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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

У літній період особливо актуальним постає питання художнього і 

фізичного розвитку дітей, чому сприяє діяльність гуртків художньо-

естетичного напряму дитячих закладів оздоровлення. Поширеною формою 

танцювальної діяльності в умовах літнього оздоровлення дітей є гуртки 

сучасних танців. 

Сучасний танець постійно змінюється та оновлюється. Підтвердженням 

тому є поява нових видів та стилів танцю. Сучасний танець базується на 

популярних стилях музики, якою продиктоване виникнення таких 

танцювальних стилів, як: хіп-хоп, хаус, брейк-данс, диско, спортивні танці 

тощо. 

Навчальна програма реалізується в гуртку хореографічного спрямування 

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на дітей віком від 7 

до 16 років. 

 

Мета програми - формування у дітей особистісно-ціннісного ставлення до 

хореографічного  мистецтва, виховання художніх інтересів, культури здоров’я. 

 

Завдання програми: 

дати дітям початкову хореографічну підготовку; 

формувати сценічні виконавські навички;  

виховувати культуру виконання рухів і точної передачі стилю і 

характерних особливостей танцю; 

пропагувати здоровий спосіб життя, змістовний та активний відпочинок.  

 

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години.  

 

Програма «Сучасні танці» складена з урахуванням інтересів, потреб, 

актуальності та специфіки оздоровчого табору і передбачає комплексне 

поєднання різних форм та методів виховного процесу. Матеріал програми 



враховує традиції і сучасні тенденції розвитку хореографічної культури в 

Україні та за її межами. Програмою передбачається навчання з двох видів 

сучасного танцю (хіп-хоп, хаус) та танцювальної аеробіки. 

У теоретичній частині занять подаються основні відомості, необхідні для 

проведення практичних занять, здійснюється перегляд відео-, фото- матеріалів. 

У практичній частині занять діти опановують основні рухи сучасних 

стилів танцю, танцювальної аеробіки, вчаться створювати творчі номери для 

загальних таборових заходів. 

Для організації роботи гуртка необхідно підготувати музичний супровід, 

визначити вимоги до зовнішнього вигляду вихованців гуртка. Навчання у 

гуртку проводяться з урахуванням вікових особливостей дітей та підлітків, 

рівнем їх підготовки, індивідуальних особливостей. 

         Керівником гуртка може бути фахівець-хореограф або педагоги, обізнані з 

основами хореографії. 

 

Орієнтовний план занять гуртка сучасного танцю: 

Колективно-порядкові та ритмічні вправи для організації роботи групи, 

вироблення вміння орієнтації в приміщенні, знайомство з різним характером, 

ритмом та формою музичного супроводу – 10 хв. 

Вправи на розвиток техніки танцю, тренування танцювальних рухів, 

елементів та комбінацій різних груп танців – 15 хв. 

Вправи на розвиток техніки сучасного танцю – 20 хв. 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

 

№ Назва теми Кількість годин 

Теоретичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Усього 

1.  Вступ 1 - 1 

2.  Сучасна хореографія, основні стилі і 

напрями 

- 1 1 

3.  Станок. Стилізований хіп-хоп, хаус 1 - 1 

4.  Аеробіка - 5 5 

5.  Творча імпровізація - 7 7 

6.  Підсумок 1 - 1 

 Разом 3 13 16 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (1 год.) 



Значення хореографічного мистецтва для естетичного виховання та 

формування культури. Історія танців. Визначення рівнів підготовки учасників. 

Правила поведінки під час занять. Техніка безпеки на заняттях. 

 

2. Сучасна хореографія, основні стилі і напрями (1 год.) 

ХХ століття і джазові танці. Танці вільної композиції. Танці ХХІ століття: 

модерн, клубні танці, танці дискотек. 

 

3. Станок, стилізований хіп-хоп, хаус (1 год.) 

Практичні вправи, необхідні для оволодіння правильною постановкою 

тіла, голови, ніг, рук, виробленню координації рухів, уміння орієнтуватися на 

сценічному майданчику, набуття танцювальності. 

Позиції ніг: 1, 2, 3, паралельних ступнів. 

Позиції рук: 1, 2, 3. 

Положення в парі: поруч, відкрите, закрите. 

Батман тандю вбік, вперед, назад по 1 позиції. 

Батман тандю жете вбік, вперед, назад по 1 позиції. 

Напівприсідання по 1, 2, 3 позиціям. 

Напівприсідання (пружний рух) в позиції паралельних ступнів. 

Стрибки: соте по 1, в позиції паралельних ступнів. 

Вправи для стоп. 

Рівні (стоячи на ногах, на колінах, напівприсядки). 

Рухи танців хіп-хоп, хаус.  

Комбінації з вивчених вправ, елементів хіп-хопу, хаусу. 

 

4. Аеробіка (5 год.)  

Танцювальний крок. 

Елементи рухів в ритмі рок, хіп-хоп та інших стилів музики. 

Основні гімнастичні вправи з аеробіки (за системою Князева). 

Танцювальна аеробіка.  

 

5. Творча імпровізація (7 год.) 

Вправи на відчуття партнера. 

Контактна імпровізація. 

Складання етюдів за допомогою керівника. 

Імпровізація рухів з різними предметами.  

 

6. Підсумок (1 год.) 

Показовий виступ або академічний концерт.   



ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

 що таке танець і звідки походить його назва; 

 різновиди і стилі сучасних танців; 

 правила поведінки на танцювальному майданчику. 

 

Вихованці мають вміти: 

 володіти технікою виконання рухів;  

 відчувати характер музики, темп, динаміку, форму музичного твору; 

 самостійно використовувати запас танцювальних рухів у різноманітних 

ритмічних вправах, іграх та вільних танцях;  

 створювати танцювальні композиції. 
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