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Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Група ХОРмс – 1-17-4.0д

Форма проведення: комбінована (практична та усна)

Екзамен складається з 2 частин: 

І.  Практична  частина  –  демонстрація  техніки  виконання  різних  видів
комбінацій 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 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  в  комбінаційних  побудовах  дуетно-класичного  танцю –  до  10
балів включно;

- Дотримання  «чистоти  стилю»  дуетно-класичного  танцю,
музикальності,  пластичної  виразності,  гармонійності,  органічного
творчого контакту, відчуття взаємного темпу партнерів у підтримках –
до 10 балів включно.

Критерії оцінювання теоретичного питання:

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

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

Орієнтовний перелік питань до практичної частини екзамену: 

1. Розкрити  сутність  техніки  виконання  вправи  партерної  підтримки
дуетно-класичного танцю з використанням основного повороту на 360°
з підтримкою за кисті рук.

2. Розкрити сутність техніки виконання вправи партерної підтримки 
дуетно-класичного танцю обома руками за талію з використанням 
повороту з положення a la seconde на 90° в позу attitude croisee (через 
passe).

3. Розкрити сутність техніки виконання вправи партерної підтримки 
дуетно-класичного танцю обома руками за талію з використанням турів
з IV позицій en dehors та en dedans .

4. Розкрити сутність техніки виконання вправи повітряної підтримки 
дуетно-класичного танцю обома руками за талію з використанням 
Grand assemble (з просуванням в сторону).

5. Розкрити  сутність  техніки  виконання  вправи  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. Розкрити  сутність  техніки  виконання  вправи  партерної  підтримки
дуетно-класичного танцю однією рукою за кисть партнерки та легким
підтягуванням за руку з пози “сидячи” на підлозі в позу attitude efface.

7. Розкрити  сутність  техніки  виконання  вправи  партерної  підтримки
дуетно-класичного  танцю  обома  руками  за  талію  партнерки  в
“падаючих”  позах  і  положеннях:  бічне  “падіння”  в  положення
epaulement.

8. Розкрити  сутність  техніки  виконання  вправи  повітряної  підтримки
дуетно-класичного  танцю  з  фіксуванням  на  плечі  партнера  в  позу
“ластівка” та  використанням руху Jete entrelace з підтримкою за обидві
руки.

9. Розкрити сутність техніки виконання вправи повітряної підтримки 
дуетно-класичного танцю з використанням стрибку партнерки на 
стегно до партнера двома гомілками в положення “сидячи”. 

10. Розкрити сутність техніки виконання вправи повітряної підтримки 
дуетно-класичного танцю з використанням підйому партнерки в позі I 
arabesque (з місця) та фіксуванням на витягнутих вгорі руках.

11. Розкрити сутність техніки виконання вправи партерної підтримки 
дуетно-класичного танцю обома руками за талію партнерки  -  Releve (з
V позиції на дві та одну ногу).

12. Розкрити сутність техніки виконання вправи 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).

13. Розкрити сутність техніки виконання вправи партерної підтримки 
дуетно-класичного танцю обома руками за талію партнерки - Grand 
rond de jambe (зі зміною у різні великі пози).

14. Розкрити сутність техніки виконання вправи партерної підтримки 
дуетно-класичного танцю обома руками за талію партнерки - Grand 
port de bras  в позі  І arabesque (зі зміною у різні великі пози).

15. Розкрити сутність техніки виконання вправи партерної підтримки 
дуетно-класичного танцю обома руками за талію партнерки – Temps lie
на 90°.

16. Розкрити сутність техніки виконання вправи партерної підтримки 
дуетно-класичного танцю  – Tour lent – «обводка» в положенні attitude, 
під час якого партнерка тримається обома руками за одну руку 
партнера.



17. Розкрити сутність техніки виконання вправи партерної підтримки 
дуетно-класичного танцю обома руками за талію партнерки  – Tour lent 
– «обводка» в позі  І arabesque .

18. Розкрити  сутність  техніки  виконання  вправи  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. 

19. Розкрити  сутність  техніки  виконання  вправи  партерної  підтримки
дуетно-класичного танцю обома руками за талію з використанням турів
з V позицій en dehors та en dedans .

20. Розкрити  сутність  техніки  виконання  вправи  повітряної  підтримки
дуетно-класичного  танцю  обома  руками  за  талію  з  використанням
маленького стрибка - Changement de pied.

21. Розкрити  сутність  техніки  виконання  вправи  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.

22. Розкрити  сутність  техніки  виконання  вправи повітряної  підтримки
дуетно-класичного танцю  -  Jete entrelace  на  обидві  руки партнера  із
завершенням  в позі «рибка».

23. Розкрити  сутність  техніки  виконання  вправи  повітряної  підтримки
дуетно-класичного  танцю  -   підйом  партнерки  з  підтримкою  під
поперек (з фіксуванням пози на витягнутих вгору руках партнера)

24. Розкрити  сутність  техніки  виконання  вправи  партерної  підтримки
дуетно-класичного танцю – тури en dedans з положення  I arabesque.

25. Розкрити  сутність  техніки  виконання  вправи  партерної  підтримки
дуетно-класичного танцю –  Tour lent «обводка»  в положенні  attitude,
під  час  якого  партнерка  тримається  обома  руками  за  одну  руку
партнера.

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. Висвітлити  зв’язок  сюжетної  лінії  з  особливостями  драматургії
балетної вистави А. Мелікова – Ю. Григоровича «Легенда про любов»,
дует Ширін та Ферхата (ІІ акт)

14. Висвітлити  нову  гармонізацію  виразних  засобів  в  «Скульптурах
Родена» К. Дебюссі (зокрема, у мініатюрі «Вічний ідол») Л. Якобсона.

15. Висвітлити  зв’язок  сюжетної  лінії  з  особливостями  драматургії
балетної  вистави  П.  Чайковського  –  М.  Петіпа  «Спляча  красуня»,
adagio Флоріни та Блакитного птаха.

16. Висвітлити  зв’язок  сюжетної  лінії  з  особливостями  драматургії
балетної  вистави  П.  Чайковського  –  Л.  Іванова  «Лебедине  озеро»,
adagio Одетти та Зигфріда (І акт, 2 картина).

17. Висвітлити  зв’язок  сюжетної  лінії  з  особливостями  драматургії
балетної вистави Л. Мінкуса – М. Петіпа  «Баядерка»,  adagio Нікії та
Солора (ІІІ акт).

18. Висвітлити  зв’язок  сюжетної  лінії  з  особливостями  драматургії
балетної  вистави А.  Адана – М. Петіпа  « Жизель» ,  дует  Жизелі  та
Альберта (ІІ акт).

19. Висвітлити  зв’язок  сюжетної  лінії  з  особливостями  драматургії
балетної вистави Ф. Шопена – М. Фокіна «Шопеніана», Сьомий вальс.

20. Висвітлити  зв’язок  сюжетної  лінії  з  особливостями  драматургії
балетної вистави Р. Шумана – М. Фокіна «Карнавал», дует Коломбіни
та Арлекіна.

21. Висвітлити  зв’язок  сюжетної  лінії  з  особливостями  драматургії
балетної вистави Б. Асаф’єва – Р. Захарова «Бахчисарайський фонтан»,
вальс Марії та Вацлава (І акт).



22. Висвітлити  зв’язок  сюжетної  лінії  з  особливостями  драматургії
балетної вистави П. Чайковського – В. Вайнонена «Лускунчик», adagio
Маші та Принца (ІІ акт).

23. Висвітлити  зв’язок  сюжетної  лінії  з  особливостями  драматургії
балетної  вистави  С.  Прокоф’єва  –  Л.  Лавровського,  «Ромео  та
Джульєтта», сцена на балконі.

24. Висвітлити  зв’язок  сюжетної  лінії  з  особливостями  драматургії
балетної вистави А. Хачатуряна – Л. Якобсона «Спартак», дует Фрігії
та Спартака (ІІІ акт).

25. Висвітлити  зв’язок  сюжетної  лінії  з  особливостями  драматургії
балетної вистави С. Прокоф’єва – Ю. Григоровича «Кам’яна квітка»,
adagio Господарки Мідної гори та Данила.

Екзаменатор                               Яна РОЙ

Голова циклової комісії Тетяна РОМАНОВА


