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До складання екзамену допускаються студенти, які протягом семестру виконали 

всі види робіт, передбачені навчальним планом та робочою програмою навчальної 

дисципліни «Класичний танець» 4 курс, і які за результатами проміжного контролю 

сумарно набрали не менше 35 балів. Студенти, які набрали менше ніж 35 балів, до 

екзамену не допускаються. 

Орієнтовний перелік завдань: 

1. Продемонструвати методично вірне виконання та розповісти методику 

виконання певних рухів экзерсису класичного танцю: 

- battement developpe з коротким balance  

- grands temps releve (en dehors, en dedans) 

- grand battement jete з поворотом fouetté 

- grand fouetté (en dehors, en dedans) 

- стрибок entrechat-quatre 

- стрибок royal 

- стрибок pas failli 

- стрибок jete ferme 

- стрибок grand jete (з coupe-кроку, з glissade, з pas chasse) 

- стрибок grand pas de chat 



2. Продемонструвати методично вірне виконання комбінаційних вправ на 

середині залу: 

- Обертів 

- entrechat-quatre, royal 

- ferme, jete ferme 

- танцювальна комбінація pas de chat, pas de bourrée, grand assemble 

3. Продемонструвати методично вірне виконання власно створених 

комбінацій: 

- battement tendu біля опори або на середині залу (першого або другого 

рівня складності) 

- battement foundu біля опори або на середині залу (третього рівня 

складності) 

- стрибкові комбінації (четвертого рівня складності)  

Практичний показ в режимі онлайн на платформі zoom в день проведення 

форми контролю . 

Критерії оцінювання для третього рівня: 

40-30 балів Студент технічно, якісно демонструє вивчені та власно складені 

комбінації, сценічно та методично вірно виконує рухи. Емоційно передає образ 

(якщо він передбачений завданням), використовуючи засоби сценічної виразності. 

Чітко та впевнено виконує рухи в гармонійному поєднанні з музичним матеріалом. 

29-19 Студент на достатньому рівні демонструє вивчені та власно складені 

комбінаційні вправи. Чітко, впевнено та методично вірно виконує всі рухи в 

гармонійному поєднанні з музичним матеріалом. 

18-9 Виконання руху студентом має цілісну структуру, проте має методичні та 

технічні порушення при виконанні комбінацій. Рівень виконавської майстерності 

на слабкому рівні. 



8-1 Виконання рухів та комбінаційних вправ на слабкому рівні. Допущена велика 

кількість помилок при виконанні або складанні комбінацій, що не відтворюють 

поставлені завдання. 
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