
Ніжинський державний університет 

імені  Миколи  Гоголя 

 

 
“Затверджено” 

Приймальною комісією університету 

«____» ______________2016 р. 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

вступних випробувань 
 

з хореографії 

 
для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки спеціаліста зі спеціальності «Хореографія» 

на основі базової вищої освіти 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією факультету культури і 

мистецтв «02» березня 2016 р., протокол № 7 

 
 



 2 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

В естетичному вихованні підростаючого покоління важлива роль 

відводиться мистецтву, зокрема хореографії. Хореографічне мистецтво в 

Україні з кожним роком набуває дедалі більшої популяризації, стає одним із 

самих дійових факторів формування духовно багатої особистості. 

Рівень освіченості, вихованості і духовної культури школярів значною 

мірою залежить від того, яким буде сучасний вчитель хореографії, як він 

буде працювати з дітьми, навчати їх основам хореографічного мистецтва, 

давати своїм вихованцям необхідні знання, навички, танцювальну техніку, 

враховуючи вікові особливості учнів; як вчитель-хореограф буде 

застосовувати досягнення сучасної теорії та практики. 

Педагогічна професія вимагає від вчителя хореографії сформованої 

потреби у хореографічно-освіченій діяльності, усвідомлення її значення для 

духовного розвитку суспільства; високого рівня світоглядної, гуманітарної й 

естетичної культури; глибоких професійних знань, умінь і навичок; 

розвинутих професійно-педагогічних здібностей; досвіду художньо-творчої 

педагогічної діяльності. 

Професійну основу педагогічної діяльності вчителя хореографії 

складають: 

 науковий світогляд, національна самосвідомість як відображення 

цілей, потреб, інтересів, морально-естетичних орієнтацій 

особистості; 

 усвідомлення соціальної ролі педагогічної діяльності, виявлення 

громадської та соціальної активності;  

 стійкі пізнавальні інтереси, прагнення до постійного 

самовдосконалення і духовного збагачення; 

 педагогічна спостережливість, уява, тактовність, незалежність 

мислення у поєднанні з повагою до суджень інших людей; 

 володіння такими якостями, як толерантність, доброзичливість, 

наявність почуття власної гідності, самоповаги, скромності, 

вимогливості до себе й до інших; 

 знання досягнень  української національної та світової  культури; 

 фахові знання, уміння і навички. 

Виходячи з цього, професійна підготовка вчителя хореографії в 

Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя здійснюється за 

навчальними планами і програмами, які забезпечують сучасний освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліста, здатність творчо вирішувати освітні та 

навчально-виховні завдання в умовах розвитку національної системи освіти, 

виведення її на рівень міжнародних критеріїв і стандартів. 

За час навчання в університеті студенти мають змогу здобути глибокі 

знання з основ методології професії, що включають: філософський, 

культурологічний, психолого-педагогічний та українознавчий компоненти;    

з основ теорії та історії хореографії;  що розкривають сутність і специфіку 
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цього виду мистецтва; з основних напрямів розвитку хореографічно-

педагогічної думки у сучасній науці; оволодіння хореографією як 

мистецтвом і як шкільним предметом. 

Хореографічні теоретичні дисципліни (історія хореографічного 

мистецтва, методика викладання хореографії в школі, теорія і практика 

класичного, народно-сценічного, історико-побутового, сучасного танців, 

мистецтва балетмейстера) допомагають усвідомити шляхи залучення 

школярів до хореографічного мистецтва, осмислення ними його специфіки, 

особливості відображення життя в хореографічних образах; дають основу для 

аналізу хореографічних творів, виховання смаків дітей, їх хореографічної 

культури. 

Виконавські дисципліни (класичний танок, народно-сценічний танок, 

сучасний танок) готують хореографа-педагога, здатного не тільки самому 

виконувати танець, але й навчати учнів танцювальному мистецтву, розвивати 

їх хореографічні та художньо-творчі здібності. 

Вступник до факультету культури і мистецтв за освітньо-

кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”    повинен знати: 

 історію хореографічного мистецтва; 

 теоретичні та методичні основи класичного, народно-сценічного, 

історико-побутового, та сучасного танців; 

 теорію і методику роботи з дитячим хореографічним колективом; 

 теоретичні засади мистецтва балетмейстера, методику викладання 

хореографії в школі.  

Вступник   повинен  уміти: 

 вирішувати педагогічні, навчально-виховні, художньо-творчі завдання 

з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, їх 

хореографічної підготовки; 

 розвивати у процесі занять хореографічну культуру школярів; 

 самому виконувати танці; 

 професійно навчати школярів танцювати; 

 емоційно і образно розповідати дітям про твори хореографічного 

мистецтва, видатних балетмейстерів та артистів балету, 

виконавців, події хореографічного життя; 

 організовувати дитячі самодіяльні хореографічні колективи різного 

жанру); 

 створювати і ставити з дітьми хореографічні композиції; 

 творчо проводити уроки хореографії  відповідно до принципів і завдань 

організації хореографічно-виховної роботи в школі, здійснювати 

художньо-педагогічне спілкування з дітьми; 

 аналізувати, узагальнювати і використовувати у своїй роботі 

передовий досвід видатних педагогів-хореографів,  критично 

оцінювати результати власної педагогічної діяльності, творчо 

підходити і впроваджувати нові освітні технології, програми та ідеї. 
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На вступних випробуваннях об’єктом оцінювання музично-освітніх 

досягнень вступників виступають знання, уміння, емоційно-ціннісне 

ставлення до хореографічного мистецтва, які в єдності своїй складають  

хореографічно-педагогічну культуру особистості майбутнього вчителя. Тому 

рівень фахової підготовки абітурієнтів визначається грунтовністю і 

системністю теоретичних знань і хореографічних умінь за такими 

критеріями: 

на оцінку «відмінно» (90-100 балів): 

 студент демонструє високий рівень теоретичних та практичних 

знань і вмінь; розуміє практичні значущість знань; 

 логічно і змістовно висловлює свої думки, підтверджує відповідь 

прикладами з власного досвіду роботи в школі; 

 уміло використовує набуті знання при виконанні практичних 

завдань; демонструє самостійність і творчу ініціативу, логічне мислення при 

створенні хореографічних етюдів та елементів екзерсису; 

 

на оцінку «добре» (74-89 балів): 

 студент демонструє достатній рівень теоретичних та практичних 

знань і вмінь; розуміє практичну значущість знань; 

 обґрунтовано висловлює свої думки, підтверджує відповідь 

прикладами з власного досвіду роботи в школі, але обґрунтування 

недостатньо доказові; 

 досить уміло використовує набуті знання при виконанні 

практичних завдань; демонструє самостійність та ініціативність при 

створенні хореографічних етюдів та елементів екзерсису, однак 

допускаються деякі неточності та помилки; 

 вміє аналізувати танцювальний рух або комбінацію та пояснити 

послідовність їх засвоєння. 

 

 на оцінку «задовільно» (60-73балів): 

 студент демонструє задовільний рівень теоретичних та 

практичних знань і вмінь, але відчуває труднощі в поясненні їх практичної 

значущості; 

 обмежений у висловленні власних думок, не вміє їх підтвердити 

прикладами з власного досвіду роботи в школі; 

 при створенні хореографічних етюдів та елементів екзерсису 

набуті знання і вміння використовує за засвоєними алгоритмами, без 

виявлення самостійності і творчої ініціативи; 

 відчуває труднощі при аналізі танцювальних рухів або 

комбінацій та поясненні послідовності їх засвоєння. 

 

на оцінку «незадовільно» (0-59 балів): 

 студент демонструє незадовільний рівень теоретичних та 

практичних знань і вмінь, нерозуміння їх практичної значущості; 
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 обмежений у висловленні своїх думок; не вміє їх підтвердити 

прикладами з власного досвіду роботи в школі; 

 не вміє використовувати наявні знання і вміння при виконанні 

практичних знань; демонструє низьку самостійність і відсутність 

ініціативності при створенні хореографічних етюдів та елементів екзерсису; 

 виявляє несформованість умінь аналізу танцювальних рухів або 

комбінацій та пояснення послідовності їх знання. 

 

 

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА  

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ З ХОРЕОГРАФІЇ 

 

1. Хореографія як вид мистецтва. Виховна і пізнавальна роль 

хореографічного мистецтва. 

2. Система хореографічного навчання В.Верховинця та її значення для 

сучасної педагогіки. 

3. Творчий внесок Є.В.Зайцева у теорію та методику викладання народно-

сценічного танцю. 

4. Класичний танець. Поняття про його виражальні засоби, термінологія 

класичного танцю. 

5. Побудова уроку класичного танцю. Відмінність класичного  та 

народно-сценічного екзерсисів. 

6. Особливості народно-сценічного екзерсису. 

7. Розвиток українського народно-сценічного танцю на сучасному етапі. 

8. Характеристика жанрів українського танцю , їх використання у роботі з 

колективом народного танцю. 

9. Балетмейстер та сучасні течії в хореографічному мистецтві. 

10. Драматургія танцю. 

11. Композиція танцю, її складові частини. 

12. Сюжетний танець. Основні етапи роботи над постановкою сюжетних 

номерів. 

13. Особливості уроку хореографії, його зміст, структура, методи. Основні 

вимоги до уроку хореографії. 

14. Суть, мета і завдання хореографічної освіти школярів. 

15. Методика викладання народно-сценічного танцю у школах естетичного 

виховання. 

16. Методика викладання класичного танцю у школах естетичного 

виховання. 

 

ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З 

ХОРЕОГРАФІЇ 

 

1. Хореографія як вид мистецтва. Виховна і пізнавальна роль 

хореографічного мистецтва. 
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Мистецтво як гарант сприйняття світу, хранитель цілісності 

особистості, культури і життєвого досвіду; як акумулятор енергії етичних 

пошуків творців і широкого кола сучасників. Проблеми мистецтва як 

кардинальні, корінні, «вічні» питання художньої творчості. Хореографія, як 

вид мистецтва, як соціальне явище, як складова частина духовної культури 

суспільства. 

Танець очами видатних діячів культури: Пушкіна, Бальзака, 

Чайковського, Гоголя. Процес взаємодії і взаємозв’язку мистецтв як один із 

факторів виховання гармонійної особистості. Зв’язок танцювального 

мистецтва з образотворчим, відношення видатних художників (Мане, 

Рубенса, Врубеля) до хореографії. Союз музики і танцю як ствердження 

краси і світлоносності буття; хореографічне мистецтво і видатні 

композитори: Чайковський, Дуліба, Глазунов, Адан, Прокоф’єв, Хачатурян. 

Роль хореографії у естетичному формуванні художнього смаку, 

естетичних потреб особистості. 

 

2. Система хореографічного навчання В.Верховинця та її значення 

для сучасної педагогіки. 

Аналіз педагогічних ідей В.Верховинця у контексті їх першоджерела – 

української народної хореографічної педагогіки. 

Педагогічна спадщина В.Верховинця як визначне явище в українській 

мистецькій педагогіці. Життєвий і творчий шлях  митця. Органічне 

поєднання музичної, етнографічної, хореографічної, композиторської, 

педагогічної творчості. Методика музично-рухового виховання дітей. 

Репертуарно-методична збірка пісень-ігор для дітей «Весняночка». Рухлива 

гра як інноваційний засіб виховання дітей. 

Значення педагогічних ідей і досвіду навчально-хореографічної 

діяльності В.Верховинця для сучасної теорії і практики хореографічної 

освіти дітей. 

 

3. Творчий внесок Є.В.Зайцева у теорію та методику викладання 

народно-сценічного танцю. 

Євген Васильович Зайцев (1927-1995 рр) видатний український артист 

класичного балету, педагог-хореограф, професор. Створив власний метод 

виховання спеціалістів-танцівників народного танцю. Є.Зайцев всебічного  

вивчав багату спадщину російських та українських хореографів 

(В.Верховинця, Н.Захарова, В.Асаф"єва), глибоко цікавився творчістю і 

науковою працею російського хореографа Костянтина Голейзовського. 

Розділив рухи по групах, створивши власну теорію і методику викладання 

народно-сценічного танцю. Автор книги "Основи народно-сценічного танцю" 

(1975, перша частина, 1976. друга частина).  

 

4. Класичний танець. Поняття про його виражальні засоби, 

термінологія класичного танцю. 
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Класичний танець – канонізована система засобів виразності 

хореографічного мистецтва, яка заснована на принципі поетично-

узагальненого трактування сценічного образу, розкриття емоцій, думок та 

почуттів засобами пластики. 

Розвиток мистецтва в епоху Відродження та його вплив на зародження 

класичного танцю. Виникнення терміну «класичний». Подальший розвиток 

системи класичного танцю в працях академії танцю 1661 року (П.Бошан, 

Фійє). Техніка та форми цієї системи. Основний принцип групування рухів 

поєднаних загальними основами. 

Виникнення терміну «класичний». Подальший розвиток системи 

класичного танцю в працях Академії танцю (1661 р.). 

Систематизація рухів та їх угрупування. Позиції, положення та пози, 

пластичність, міміка та жести – як основні засоби виразності класичного 

танцю. 

Виникнення і формування термінології класичного танцю. Основні 

елементи, поняття і терміни класичного танцю. 

 

5. Побудова уроку класичного танцю. Відмінність класичного і 

народно-сценічного екзерсисів. 

Урок класичного танцю – мета і завдання. Складові частини уроку 

класичного танцю. Екзерсис біля станка – комплекс рухів, що забезпечують 

дотриманість основних вимог і реалізацію принципів класичного танцю. 

Екзерсис на середині залу. Розвиток стійкості та відчуття рівноваги.  

Adajio  та allegro – найскладніші частини уроку класичного танцю. 

Співвідношення різних частин уроку з точки зору силового навантаження. 

Послідовність вправ класичного екзерсису (plie, Battement tendus, 

Battement tendus jete, rond de jamp par terre, Battement fondues, Battement 

frappe, rond de jamp en l’air, petit Battement, Battement developpe, grand 

Battement jete). 

Відмінні риси класичного екзерсису від народно-сценічного. Робота 

опорної ноги. Підборні вправи. Паралельні та завернуті позиції, робота рук, 

тулуба та голови, стильові ознаки. 

 

6. Особливості народно-сценічного екзерсису. 

Основні складові уроку народно-сценічного танцю, вправи біля станка, 

вправи на середині залу та етюдна робота. Співвідношення між окремими 

частинами уроку. Чергування вправ за принципом контрасту та послідовного 

ускладнення рухів. 

Методика вивчення та викладення вправ і рухів. Рівномірність 

розподілу фізичного навантаження на суглоби, м»язи, зв»язки.  

Особливості екзерсису народно-сценічного танцю (використання 

різноманітних танцювальних рухів та їх характерів у доцільному чергуванні і 

переключення з одних м’язів та зв'язок на інші; робота розслабленою та 

напруженою ногою, наявність підтанцьовувань до кожного руху у певному 

народному характері). 
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7. Розвиток українського народно-сценічного танцю на сучасному 

етапі. 

   Відтворення найкращих зразків українського народно-сценічного 

танцювального мистецтва В.Верховинця, В Авраменка, А. Гуменюка, П. 

Вірського молодими хореографами-балетмейстерами. Науково-практичні 

конференції "Стан народної хореографії в Україні та перспективи її 

розвитку". Створення хореографічної спілки України. Всеукраїнські 

фестивалі – конкурси з народної хореографії. Створення в Україні музею 

українського народно-сценічного танцю. Кращі самодіяльні та професійні 

танцювальні колективи України. 

 

8. Характеристика жанрів українського танцю, їх використання у 

роботі з колективом народного танцю. 

Жанри українських народних танців: хороводи, побутові та сюжетні. 

Хоровод один з найдавніших видів народного танцювального мистецтва. 

Тематичний поділ хороводів. Хореографічний малюнок хороводів. 

Танцювальна лексика хороводів. Жести, пози, міміка, пантомімна ілюстрація 

змісту хороводу. Поетичний образ хороводів. Мелодії хороводів. 

Використання хороводів в п"єсах драматургів, балетах, операх. 

Побутові танці невід"ємна частина повсякденного життя народу. 

Композиційна побудова побутового танцю. Характеристика побутових 

танців – метелиця, гопак, тропак, козачок, "чабарашки" коломийка, полька, 

кадриль, вальс. Хореографічний текст побутових танці. Використання 

побутових танців хореографами та композиторами у сучасному 

танцювальному мистецтві. 

Жанр сюжетного танцю - вищій етап розвитку народного 

хореографічного мистецтва. Зв’язок сюжетного танцю  хороводами та 

побутовим танцем. Тематика сюжетного танцю. Стилістична ознака 

сюжетних танців. 

Застосування жанрів українських народних танців у роботі колективів 

народного танцю. 

 

9.  Балетмейстер та сучасні течії в хореографічному мистецтві. 

Стилі і напрямки сучасної танцювальної музики та хореографії funk, 

hip-hop, trance. Специфіка роботи балетмейстера над ритмікою, естрадним 

танцем. Витоки танцювальної естради. Підготовка кадрів естрадної 

хореографії. Пошуки характерності танцювальних образів. Еволюція та 

сценічна обробка дуетно-акробатичного танцю. Народний танець – одна з 

основних форм танцювальної естради. Сатиричний напрям в естрадному 

танці. Постановка мюзиклів. Робота балетмейстера над фестивальними 

процесіями, масовими сценами, зведеними концертами. 

 

10.  Драматургія танцю. 

П’ять частин у драматургічній побудові танцю. Значення експозиції. 

Зав’язка танцю. Динаміка розвитку хореографічного твору. Кульмінація 
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танцю, її роль у драматургії твору. Режисура, декорації, реквізит у  

хореографічних постановок. Авторський замисел і художній образ у танці. 

Акторська майстерність виконавців. 

 Змістовність, характерність і сюжетність танців. Емоційність виконання 

хореографічних творів.  

Хореографічна мова драматичних постановок. Розвиток внутрішньої 

техніки танцюристів.  

Принципи хореографами. Пошуки танцювальних рішень хореографами. 

Використання танців у театральних постановках та їх значення. 

 

11.  Композиція танцю, її складові частини. 

Визначення композиції танцю. 

Складові частини: драматургія (зміст), музика, текст (рухи, пози, 

жестикуляція, міміка), малюнок (переміщення танцюючих по сцені), 

різноманітні ракурси. Закон танцювальної драматургії. П’ять компонентів 

композиції: експозиція, зав’язка, розвиток дійства, кульмінація, розв’язка. 

Призначення експозиції – уведення в дійство. Зав’язка як засіб 

мотивації танцю. Розвиток танцю як ряд наростаючих, сильних «сходинок» 

перед кульмінацією. Текст танцю: хореографічна мова і виразність. 

Логічність розв’язки танцювальної композиції.  Малюнок танцю: діагональ, 

круг, прямі лінії різних напрямків. Ракурси у постановці танцю як складова 

частина композиції.  

 

12.  Сюжетний танець. Основні етапи роботи над постановкою 

сюжетних номерів. 

Планування етапів роботи над постановкою сюжетом танцю. 

Особливості роботи балетмейстера над сюжетом. Специфіка  репетиційного 

періоду. Методи засвоєння п’яти частин драматургічної побудови: 

експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка. Методика вивчення 

хореографічних рухів. Розподіл ролей та специфіка відпрацювання етапів 

танцю. Методи роботи над зовнішньою і внутрішньою технікою під час 

постановки сюжетного твору. Особливості акторської майстерності 

виконавців при постановці сюжетних номерів. Принципи роботи солістів з 

кордебалетом. Методика роботи з солістами при постановці сюжетного 

номеру. 

 

13.  Особливості уроку хореографії в школі, його зміст, структура і 

методи. Основні вимоги до уроку хореографії. 

Урок хореографії як шкільний предмет і як урок мистецтва. Виховне 

значення хореографії у загальноосвітній школі (розвиток музикальності, 

координації рухів, художнього сприйняття, підвищення культури поведінки). 

Урок хореографії в структурі уроків інших шкільних дисциплін. 

Завдання уроку хореографії: емоційно впливати на учнів, організовувати 

їхню художньо-пізнавальну діяльність (спонукати до активної й плідної 

роботи). 
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Драматургія уроку хореографії, його кульмінаційні моменти. 

Співвідношення ігрових і навчальних форм діяльності учнів на уроці. 

Методичні прийоми, що викликають у дітей бажання творчості (показ, слово, 

музикальний супровід, гра) . 

Оцінювання результатів навчальної діяльності школярів. 

Диференційований підхід до оцінювання досягнень учнів, врахування 

можливостей дитини в опануванні певного хореографічного матеріалу. 

Основні критерії оцінки якості та ефективності уроку хореографії: чи 

сподобався учням урок? Як учні працювали?  Чому саме вони навчилися? 

 

14.  Суть, мета і завдання  хореографічної освіти школярів . 

Хореографічна освіта як важливий чинник духовного, громадянського і 

творчого пробудження людини, як цілеспрямований розвиток 

хореографічних здібностей дітей, формування емоційної чутливості, 

здатності розуміти і глибоко переживати твори хореографічного мистецтва. 

Суть хореографічної освіти (соціально цілеспрямоване навчання, виховання, 

розвиток естетичного ставлення людини до хореографічного мистецтва). 

Формування хореографічної культури особистості як мета 

хореографічної освіти. 

Формування естетичного ставлення до явищ хореографічного 

мистецтва як зміст хореографічного виховання. 

Формування емоційного, усвідомленого та діяльно-практичного 

ставлення до явищ хореографічного мистецтва як завдання хореографічного 

виховання; залучення їх до активної різнобічної хореографічної діяльності; 

розвиток художньо-творчих здібностей. 

Методика викладання хореографії як галузь педагогічної науки, яка 

вивчає завдання, зміст, організацію, форми і методи хореографічної освіти 

підростаючого покоління і спрямована на пізнання закономірностей 

принципів і методів формування особистості засобами хореографічного 

мистецтва. 

 

15. Методика викладання народно-сценічного танцю у школах 

естетичного виховання. 

Принцип побудови народно-сценічного танцю від простого до 

складного. Дві частини уроку народно-сценічного танцю (вправи біля станка, 

комбінації на середині залу). 

Вимоги до народно-сценічного екзерсису: дотримання послідовності 

тренувальних вправ; виконання кожної комбінації у певному характері 

народно-сценічного танцю; наявність під танцювань у кожній вправі; 

дотримання вимог виконання класичного екзерсису та перенесення цих вмінь 

у народно-сценічний екзерсис. 

Методики вивчення вправ народно-сценічного екзерсису :опанування 

найпростішими тренувальними вправами групи пліє; елементів народно-

сценічних батманів тендю; первинне засвоєння колових рухів (ронд де жамб 
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ар терр і ронд де піє) та пассе пар терр; вивчення великих кидків за 

методикою класичного танцю. 

Методика вивчення танцювальної лексики народних танців на середині 

залу: засвоєння елементів танцювальних рухів; вивчення комбінацій від 

простих угрупувань рухів до різноманітних поєднань; виконання етюдів та 

танців. 

Особливості виконання обертів на середині залу, по діагоналі та по 

колу: дотримання певного характеру народного танцю; поєднання обертів з 

танцювальними рухами. 

Започаткування міцної основи професійних навичок, які спрямовані на 

подальший технічний розвиток і вдосконалення хореографічної майстерності 

учнів старших класів. 

 

16. Методика викладання класичного танцю у школах естетичного 

виховання, його основні принципи. 

Відмінність методики викладання класичного танцю в школах 

естетичного виховання  від викладання хореографії у загальноосвітній школі: 

цілеспрямоване і систематичне вивчення основ класичного танцю згідно 

програмі; опрацювання всіх частин уроку класичного танцю; вимогливість і 

контроль за виконанням рухів класичного танцю. 

Побудова уроку класичного танцю: екзерсис біля станка, екзерсис на 

середині залу, adagio та allegro. 

Вимоги до класичного екзерсису: дотримання послідовності вправ, 

побудованих на послідовності від найпростіших рухів до складних, 

цілеспрямування на вироблення стійкості; технічності та чіткості виконання 

вправ, вироблення гнучкості корпусу та розвиток кроку.  

Розвиток виразності, танцювальності у повільній частині уроку 

(adagio). Allegro  як найскладніша частина уроку. 

Методика вивчення позицій рук на уроці класичного танцю: засвоєння 

положення кисті рук; підготовчого положення; оволодіння першою та 

третьою позицією, вивчення другої позиції рук. 

Методика вивчення позицій ніг: попереднє вивчення 5 позицій на 

середині залу, не зберігаючи виворітність; дотримання послідовності 

вивчення – 1,2,3,5,і 4. вимоги до вивчення позицій ніг: підтягнутий корпус, 

вільні та розкриті плечі, підтягнуті ноги, недопустима вага на великий 

палець. 

 Обертання – один з елементів класичного танцю. Методика вивчення 

обертів: засвоєння поняття «точка»; опанування рухів без поворотів, 

вивчення обертів у повільному темпі. 

Вимоги для виконання турів, піруетів, шене: велика рухливість, міцна 

спина, високі півпальці, дотягнуті коліна; утримання «точки». 

 Розвиток акторської майстерності та технічності виконання у старших 

класах. Ускладнення хореографічного матеріалу. Особлива роль на уроці 

allegro та adagio: розвиток танцювальності, легкості виконання; стійкості; 

стрибка та роботи на півпальцях. 
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