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Хореографія (від грец. χορεία 
танець, хоровод, та грец. γραφή 
писати) мистецтво постановки танцю 
як послідовності кроків, рухів, фігур 
для створення найкращого сценічного 
ефекту. 



Танець – вираження думки і почуттів 
засобами умовних рухів (па), жестів і 
поз, це сукупність організованих та 
виразних рухів, підкорених загальному 
ритмові, втілених у завершену 
художню форму. Він виконується під 
музику з якої і почерпає свій зміст; 
але можуть бути танці які 
виконуються і без музики.



Народний танець – один з 
найдавніших видів хореографічного 
мистецтва, який формувався та 
розвивався під впливом географічних, 
історичних та соціальних умов життя 
певного народу. Він конкретно виражає 
стиль та манеру виконання кожного 
народу та невідривно зв’язаний з 
іншими видами мистецтва, 
головним чином з музикою.



Бальний танець – один із побутових 
форм хореографії, який служить для 
масової розваги і виконується парою 
або великою кількістю учасників на 
танцювальних вечорах (балах). Термін 
«бальний танець» появився унаслідок 
зацікавленості до танцю у побуті в 
епоху Відродження.



Класичний танець – стійка система 
виражальних засобів хореографічного 
мистецтва на основі поетично-
узагальненого трактування сценічного 
образу. Класичний танець – це 
головна „пластична мова" і головний 
визначальний засіб балету. 
Розвиваючись протягом довгого часу, 
він набув чітких, канонічних форм, став 
стрункою системою, що склалася на 
основі елементів народних танців 
різних епох.



Сучасний танець – «танець вільного тіла». Виник у 
кін. ХІХ – поч. ХХ ст.. Має багато напрямків: джаз, 
модерн, контемпорарі та ін. джаз-модерн - це 
сила, гнучкість, пластичність, витривалість, чудова 
фізична форма! Заняття розвивають музичність, 
відчуття ритму, координацію, вміння володіти 
своїм тілом. Основною особливістю джазового 
танцю є ізоляція, при якій одна частина тіла 
рухається незалежно від інших, віддаючись своєму 
власному ритму. Кожна частина тіла підготована 
настільки, що може рухатися не тільки ізольовано, 
але і протилежно. Цей стиль був створений на 
початку ХХ ст., а розквіт його припадає на 60-ті 
роки, разом з підйомом джазової музики. І 
зараз він продовжує активно розвиватись, 
поєднуючи техніку минулого з новими 
неординарними ідеями.



Отже що таке Хореографія?
Хореографія – це змістовний рух. Танець – вираження думки і почуттів засобами умовних 
рухів (па), жестів і поз, це сукупність організованих та виразних рухів, підкорених загальному 
ритмові, втілених у завершену художню форму. Танець – найулюбленіший і 
найпопулярніший вид мистецтва – сприяє творчому і фізичному розвитку дітей. 
Навчаючись у хореографічних гуртках, діти знайомляться з мистецтвом хореографії, 
отримують певну танцювальну підготовку, розвивають пластичність, вміння красиво рухатися, 
зміцнюють організм, виправляють деякі фізичні вади.



дякую за увагу!


