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Екзамен складається з 2 частин: 

І.  Практична  частина –  демонстрація  техніки виконання рухів з  екзерсису
біля станка, екзерсису на середині зали та allegro;

ІІ.  Теоретична  (усна) частина  –  усна  відповідь  на  питання  з  теорії  та
методики  вивчення  рухів  класичного  танцю  третього  рівня  складності
протягом відведеного часом.

Максимальна кількість балів: 40 балів

Практичне завдання оцінюється максимум у 20 балів;

Теоретичне (усне) питання оцінюється максимум у 20 балів.

Критерії оцінювання:

Критерії оцінювання практичного завдання:



- Вміння  на  основі  практичних  навичок  володіти  технікою виконання
рухів класичного екзерсису – до 10 балів включно;

- Дотримання  «чистоти  стилю»  класичного  танцю,  виразності,
гармонійності, органічного взаємозв’язку рухів окремих частин тіла  –
до 10 балів включно.

Критерії оцінювання теоретичного питання:

- Повнота  і  вичерпність  відповіді  з  теоретичних  основ  методики
виконання рухів класичного екзерсису – до 15 балів включно;

- Володіння  професійною  термінологією  і  понятійним  апаратом
класичного танцю – до 5 балів включно.

Орієнтовний перелік питань до практичної частини екзамену: 

1. Продемонструвати техніку виконання  Plies з І, ІІ, ІV,  V позицій біля
опори.

2. Продемонструвати техніку виконання Plies з І, ІІ,V позицій на середині
зали.

3. Продемонструвати техніку виконання Battements tendus з V позиції біля
опори.

4. Продемонструвати техніку виконання  Battements  tendus у поєднанні з
battements jetes на середині зали.

5. Продемонструвати техніку виконання Battements jetes з  V позиції біля
опори.

6. Продемонструвати техніку виконання Rond de jambe par terre en dehors
та en dedans біля опори.

7. Продемонструвати виконання комбінації   Rond de jambe par  terre  en
dehors та en dedans на середині зали.

8. Продемонструвати  техніку  виконання  Battements  fondus на  45°  у
поєднанні з battements soutenus на 45° біля опори.

9. Продемонструвати  техніку  виконання  Battements fondus на  45°  на
середині зали.

10. Продемонструвати  техніку  виконання  Battements  frappés  45°  на
півпальцях в поєднанні з Battements doubles frappés 45° на всій ступні
та Petits battements sur le cou-de-pied біля опори.

11. Продемонструвати  техніку  виконання  Battements  frappés  45°   в
поєднанні з Battements doubles frappés 45° та Petits battements sur le cou-
de-pied на середині зали.

12. Продемонструвати техніку виконання Rond de jambe en l`air en dehors
та en dedans на 45° біля опори.



13. Продемонструвати техніку виконання Rond de jambe en l`air en dehors
та en dedans на 90° на середині зали.

14. Продемонструвати  техніку  виконання  Battements  developpes  в  усіх
напрямках в поєднанні з Grand rond de jambe jete на 90° en dehors та en
dedans біля опори.

15. Продемонструвати техніку виконання Temps lié на 90°, переходячи на
всю ступню вперед та назад на середині зали.

16. Продемонструвати техніку виконання Grand battements  jetes passé par
terre  із  закінченням  на  носок,  вперед  –  назад  в  поєднанні  з  Grand
battements jetes з V позиції на пів пальцях біля опори.

17. Продемонструвати  техніку  виконання  Grand  battements  jetes у  всіх
напрямках та великих позах на середині зали.

18. Продемонструвати  техніку  виконання  великого  Adagio на  середині
зали.

19. Продемонструвати техніку виконання стрибків Temps levé sauté в І, ІІ,
IV,V позиції на середині зали.

20. Продемонструвати  техніку  виконання  стрибків  Pas  échappé  в  ІІ
позицію, із закінченням на одну ногу на середині зали.

21. Продемонструвати  техніку  виконання стрибків  Pas  assemblés вбік  з
просуванням, в поєднанні з Pas chasses на середині зали. 

22. Продемонструвати техніку виконання стрибків Petits рas jeté вбік, нога
в  положенні  sur  le  cou-de-pied,  в  поєднанні  з  Pas  ballonnés вбік  на
середині зали.

23. Продемонструвати  техніку  виконання  стрибків  Grand echappés,  в
поєднанні з Sissonnes ouvertes на 45° вбік на середині зали.

24. Продемонструвати  техніку  виконання  стрибків  Sissonnes fermees в
просуванні убік, зі зміною ніг на середині зали.

25. Продемонструвати  техніку  виконання  стрибків  Echappés battu  на
середині зали.

Орієнтовний перелік питань до теоретичної (усної) частини екзамену: 

1. Визначити правила постановки ніг в класичному танці  з І, ІІ,  ІV,  V
позицій  на повній ступні та на пів пальцях. Схарактеризувати основні
помилки та розкрити особливості їх вивчення в рухах demi-plié, grand
plié.

2. Історичні  етапи  формування  вітчизняної  школи  постановки  рук  в
класичному  танці.  Позиції  рук.  Формування  кисті (кистей)  рук,
положення allongée, arrondie. Руки як засіб виконавської виразності та
як технічний елемент виконавського мистецтва.



3. Розкрити особливості «постави» в класичному танці, її фізіологічні та
естетичні  функції.  Визначити  поняття  «апломб»,  «вертикальна вісь»,
положення  корпусу  «над  ногами».  Вплив  положення  хребта   на
правильність виконання рухів класичного екзерсису.

4. Визначити  схему  просторової танцювальної зали (нумерація  точок
зали; положення en face, epaulement croisée et éffacée; лінії просування -
прямі, діагональні, округлені).

5. Визначити  поняття  en  face  та  epaulement. Види  поз:  croisée,  éffacée,
écartée  вперед  та  назад;  форми  поз:  маленькі,  середні,  великі;  їх
розташування на середині зали та біля опори:  в підлогу, на 45° та 90°.

6. Педагогічний досвід А.Я. Ваганової для розвитку системи класичного
танцю.

7. Розкрити  особливості  виконання  ІІІ-ї  форми Рort  de  brasна  середині
зали.

8. Схарактеризувати поняття en dehors (назовні) та  en dedans (всередину).
Складові  елементи  rond  de  jambe  par  terre  en  dehors  et  en  dedans,
правила виконання. Préparation для rond de jambe par terre en dehors et
en dedans.

9. Визначити  положення  ноги  sur  le  cou-de-pied  попереду  (основне,
умовне)  та  позаду.  Перелічити  та  назвати  основою  яких  рухів
класичного танцю являється положення ноги  sur le cou-de-pied.

10. Розкрити особливості виконання стрибків Petits сhangement de pieds з
просуванням вперед – убік – назад, en tournant на 45° і 90°.

11. Визначити правила виконання стрибків Pas emboîte вперед та назад на
45° на місці та з просуванням вперед на середині зали.

12. Розкрити особливості виконання стрибків Grand сhangement de pieds з
просуванням вперед – убік – назад en tournant на 90° і 180° на середині
зали.

13. Визначити правила виконання ІV-ї форми Рort de brasна середині зали.
14. Розкрити  особливості  виконання  стрибків  Pas  de  chat  (ноги  зігнуті

вперед та назад) на середині зали.
15. Визначити особливості виконання V-ї форми Рort de bras  на середині

зали.
16. Розкрити правила виконання стрибків Echappés battu на середині зали.
17. Визначити послідовність вивчення різних форм port de bras біля опори.

Перегини корпусу убік та назад. III-e port de bras назад, з розтяжкою без
переходу  з  опорної  ноги  та  з  переходом;  поєднання  port  de  bras  з
рухами класичного екзерсису.



18. Розкрити  особливості  побудови  уроку  класичного  танцю  та  його
структурних компонентів.  Аналіз  та   послідовність  виконання вправ
екзерсису біля опори.

19. Визначити особливості  послідовності  виконання вправ екзерсису  на
середині зали. Значення Temps lié в екзерсисі на середині зали.

20. Схарактеризувати  «allеgro»  як  частину  уроку  класичного  танцю.
Класифікація стрибків: форми (малі, середні, великі), групи (з двох ніг
на  дві;  з  двох  ніг  на  одну;  з  одної  ноги  на  іншу;  на  одній  нозі).
Технологія й послідовність вивчення стрибків.

21. Визначити  поняття  «балон»  та  «елевація».  Вироблення  сили,
витривалості, вольової стійкості виконавців, використання сили інерції
власного тіла, як додаткового «трампліну» для зльоту на різну висоту,
у різному темпі й ритмі.

22. Розкрити особливості розділу уроку – екзерсис на пальцях. Визначити
правила постановки стопи на пальцях. Варіанти переходу зі всієї стопи
на пальці. Основні найпростіші рухи біля опори.

23. Визначити роль партерного екзерсису на заняттях класичного танцю.
Запобігання раннього травматизму під час роботи у хореографічному
класі.

24. Визначити  поняття  «виворотність»  та  її  анатомічні  передумови.
Розкрити  особливості  активної,  пасивної,  загальної  виворотності;
прийоми розвитку і збереження виворотності.

25. Схарактеризувати  основи  професійної  етики  поведінки  під  час
навчальних  занять  класичним  танцем. Координація  дій  виконавців,
виховання понять: «єдиний клас», «єдиний темп». Культура поведінки
та зовнішній вигляд під час уроку.

Екзаменатор                                        Яна РОЙ

Голова Циклової комісії                                                    Тетяна РОМАНОВА


