
ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ З ХОРЕОГРАФІЇ 

І етап 

УРОК КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ 

Екзерсис біля станка 

1. Уклін 

2. Перегини корпусу.  

Музичний розмір – 3/4.  

Виконується на 32 такти музичного супроводу.  

Вихідне положення – обличчям до станка, І позиція ніг. 

1-16 такти – перегини корпусу назад (4 рази), голова повертається до правого 

плеча і до лівого плеча почергово. 

17-32 такти – перегини корпусу в праву і ліву сторони почергово (4 рази). 

3. Demi та grand plie´.  

Музичний розмір – 3/4.  

Виконується на 32 такти музичного супроводу.  

Вихідне положення – лівим боком до станка, І позиція ніг, ліва рука – на станку, 

права – у підготовчому положенні. 

На вступ – права рука виводиться через І позицію в ІІ. 

1-4 такти – 2 demi plie´ по І позиції, рука закривається в І позицію. 

5-8 такти – grand plie´ по І позиції, рука закривається у підготовче 

положення. Зміна позиції ніг на ІІ. 

9-12 такти – 2 demi plie´ по ІІ позиції, рука закривається в І позицію. 

13-16 такти – grand plie´ по ІІ позиції, рука закривається у підготовче 

положення. Зміна позиції ніг на V, права нога попереду лівої. 

17-20 такти – 2 demi plie´ по V позиції, рука закривається в І позицію. 

21-24 такти – grand plie´ по V позиції, рука закривається у підготовче 

положення. Зміна позиції ніг на V, права нога позаду лівої. 

25-28 такти – повторюються рухи 17-20 тактів. 

29-32 такти – повторюються рухи 21-24 тактів. 

Аналогічно вправа виконується з лівої ноги. 

4. Battement tendu.  

Музичний розмір – 2/4. Виконується на 16 тактів музичного супроводу. Вихідне 

положення – лівим боком до станка, V позиція ніг, ліва рука – на станку, права – у 

підготовчому положенні. 

На вступ – рука виводиться через І позицію в ІІ. 

1-4 такти – 4 battement tendu вперед. 

5-8 такти – 4 battement tendu назад. 

9-16 такти – 4 battement tendu з нажимом в сторону. 

Аналогічно вправа виконується з лівої ноги. 

5. Battement tendu jete´ з pique´.  



Музичний розмір – 2/4. Виконується на 16 тактів музичного супроводу. 

Вихідне положення – V позиція ніг, ліва рука – на станку, права – у 

підготовчому положенні. 

На вступ – рука виводиться через І позицію в ІІ. 

1-2 такти – 2 battement tendu jete´ вперед. 

3-4 такти – 3 pique´ вперед, на останню долю такту нога закривається у 

вихідне положення. 

5-6 такти – 2 battement tendu jete´ в сторону. 

7-8 такти – 3 pique´ в сторону, на останню долю такту нога закривається у 

вихідне положення. 

9-10 такти – 2 battement tendu jete´ назад. 

11-12 такти – 3 pique´ назад, на останню долю такту нога закривається у 

вихідне положення. 

13-14 такти – повторюються рухи 5-6 тактів. 

15-16 такти – повторюються рухи 7-8 тактів. 

Аналогічно вправа виконується з лівої ноги. 

6. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans.  

Музичний розмір – 3/4.  

Виконується на 32 такти музичного супроводу.  

Вихідне положення – І позиція ніг, ліва рука – на станку, права – у 

підготовчому положенні. 

На вступ – preparation.  

1-4 такти – 2 rond de jambe par terre en dehors, опорна нога на plie´. 

5-8 такти – 4 rond de jambe par terre en dehors, опорна нога пряма. 

9-12 такти – розтяжка на праву ногу назад із port de bras. 

13-16 такти – повернення у вихідне положення після preparation. 

17-20 такти – 2 rond de jambe par terre en dedans, опорна нога на plie´. 

21-24 такти – 4 rond de jambe par terre en dedans, опорна нога пряма. 

25-28 такти – розтяжка на праву ногу вперед із port de bras. 

29-32 такти – повернення у вихідне положення після preparation. 

Аналогічно вправа виконується з лівої ноги. 

7. Battement fondu.  

Музичний розмір – 3/4.  

Виконується на 32 такти музичного супроводу.  

Вихідне положення – V позиція ніг, ліва рука – на станку, права – у 

підготовчому положенні. 

На вступ – рука виводиться через І позицію в ІІ, права нога відкривається на 

tendu в сторону. 

1-16 такти – 4 battement fondu хрестом по одному (вперед-в сторону-назад-в 

сторону) двічі, працююча нога відкривається в повітря на 45º.  



17-32 такти – 4 battement fondu хрестом по одному (вперед-в сторону-назад-в 

сторону) двічі, працююча нога відкривається в повітря на 90º.  

Аналогічно вправа виконується з лівої ноги. 

8. Battement frappe´.  

Музичний розмір – 2/4.  

Виконується на 16 тактів музичного супроводу.  

Вихідне положення – V позиція ніг, ліва рука – на станку, права – у 

підготовчому положенні. 

На вступ – рука виводиться через І позицію в ІІ, права нога відкривається на 

tendu в сторону. 

1-16 такти – 4 battement frappe´ хрестом по одному (вперед-в сторону-назад-в 

сторону) двічі з фіксацією працюючої ноги на sur le cou-de-pied. 

Аналогічно вправа виконується з лівої ноги. 

9. Releve´ lans.  

Музичний розмір – 3/4. Виконується на 32 такти музичного супроводу. 

Вихідне положення – V позиція ніг, ліва рука – на станку, права – у 

підготовчому положенні. 

На вступ – рука виводиться через І позицію в ІІ. 

1-8 такти – права нога, проходячи положення battement tendu вперед, 

піднімається в повітря на 90º, затримується і повертається через battement tendu у 

вихідне положення. 

9-16 такти – повторюються рухи 1-8 тактів в сторону. 

17-24 такти – повторюються рухи 1-8 тактів назад. 

25-32 такти – повторюються рухи 1-8 тактів в сторону. 

Аналогічно вправа виконується з лівої ноги. 

10. Grand battement.  

Музичний розмір – 2/4.  

Виконується на 16 тактів музичного супроводу.  

Вихідне положення – V позиція ніг, ліва рука – на станку, права – у 

підготовчому положенні. 

На вступ – рука виводиться через І позицію в ІІ. 

1-8 такти – 4 grand battement вперед через tendu. 

9-16 такти – 4 grand battement в сторону через tendu. 

17-24 такти – 4 grand battement назад через tendu. 

25-32 такти – 4 grand battement в сторону через tendu. 

Аналогічно вправа виконується з лівої ноги. 

 

Екзерсис на середині зали 

Елементи групи adagio 

1. Port de bras.  

Музичний розмір – 3/4.  



Виконується на 32 такти музичного супроводу.  

Вихідне положення – V позиція ніг, руки в підготовчому положенні. 

2. Аrabesque.  

Музичний розмір – 4/4.  

Виконується на 32 такти музичного супроводу.  

Вихідне положення – обличчям до точки 2 танцювальної зали (по діагоналі 

вправо), V позиція ніг, руки в підготовчому положенні. 

1-8 такти – перший аrabesque. 

9-16 такти – другий аrabesque. 

17-24 такти – третій аrabesque. 

25-32 такти – четвертий аrabesque. 

3. Temps lie´.  

Музичний розмір – 4/4.  

Виконується на 16 тактів музичного супроводу.  

Вихідне положення – обличчям до точки 8 танцювальної зали (по діагоналі 

вліво), V позиція ніг, руки в підготовчому положенні. 

 

Елементи групи allegro 

 

1. Тemps saute´.  

Музичний розмір – 2/4.  

Виконується на 16 тактів музичного супроводу.  

Вихідне положення – І позиція ніг, руки у підготовчому положенні. 

1-8 такти – 8 saute´ по І позиції, руки у підготовчому положенні. 

9-16 такти – 8 saute´ по ІІ позиції, руки відкриті у ІІ позицію. 

17-24 такти – 8 saute´ по V позиції (права нога попереду лівої), руки у 

підготовчому положенні. 

25-32 такти – 8 saute´ по V позиції (ліва нога попереду правої), руки у 

підготовчому положенні. 

2. Pas echappe´.  

Музичний розмір – 2/4.  

Виконується на 16 тактів музичного супроводу.  

Вихідне положення – V позиція ніг, руки у підготовчому положенні. 

 

Абітурієнти виконують основні елементи українського народного танцю: 

– «бігунець» 

– «тинки» 

– «доріжки» 

– «вірьовочки» 

– «колупалочки» 

– «голубці» 



– присядки 

– оберти 

ІІ етап 

ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ  

Демонстрація абітурієнтами заздалегідь підготовленого авторського 

хореографічного етюду (народна, класична, сучасна або бальна хореографія). 

Вимоги до хореографічної постановки: 

– наявність авторського задуму; 

– оригінальність постановки; 

– створення художньо-пластичного образу; 

– техніка виконання. 
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