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Композиція та постановка танцю 

ІІІ хореографічний курс 

Теми для самостійного вивчення: 

1. Постановочна робота сюжетних танців малої форми. Написати ідейно-

тематичний план хореографічної постановки. Визначити драматургію 

твору. – 28.04.2020 

2. Відтворити на папері малюнки танцю, які будуть використовуватися під 

час постановки танцю. Творча робота. Послухати та підібрати музичний 

матеріал, що буде використовуватися під час постановочного процесу. – 

29.04.2020 

3. Постановочна робота. Запис поставлених комбінацій, що буде 

використовуватися під час постановочного процесу. – 05.05.2020 

4. Постановочна робота. Технологія створення образу. Хореографічний 

текст та його складові. Зробити чорнові записи. – 06.05.2020 

5. Постановочна робота. Запис танцювальних етюдів які будуть 

використовуватися під час постановочного процесу. – 12.05.2020 

6. Постановочна робота. Запис танцювальних етюдів. Зробити відеозапис 

поставлених комбінацій. – 13.05.2020 

7. Постановочна робота. Зробити відеозапис поставлених етюдів. – 

19.05.2020 

8. Постановочна робота. Зробити запис в зошитах поставлених комбінацій. 

– 20.05.2020 

Танцювальна аеробіка 

ІІІ хореографічний курс 

1. Базовий комплекс вправ №5 (ІІІ ст. скл.). Розігрів. Танцювальні вправи. 

Скласти самостійно танцювальні вправи для розігріву мʼязів верхньої та 

нижньої частини тіла на місці та з просуванням. Зробити відео-запис.   – 

01.05.2020 

2. Основна частина. Вправи аеробні (біг, стрибки). Вправи на координацію. 

Зробити відео-запис танцювальних вправ для розігріву і укріплення 

мʼязів. – 08.05.2020 

3. Базовий комплекс вправ №6 (ІІІ ст. скл.). Самостійно розробити вправи 

для розігріву і записати їх. – 15.05.2020 



4. Основна частина. Самостійно скласти танцювальні вправи для розігріву 

мʼязів верхньої та нижньої частини тіла. Зробити відеозапис. – 22.05.2020 

 

ІІ хореографічний курс 

1. Базовий комплекс вправ №3 (ІІІ ст. скл.). Розігрів. Вправи на місці та з 

просуванням, вправи для мʼязів плечевого поясу. Вправи на розвиток 

рухливості і сили мʼязів рук, плечевого поясу, грудей.  Танцювальні вправи 

на місці та з просуванням. – 01.05.2020 

2. Вправи на укріплення мʼязів тулуба та розвиток сили мязів спини, з 

використанням додаткового навантаження. – 08.05.2020 

3. Базовий комплекс вправ №4 (ІІ ст. скл.). Самостійно розробити вправи для 

розігріву. – 15.05.2020 

4. Основна частина. Самостійно розробити вправи на укріплення мʼязів 

стегна, спини, живота, гнучкості хребта. – 22.05.2020 

 

 

Основи сучасної хореографії 

ІV хореографічний курс 

1. Вуличні танці (street dance pop). Популярні напрямки сучасної 

хореографії. Культура «хіп-хоп», брейк-денс, електрик-бугі. Базові рухи 

танцю «хіп-хоп». – 29.04.2020 

2. Стильові особливості танцю Брейк-денс. Базові рухи танцю брейк-денс. 

Створити комбінацію на основі вивченого матеріалу. Зробити відео-

відповідь.  – 06.05.2020  

3. Методика вивчення партерного тренажу. Опрацювати самостійно. – 

13.05.2020 

4. Робота над тренажем сучасної пластики. Ознайомлення збазовими 

рухами танцю диско. – 20.05.2020 

Усі консультації щодо виконання завдань здійснюються у 

телефонному режимі. 

Сучасний бальний танець 

ІІІ хореографічний курс 

1. Пройти тренаж на середині залу. Основні положення рук, ніг, корпусу, 

голови. – 20.03.2020 

2. Група рухів для розвитку рухливості шийних хребців, вправи для 

колінних та гомілкових суглобів. – 27.03.2020 

3. Група рухів для розвитку рухливості діафрагми та для розвитку 

координації «поліцентрії». – 03.04.2020 



4. Специфіка виконання європейських танців. Методика вивчення вправ в 

русі з просуванням по діагоналі залу. – 10.04.2020 

5. Вивчення танцювальних комбінацій Європейської програми. – 17.04.2020 

6. Робота над фігурами Європейської програми. – 24.04 2020 

7. Побудова ланок та варіацій на основі вивчених фігур Європейської 

програми. –01.05.2020 

8. Створити власну комбінацію з фігур «Віденський вальс» на основі 

попередньо вивченого матеріалу. – 08.05.2020 

9. Побудова ланок та варіацій на основі вивчених фігур європейської 

програми. – 15.05.2020 

10. Створити власну комбінацію з фігур «Повільного вальсу». Зробити 

відеозапис. – 22.05.2020 

ІV хореографічний курс 

1. Поглиблене вивчення основних рухів танцю «Ча-ча-ча». – 19.03.2020 

2. Основні позиції рук і ніг в техніці латиноамериканських танців. – 

25.03.2020 

3. Техніка виконання основних рухів і комбінацій танцю «Ча-ча-ча». – 

01.04.2020 

4. Робота над фігурами латиноамериканської програми. – 08.04.2020 

5. Побудова ланок та варіацій на основі вивчених фігур латинської 

програми. – 15.04.2020 

6. Створити власну комбінацію з фігур танцю «Ча-ча-ча» на основі 

попередньо вивченого матеріалу. Готову роботу записати на відео. – 

22.04.2020 

7. Побудова ланок та варіацій на основі вивчених фігур латинської програми 

танців Самба, Сальса з використанням віртуозних танцювальних 

прийомів. – 29.04.2020 

8. Вдосконалення техніки та майстерності виконання. – 06.05.2020 

9. Побудова ланок та варіацій на основі вивчених фігур латинськоїт 

програми. Танці самба, ча-ча-ча. – 13.05.2020 

10. Створити власну комбінацію з фігур танцю ча-ча-ча. Вдосконалення 

техніки та майстерності виконання. – 20.05.2020 

Усі консультації щодо виконання завдань здійснюються у телефонному 

режимі. 


