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Спеціальність 024 Хореографія 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

Група ХОРмс – 1-19-4.0д 

Форма проведення: комбінована (практична та усна) 

Екзамен складається з 2 частин:  

І. Практична частина – демонстрація техніки виконання різних видів 

комбінацій дуетно-класичного танцю в темпі allegro та adagio на середині 

зали. 

ІІ. Теоретична (усна) частина – усна відповідь на питання з теорії та 

методики вивчення рухів дуетно-класичного танцю другого рівня складності 

протягом відведеного часом. 

Максимальна оцінка: 12 балів.  

Підсумковий бал виводиться як середнє арифметичне із суми балів всіх 

запитань. 

Практичне завдання оцінюється максимум у 12 балів; 



Теоретичне (усне) питання оцінюється максимум у 12 балів. 

Критерії оцінювання: 
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12 Студент вільно володіє технікою виконання основних елементів рухів дуе-

тно-класичного танцю в темпі adagio та allegro, їх лексико-стилістичною 

точністю, композиційною побудовою, знає й застосовує манеру, характер 

виконання, пластичну та емоційну виразність поз та положень в партерних 

та повітряних підтримках дуетно-класичного танцю. 

11 Студент на високому художньому рівні демонструє виконання у дуеті пар-

терних й повітряних підтримок: технічно, скоординовано, з дотриманням 

відповідної музично-ритмічної структури, виконує вивчену лексику дуено-

класичного танцю, виконує танцювальні етюди та комбінації. 

10 Студент  в повному обсязі знає методику виконання рухів дуетно-

класичного танцю, повно і яскраво розкриває пластичну виразність рухів, 

але при цьому допускає незначні схематичні помилки.  
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9 Студент демонструє достатній рівень виконавських умінь та навичок у від-

творенні танцювальних комбінацій дуетно-класичного танцю. Але недоста-

тньо повно розкриває художньо-образний зміст окремих рухів, їх гармо-

нійне поєднання. 

8 Студент засвідчує належний рівень хореографічної підготовки, точність 

виконання  рухів у комбінаціях, але допускає незначні помилки у виконанні 

окремих поз, ракурсів, не в повній мірі демонструє виразність рухів. 

7 Студент демонструє вміння виконувати вивчену лексику дуетно-

класичного танцю, досить повно розкриває характер і манеру виконання, 

при цьому не припускає суттєвих помилок, але йому бракує володіння тех-

нікою виконання окремих елементів рухів, композиційних побудов. 
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6 Студент володіє навичками та вміннями виконання рухів в дуеті, але недо-

статня хореографічна підготовка заважає правильному виконанню деяких з 

них. Допускає суттєві помилки: не завжди орієнтується в просторі з парт-

нером, не відчуває органічного творчого контакту тощо. 

5 Студент здатний виконувати комбінації рухів, але не в повній мірі демон-

струє правильність виконання й допускає помилки, йому бракує взаємного 

темпу в дуеті, музикальності й характеру виконання. 

4 Студент демонструє відтворення заданих рухів у комбінаціях та етюдах зі 

значною кількість недоліків, посереднє володіння методикою виконання 

рухів дуетно-класичного танцю. 
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3 Студент на низькому рівні володіє методикою виконання основних рухів, 

не знає усіх комбінацій, не використовує термінологію з дуетно-класичного 

танцю. Має слабкі практичні навички. Не знає композиційних схем  екзер-

сису. 

2 Студент демонструє досить низький виконавський рівень, запропоновані 

завдання виконані лише частково з порушенням порядку рухів у комбінаці-

ях та етюдах, які вирізняються невиразним та неритмічним виконанням. 

1 Студент не може впоратися з більшістю поставлених завдань, виконання 

рухів не відповідає програмним вимогам. 



Орієнтовний перелік питань до практичної частини екзамену:  

1. Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

з використанням основного повороту на 360°  з підтримкою за кисті 

рук. 

2. Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію партнерки – ІV arabesque  в статичному 

положенні з використанням різних видів підходів. 

3. Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію з використанням турів з IV позицій en dehors та 

en dedans . 

4. Проаналізувати вправу повітряної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію з використанням Grand assemble (з просуванням 

в сторону). 

5. Проаналізувати вправу повітряної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію з використанням невеликого підйому в позі I 

arabesque, однією рукою в обхват за талію під нахилений корпус, 

іншою - за стегно піднятої ноги (поза “рибка”). 

6. Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

однією рукою за кисть партнерки та легким підтягуванням за руку з 

пози “сидячи” на підлозі в позу attitude effaceе. 

7. Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію партнерки в “падаючих” позах і положеннях: 

бічне “падіння” в положення epaulement. 

8. Проаналізувати вправу повітряної підтримки дуетно-класичного танцю 

з використанням стрибка партнерки на стегно до партнера двома 

гомілками в положення “сидячи”.  

9. Проаналізувати вправу повітряної підтримки дуетно-класичного танцю 

з використанням підйому партнерки в позі I arabesque (з місця) та 

фіксуванням на витягнутих вгорі руках. 

10.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію партнерки - Releve (з V позиції на дві та одну 

ногу). 

11.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію партнерки - Developpe, developpe-passe на 45° та 

90° вперед та убік (зі зміною у різні великі пози). 

12.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію партнерки – І arabesque в статичному положенні 

з використанням різних видів підходів. 



13.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію партнерки – ІІ arabesque в статичному 

положенні з використанням різних видів підходів. 

14.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію партнерки – Temps lie на 90°. 

15.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

– Tour lent - «обводка» в положенні attitude, під час якого партнерка 

тримається обома руками за одну руку партнера. 

16.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію партнерки – Tour lent - «обводка» в позі І 

arabesque . 

17.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію партнерки - Preparation (без оберту) перед 

турами з ІV позиції en dehors et en dedans як окремий елемент.  

18.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію з використанням турів з V позицій en dehors та 

en dedans. 

19.  Проаналізувати вправу повітряної підтримки дуетно-класичного 

танцю обома руками за талію з використанням маленького стрибка - 

Changement de pied. 

20.  Проаналізувати вправу повітряної підтримки дуетно-класичного 

танцю обома руками за талію з використанням маленького стрибка - 

Temps Leve saute V позиції на місці та в просуванні вперед, убік, назад. 

21.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію партнерки – ІІІ arabesque  в статичному 

положенні з використанням різних видів підходів. 

22.  Проаналізувати вправу повітряної підтримки дуетно-класичного 

танцю - підйом партнерки з підтримкою під поперек (з фіксуванням 

пози на витягнутих вгору руках партнера). 

23.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

– тури en dedans із положення I arabesque. 

24.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

– Tour lent - «обводка» в положенні attitude, під час якого партнерка 

тримається обома руками за одну руку партнера. 

25.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію – велика поза Attitude efface у статичному 

положенні. 



26.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію – велика поза Attitude croisee у статичному 

положенні. 

27.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію - велика поза Ecartee вперед в статичному 

положенні. 

28.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію – велика поза Ecartee назад в статичному 

положенні. 

29.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію – велика поза Croisee вперед в статичному 

положенні. 

30.  Проаналізувати вправу партерної підтримки дуетно-класичного танцю 

обома руками за талію – велика поза Croisee назад в статичному 

положенні. 

Орієнтовний перелік питань до теоретичної (усної) частини екзамену:  

1. Дати визначення дуетного танцю, його типів. 

2. Проаналізувати історію виникнення та етапи розвитку дуетного танцю 

у ХVIII-XIX століттях. 

3. Визначити основні закономірності й етапи розвитку дуетного танцю у 

ХХ столітті. 

4. Розкрити історичну роль жіночого та чоловічого танцю в 

композиційній побудові й образному змісті дуетного танцю. 

5. Охарактеризувати дует як самостійну хореографічну форму.  

6. Проаналізувати правила техніки безпеки при виконанні підтримок. 

7. Охарактеризувати принципи добору музичного супроводу уроків 

дуетно-класичного танцю. 

8. Охарактеризувати хореографічну форму pas de deux, визначити її 

структуру та навести приклади балетних вистав, де використовується 

ця форма. 

9. Визначити основні закономірності й тенденції розвитку акробатичної 

підтримки. 

10. Охарактеризувати основні питання загальної методики проведення 

занять дуетно-класичного танцю. 

11.  Визначити основні критерії й компоненти поняття «ідеальний дует» та 

проаналізувати принципи гармонійного поєднання партнерів . 

12.  Проаналізувати техніку дуетного-класичного танцю як засіб розкриття 

образу. 



13.  Визначити роль музики в хореографічному творі. 

14.  Визначити жанри хореографічної композиції. 

15.  Висвітлити зв’язок сюжетної лінії з особливостями драматургії 

балетної вистави П. Чайковського – М. Петіпа «Спляча красуня», 

adagio Аврори і Дезіре (ІІІ акт). 

16.  Розкрити сутність методики виконання партерних підтримок. 

17.  Проаналізувати послідовність роботи балетмейстера при постановці 

балетної вистави чи окремого дуетного номера. 

18.  Визначити основні принципи взаємодії з партнером. 

19.  Визначити роль імпровізації у дуетному танці. 

20.  Висвітлити зв’язок сюжетної лінії з особливостями драматургії 

балетної вистави П. Чайковського – Л. Іванова «Лебедине озеро», 

adagio Одетти та Зигфріда (І акт, 2 картина). 

21.  Визначити та навести приклади дуетів класичної спадщини ХVIII- XIX 

століть. 

22.  Проаналізувати дуетний танець у розвитку сучасної хореографії. 

23.  Проаналізувати основні прийоми повітряних підтримок. 

24.  Розкрити особливості драматургії в хореографічному мистецтві. 

25.  Визначити роль пальцевої техніки у розвитку хореографічного 

мистецтва. 

26.  Розкрити сутність методики виконання підтримок за талію. 

27.  Визначити роль партерного тренажу у дуетно-класичному танці. 

28.  Визначити основні методи викладання дуетно-класичного танцю. 

29.  Схарактеризувати малюнок танцю як один з виразних засобів 

хореографічного мистецтва. 

30.  Розкрити сутність техніки виконання підтримок з піруетами обома 

руками за талію. 

 

 

Екзаменатор                                   Яна РОЙ 

 

 

Голова циклової комісії      Тетяна РОМАНОВА 

 

 


