  екзерсису  
народно-сценічного  

танцю 

-притупи  в  положенні  паралельно  розташованих 
ступнів (одинарний, подвійний);                                          
-переступання на кожну 1/8;                                             
-підготовка до вірьовочки.                                                 

Листопад 

1 тиждень 

 
 
Індивідуальна робота 

 
 
Повторення вивченого матеріалу. Закріплення 
вивчених вправ та застосування їх в етюдах. 

2-3 
тиждень 

Ритмопластика Допоміжні (гімнастичні) вправи на підлозі:  
-робота стопи;  
-фрог-позішн (сидячи підтягнути ноги, коліна на 
підлозі, нахиляння корпусу);  
-шпагати;  
-вправи на гнучкість («кільце», «кошик», 
«місток»);  
-«гой-дай»  (перекачування  на  спину  з  упору  
навшпиньки);  
-«берізка» (стійка на лопатках);  
-віджим від підлоги. 

4 тиждень Крос. Переміщення у 
просторі 

Координація флет степ і голови:  
-нахиляння голови вперед-назад на кожні 2 кроки;  
-нахиляння голови вправо-вліво на кожні 2 кроки.  
Координація флет степ із плечима:  
-підйом плечей угору на кожний крок;  
-фраст вперед-назад на 2 кроки.  
Координація флет степ із фраст грудною кліткою 
вперед (руки у джек-позшн). 

Грудень 

 1-2 
тиждень 

 
 
Творча імпровізація 

 

Складання етюдів на відображення характеру 
музики за допомогою вчителя. 

  
3-4 

тиждень 
Постановка 

концертих номерів 
До  навчального  процесу  за  бажанням  педагога 
можуть  бути  внесені  додаткові  елементи не  
передбачені  програмою.  Ці зміни або доповнення 
треба здійснювати з урахуванням вікових 
особливостей учнів, їхніх технічних можливостей. 
Постановка етюдів та номерів має передавати 
вивчення лексики й танцювальних елементів. 

Січень 
3-4 

тиждень 

 
Ритмопластика 

стилізований хіп-хоп 

 
-Пліє.  
-Батман тандю.  



-Батман тандю жете.  
-Рівні (стоячи на ногах, на колінах, навприсядки).  
-Сутеню (стрибок на початку, стрибок наприкінці).  
-Вправи для стоп.                                                         
- Гран батман. 

Лютий 
 

1-2 
тиждень 

 
 

Розтягування 

 
 
Допоміжні (гімнастичні) вправи на підлозі:  
-«stretch  1»  (лежачи  на  спині,  переходити  через 
шпагат у положення, лежачи на животі);  
-«stretch  2»  (гран  батман  двома ногами  разом  у 
протилежних напрямках, лежачи  на  спині, потім  
на животі);  
-«кільце», «кошик» – гнучкість. 

3 тиждень Розігрів -Нахили торса.  
-Демі пліє, грант пліє у паралельних та 
вивертальних позиціях.  
-Вправи на розігрів стопи та гомілки.  
-Вправи на напруження та розслаблення.                     
-Розігрів хребта.  
-Демі пліє у паралельних та виворітних позиціях.  

4 тиждень              Ізоляція Голова:  
-нахили вперед та назад;  
-нахили вправо-вліво;  
-повороти вправо-вліво;  
-«хрест», «квадрат», починати вправо, потім вліво.  
Плечі:  
-підйом одного чи двох плечей вгору;  
-рух вперед-назад;  
-твіст плечей;  
-комбінації.  
Грудна клітка:  
-рух вперед-назад; 
-рух вправо-вліво;  
-підйом та скидання. 
Пелвіс:  
-рух вперед-назад;  
-рух вправо-вліво; 
-«хрест». 

Березень 
  

1-2 
тиждень 

 
 

Крос. Переміщення у 
просторі 

    
 
1.  Флет степ.  
2.  Координація флет степ і голови:  
-нахиляння голови вперед-назад на кожні 2 кроки;  
-нахиляння голови вправо-вліво на кожні 2 кроки.  
3.  Координація флет степ із плечима:  
-підйом плечей угору на кожний крок;  



-фраст вперед-назад на 2 кроки.  
4.  Координація флет степ із фраст грудною 
кліткою вперед  (руки у джек-позшн). 
5.  Координація флет степ із рухом пелвіса:  
-вперед-назад на кожний крок;  
-вправо-вліво на 2 кроки. 

3-4 
тиждень 

Допоміжні партерні 
вправи 

Вправи па підлозі  
1. Розкриття ступнів ніг із природної позиції в 
першу і знову в першу природну позиції (у 
зворотному порядку, лежачи на спині, руки 
заведені під голову).  
2. Натягування  ніг  до  самих  кінчиків  пальців  
ступнів  і виведення їх у положення на п’ятки 
(ноги паралельно).  
3. Пасе. 
4. Жабка  (вправа  на гнучкість).   
5. Гойдалки – вправа на розвиток підйому ступні.  

Квітень 
 

1 тиждень 

 
 

Тренаж 

 
 
-Демі пліє та гран пліє;  
-Батман тандю; 
-Батман тандю жете;  
-Ронд де жамб партер; 
-Сю лє ку-де-п’є;  
-Релєве;  
-Пассе партер;  
-Батман  фраппе;   
-Релєве  лянт;  
-Батман  сутеню;   
-Гранд батман жете.  
-позиції ніг, рук;  
-порт де бра;  
-пози.  
Стрибки (алегро): 
-Соте по І, II позиціях  
-Шанжман де п’є;  
-Па ешапе. 

2-4тиждень Танцювальні 
елементи 

Український  танок:  
-бігунець, голубець, тинок, припадання, упадання, 
перемінний крок вперед і назад, обертання,па-де-
буре, вірьовочка та ін.  
Білоруський  танок:  
-підскоки, притупувування, перескоки, обертання, 
та ін.  
Російський танок:  
-кроки, російський біг, оплески, притупувування, 
«колупалочка»,обертання.  



Чеський танок:  
-крок польки, галоп, обертання в парі і по одному.  
Німецький танок:  
-боковий галоп (різновиди), крок польки, крок 
вальсу вальсова доріжка, обертання в  
парі. 

Травень 
 

1-2 
тиждень 

 
 

Танцювальні етюди 

 
 
У  роботі  над  етюдами  вирішуються  нові  
завдання: учням прищеплюються навички 
ансамблевого танцю, синхронного виконання 
рухів, а також художня виразність виконання, їх 
взаємовідносини й артистизм. До етюдів 
відносяться також фрагменти масових і сольних  
танців, дуети, тріо тощо. 

3-4 
тиждень 

Постановча та 
репетиційна робота 

Орієнтовні вимоги до знань і вмінь вихованців на 
кінець року. 

 

Червень  
 

1-2 
тиждень 

 
 

Індивідуальна робота 

 

Закріплення вивчених вправ та застосування їх в 
етюдах. 

3-4 
тиждень 

 Підведення 
підсумків 

Повторення вивченого матеріалу. Виставлення 
річних оцінок та перегляд всіх відеозаписів з 
виступів. 
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