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Силабус курсу «Теорія та методика викладання класичного танцю»,  

для 3 курсу VІ семестру 

2020–2021 навчального року 

 

Назва курсу Теорія та методика викладання класичного танцю 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Стефаника 16а. (Кафедри режисури та хореографії) 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет культури і мистецтв, кафедра режисури та хореографії  

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

02 Культура і мистецтво 024 Хореографія 

Викладачі курсу Асистент кафедри режисури та хореографії Сидорук С.-В. М. 

Контактна 

інформація 

викладачів 

bezpalenko35juli@gmail.com 

Консультації по 

курсу відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації. 

Для цього слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу http://kultart.lnu.edu.ua/course/teoriia-ta-metodyka-vykladannia-

klasychnoho-tantsiu 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб вивчити основи класичного танцю та 

опанувати практичні навички з класичного танцю. Навчити правильно 

проводити тренаж класичного танцю, виконувати танцювальні 

комбінації, на практиці застосовувати отримані знання. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Теорія та методика викладання класичного танцю» є 

завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 024 

Хореографія для освітньої програми Бакалавр  Хореографія, яка 

викладається чотири роки (бакалавр), в обсязі 14 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика 

викладання класичного танцю» є підготовка студентів до професійного 

виконання класичного танцю та самостійного проведення уроків 

класичного танцю в дитячих та дорослих хореографічних колективах з 

врахуванням специфічних задач, умов і контингенту учасників 

хореографічних колективів різних типів і видів танцювального 

мистецтва (студія або ансамбль класичного танцю, народного танцю, 

естрадного і джаз-танцю тощо; балетного театру), підготовка 

висококваліфікованих викладачів хореографічних дисциплін в новітніх 

мистецьких закладах освіти, середній та вищій школі. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література: 

1. Азбука класичного танцю – Режим доступу до ресурсу : 

https://www.rulit.me/books/azbuka-klassicheskogo-tanca-read-290243-

1.html 15.02.21 

2. Березова Г. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах 

/ Г. Березова. – Київ : Музична Україна, 1990. – 256 с. – (2-е). 

3. Березова Н. 4 та 5 рік навчання – Режим доступу до ресурсу : 

http://dancelib.ru/books/item/f00/s00/z0000004/st000.shtml 

4. Ваганова А. Я. – Режим доступу до ресурсу : 

https://kutsenko.udpu.edu.ua/wp-content/%D0%9A%D0%BD%D0% 

B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2% 



D1%8B%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8% 

D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20% 

D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0.pdf 15.02.21 

5. Тарасов Н. – Режим доступу до ресурсу : https://cid.moscow/wp-

content/uploads/2020/06/quot_Klassicheskii_774_tanets_Shkola_ 

muzhskogo_ispolnitelstva_quot__N_I_Tarasov.pdf 01.01.21 

6. Цвєткова Л. Методика викладання класичного танцю / Л. Цвєткова. 

– Київ : Альтерпрес, 2007. – 324 с. – (2-е). 

7. Екзаменаційний урок 6 клас, дівчата. – Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=vYSbENpJ-Hc&t=1083s 01.01.21 

8. Classical Dance Exam, Vagnova Ballet Academy (5/9), December 2015 – 

Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/ 

watch?v=ozyczQLCBVM& 

t=406s 01.01.21 

9. Vaganova Ballet Academy. 2015 Classical Dance Exam. – Режим 

доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/ 

watch?v=nAW_Jgltrh0 01.01.21 

10. Male classical dance exam, 2-d year undergraduate course of The 

Vagnova Ballet Academy. 2015 . – Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=uiRJbDJ59mc 01.01.21 

Додаткова література: 

11. Грант Г. Практичний словник класичноого балету / Г. Грант – 

сканований документ 

12. Франція та балет – Режим доступу до ресурсу : 

http://larevolution. ru/books/franciya-i-balet.html 15.02.21 

13. Хореографія, мистецтво – Режим доступу до ресурсу : 

http://horeograf.at.ua/index/italjanec_gasparo_andzholini/0-10 15.02.21 

14. Ballerina to Teacher [1] – Elizaveta Gerdt – Режим доступу до 

ресурсу : http://musicseasons.org/elizaveta-gerdt/ 15.02.21 

15. Master Teacher Peter Pestov – Режим доступу до ресурсу : 

http://yagp.org/ 15.02.21 

16. ARB 3 rd grade boys exam (4). Teacher - Pyotr Afanasievich Silkin. 

1996 – Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/watch?v=tN4o5qXvF_s 

17. ARB 3 rd grade boys exam (6). Teacher - Pyotr Afanasievich Silkin. 

1996 – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com 

/watch?v=2XrMpj_VtwQ 

18. ARB 3 rd grade boys exam (7). Teacher - Pyotr Afanasievich Silkin. 

1996 – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com 

/watch?v=b6ca9_u4q64 

19. Балетні педагоги – Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/watch?v=tBnxSPAz1n0 

20. Теорія та методика викладання класичного танцю – Режим доступу 

до ресурсу : http://www.imperia-dance. com.ua/tanets/23-osnovi-

klasichnogo-tantsyu 01.09.20 

21. Vaganova Ballet Academy - filmed in 2000 – Режим доступу до 

ресурсу : https://www.youtube.com /watch?v=88e1cxKxhII 01.09.20 

22. 1 grade Vaganova ballet class ARB - 3 – Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com /watch?v=L6I4wd-zUPE 01.09.20 

23. Vaganova Academy 3rd Grade, Novitskaya/Gortchakova part 1 – 

Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com 

/watch?v=rxnWMhj25ns 01.09.20 



24. 3 ефективні вправи для розвитку висоти стрибка – Режим доступу 

до ресурсу : https://www.youtube.com /watch?v=BmXupScVYfg 01.09.20 

25. (1/2) ББ про викладача Цискарідзе – Режим доступу до ресурсу : 

https://www. youtube.com/watch?v=Ke15CTk OSng 01.09.20 

26. Королівський балет Великобританії. Класичний урок. частина 1. 

2017 рік. – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube. com 

/watch?v=eLn8qacjTqk 01.09.20 

27. Vaganova Ballet Academy - filmed in 2000 – Режим доступу до 

ресурсу : https://www.youtube.com /watch?v=RfHI_jKWcks 01.09.20 

28. Vaganova Academy 5-class М.А. Gribanova – Режим доступу до 

ресурсу : https://www.youtube.com /watch?v=Qqb5j2CysFY 01.09.20 

Тривалість курсу Денна форма навчання: ___480__   год., 

Заочна форма навчання ___180__   год. 

Обсяг курсу Денна форма навчання: 480 годин аудиторних занять. З них 

___400___ практичних занять та __80__ годин самостійної роботи. 

Заочна форма навчання: __180__ годин аудиторних занять. З них 

___74___ практичних занять та __106__ годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати: 

- як виникла та встановлювалась система класичного танцю; 

розвивалася та збагачувалась теорія та методика викладання 

класичного танцю; виразні засоби та термінологію класичного 

танцю;  

- основні вимоги класичного танцю;  

- методику побудови уроку класичного танцю, цілі та задачі 

курсу, послідовність виконання вправ exercices біля станка та на 

середині залу;  

- частини уроку, їх тривалість в залежності від вікових 

особливостей, методику подачі нового матеріалу;  

- методику складання комбінацій exercices, allegro;  

- педагогічний досвід видатних викладачів класичного танцю;  

- підготовчу роботу педагога класичного танцю до уроку;  

- можливості розвитку виконавської майстерності на уроках 

класичного танцю, значення exercices та allegro в цьому процесі;  

- можливості використання акторської майстерності на уроках 

класичного танцю; 

-  методику виконання рухів вивчених на протязі чотирьох років. 

уміти: 

- технічно і методично вірно виконувати рухи класичного танцю;  

- раціонально використовувати методи та прийоми викладання 

класичного танцю;  

- застосовувати придбані в процесі навчання знання на практиці. 

Ключові слова Класичний танець, exercices, allegro, рухи, комбінації. 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Предмет і завдання курсу «Теорія та методика викладання 

класичного танцю». 

Тема 2. Основна стійка (Положення тіла в просторі). 

Тема 3. Основні положення ніг в класичному танці. 

Тема 4. Основні положення рук в класичному танці. 

Тема 5.Теорія та методика вивчення нових рухів класичного танцю 

біля станка з першого по шостий клас балетного училища, в залежності 

від курсу (один семестр – це один клас балетного училища).  



Тема 6.Теорія та методика вивчення нових рухів класичного танцю на 

середині залу з першого по шостий клас балетного училища, в 

залежності від курсу. 

Тема 7.Теорія та методика вивчення нових рухів класичного танцю на 

середині залу. Allegro (стрибки) з першого по шостий клас балетного 

училища, в залежності від курсу. 

Тема 8.Вивчення та відпрацювання техніки виконання вивчених рухів 

класичного танцю біля станка з першого по шостий клас балетного 

училища, в залежності від курсу.   

Тема 9.Вивчення та відпрацювання техніки виконання вивчених рухів 

класичного танцю на середині залу з першого по шостий клас 

балетного училища, в залежності від курсу.  

Тема 10.Вивчення та відпрацювання техніки виконання вивчених рухів 

класичного танцю на середині залу. Allegro (стрибки) з першого по 

шостий клас балетного училища, в залежності від курсу. 

Тема 11. Повторення і закріплення методики виконання вивчених рухів 

біля станка з першого по шостий клас балетного училища, в залежності 

від курсу. 

Тема 12. Повторення і закріплення методики виконання вивчених рухів 

на середині залу з першого по шостий клас балетного училища, в 

залежності від курсу. 

Тема 13. Повторення і закріплення методики виконання вивчених рухів 

на середині залу. Allegro (стрибки) з першого по шостий клас 

балетного училища, в залежності від курсу. 

Тема 14. Відпрацювання техніки виконання вивчених танцювальних 

рухів та комбінацій з першого по шостий клас балетного училища, в 

залежності від курсу. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в 1, 3, 5, 8 семестрах, залік в 7 семестрі у вигляді практичного 

показу.  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують хорошої фізичної підготовки 

та гарні фізичні данні, вони повинні бути танцювальними, мати 

музичний слух та добрі акторські данні. Потребують базових знань з 

хореографічних дисциплін, достатніх для сприйняття категоріального 

апарату класичного танцю, розуміння витоків танцю. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Практична робота, тренувальні та творчі вправи, розповідь, пояснення, 

демонстрація, спостереження, колаборативне навчання (форми – 

групові проекти, спільні розробки, тьюторство,  навчальні спільноти і 

т. д.)  

Необхідне 

обладнання 

Станок, спеціальна підлога, фортепіано або рояль, техніка, що 

відтворює музику, флешка. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 



джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

1. Термінологія  класичного танцю. 

2. Представники класичного танцю різних шкіл. 

3. Теоретично-практичний матеріалі та теорія та методики 

виконання класичного танцю. 

4. Понятійно-категоріальні знання з класичного танцю. 

5. Система укріплення м’язів тіла за допомогою класичного 

танцю. 

6. Систему розвитку гнучкості та координації людського тіла за 

допомогою класичного танцю.  

7. Витоки класичного танцю 

8. Аналіз методики викладання класичного танцю. 

9. Методичні прийоми виконання класичного танцю. 

10. Застосовування теоретичних знань з класичного танцю в 

створення хореографічних образів.  

11. Навчально-програма та методична документація для 

формування змісту навчання з класичного танцю. 

12. Відбір навчального матеріалу з класичного танцю 

13. Підбір музичного супроводу для класичного танцю. 

14. Комплекс вправ з класичного танцю. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



 

СХЕМА КУРСУ 

 

3 курс VІ семестр 
Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма 

діяльності  

Література 

Ресурси в інтернеті 
Завдання, год 

Термін 

виконання 

1/  МОДУЛЬ VI. Теорія та 

методика вивчення нових 

рухів класичного танцю 
(шостий рік вивчення 

класичного танцю балетного 

училища). 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 

16. Повторення і 

закріплення методики 
виконання вивчених рухів. 

Тема 52. 

Повторення і 

закріплення 

методики 

виконання 

вивчених рухів 

біля станка. 

 

практичне 

заняття 

1. Азбука класичного танцю 

– Режим доступу до ресурсу : 

https://www.rulit.me/books/azb

uka-klassicheskogo-tanca-read-

290243-1.html 15.02.21 

2. Ваганова А. Я. – Режим 

доступу до ресурсу 

:https://kutsenko.udpu.edu.ua/w

p-content/%D0%9A%D0% 

BD%D0%B8%D0%B3%D0%

B8/%D0%9E%D1%81%D0%

BD%D0%BE%D0%B2%D1%

8B%20%D0%BA%D0%BB%

D0%B0%D1%81%D1%81%D

0%B8%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%BE%D0

%B3%D0%BE%20%D1%82%

D0%B0%D0%BD%D1%86%

D0%B0.pdf 15.02.21 

3. Цвєткова Л. Методика 

викладання класичного 

танцю / Л. Цвєткова. – Київ : 

Альтерпрес, 2007. – 324 с. – 

(2-е). 

Повторення та 

закріплення рухів 

біля станка 

першого-другого 

курсів та третього 

курсу першого 

семестру (першого-

п’ятого років 

навчання балетного 

училища) 

 (2 год.) 

(1 год. –заоч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02.21-

01.03.21  

2/  Тема 53. 

Повторення і 

закріплення 

методики 

виконання 

вивчених рухів на 

середині залу. 

 

практичне 

заняття 

1. Азбука класичного танцю 

– Режим доступу до ресурсу : 

https://www.rulit.me/books/azb

uka-klassicheskogo-tanca-read-

290243-1.html 15.02.21 

2. Ваганова А. Я. – Режим 

доступу до ресурсу 

:https://kutsenko.udpu.edu.ua/w

p-content/%D0%9A%D0% 

BD%D0%B8%D0%B3%D0%

B8/%D0%9E%D1%81%D0%

BD%D0%BE%D0%B2%D1%

8B%20%D0%BA%D0%BB%

D0%B0%D1%81%D1%81%D

0%B8%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%BE%D0

%B3%D0%BE%20%D1%82%

D0%B0%D0%BD%D1%86%

D0%B0.pdf 15.02.21 

3. Цвєткова Л. Методика 

викладання класичного 

танцю / Л. Цвєткова. – Київ : 

Альтерпрес, 2007. – 324 с. – 

(2-е). 

Повторення та 

закріплення рухів на 

середині залу 

першого-другого 

курсів та третього 

курсу першого 

семестру (першого-

п’ятого років 

навчання балетного 

училища) 

 (2год.) 

(1 год. –заоч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.03.21-

05.03.21 

2/ Тема 54. 

Повторення і 

закріплення 

методики 

виконання 

вивчених рухів на 

середині залу. 

Allegro (стрибки). 

 

практичне 

заняття 

1. Азбука класичного танцю 

– Режим доступу до ресурсу : 

https://www.rulit.me/books/azb

uka-klassicheskogo-tanca-read-

290243-1.html 15.02.21 

2. Ваганова А. Я. – Режим 

доступу до ресурсу 

:https://kutsenko.udpu.edu.ua/w

p-content/%D0%9A%D0% 

BD%D0%B8%D0%B3%D0%

B8/%D0%9E%D1%81%D0%

BD%D0%BE%D0%B2%D1%

8B%20%D0%BA%D0%BB%

D0%B0%D1%81%D1%81%D

0%B8%D1%87%D0%B5%D1

Повторення та 

закріплення 

стрибків першого-

другого курсів та 

третього курсу 

першого семестру 

(першого-п’ятого 

років навчання 

балетного училища) 

 (2 год.) 

(1 год. –заоч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



%81%D0%BA%D0%BE%D0

%B3%D0%BE%20%D1%82%

D0%B0%D0%BD%D1%86%

D0%B0.pdf 15.02.21 

3. Цвєткова Л. Методика 

викладання класичного 

танцю / Л. Цвєткова. – Київ : 

Альтерпрес, 2007. – 324 с. – 

(2-е). 

 

 

 

 

02.03.21-

05.03.21 

3, 4/  ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 

17. Теорія та методика 

вивчення нових рухів 

класичного танцю шостого 
року навчання, балетного 

училища. 

Тема 55. Теорія та 

методика вивчення 

нових рухів 

класичного танцю, 

біля станка. 

 

практичне 

заняття 

1. Ваганова А. Я. – Режим 

доступу до ресурсу 

:https://kutsenko.udpu.edu.ua/w

p-content/%D0%9A%D0% 

BD%D0%B8%D0%B3%D0%

B8/%D0%9E%D1%81%D0%

BD%D0%BE%D0%B2%D1%

8B%20%D0%BA%D0%BB%

D0%B0%D1%81%D1%81%D

0%B8%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%BE%D0

%B3%D0%BE%20%D1%82%

D0%B0%D0%BD%D1%86%

D0%B0.pdf 15.02.21 

2. Тарасов Н. – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://cid.moscow/wp-

content/uploads/2020/06/quot_

Klassicheskii_774_tanets_Shko

la_muzhskogo_ispolnitelstva_q

uot__N_I_Tarasov.pdf 

01.01.21 

3. Vaganova Ballet Academy 

6th grade girls – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.dailymotion. 

com/video/x2qva9o 01.01.21 

Всі вивчені рухи 

класичного танцю 

біля станка 

робляться 

віртуозно (en 

tournant, швидше, 

більш складніші та 

різноманітніші 

комбінації), 

використовується 

багато tours та 

стрибків. 

(4 год.) 

(0.5 год. –заоч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.03.21-

19.03.21 

5, 6/  Тема 56. Теорія та 

методика вивчення 

нових рухів 

класичного танцю, 

на середині залу. 

 

практичне 

заняття 

1. Ваганова А. Я. – Режим 

доступу до ресурсу 

:https://kutsenko.udpu.edu.ua/w

p-content/%D0%9A%D0% 

BD%D0%B8%D0%B3%D0%

B8/%D0%9E%D1%81%D0%

BD%D0%BE%D0%B2%D1%

8B%20%D0%BA%D0%BB%

D0%B0%D1%81%D1%81%D

0%B8%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%BE%D0

%B3%D0%BE%20%D1%82%

D0%B0%D0%BD%D1%86%

D0%B0.pdf 15.02.21 

2. Тарасов Н. – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://cid.moscow/wp-

content/uploads/2020/06/quot_

Klassicheskii_774_tanets_Shko

la_muzhskogo_ispolnitelstva_q

uot__N_I_Tarasov.pdf 

01.01.21 

3. Vaganova Ballet Academy 

6th grade girls – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.dailymotion. 

com/video/x2qva9o 01.01.21 

4. Classical Dance Exam, 

Vagnova Ballet Academy (5/9), 

December 2015 – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=ozyczQLCBVM& 

t=406s 01.01.21 

Всі вивчені рухи 

класичного танцю 

на середині залу 

робляться 

віртуозно (en 

tournant, швидше, 

більш складніші та 

різноманітніші 

комбінації). 

Tour lent; 

Повороти fouette; 

Grand fouette; 

Повороти renverse; 

Tour a la seconde; 

Tour в attitude; 

Tour в arabesque. 

(4год.) 

(0.5 год. –заоч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.21-

02.04.21 

6, 7, 8/  Тема 57. Теорія та 

методика вивчення 

 

практичне 

1. Ваганова А. Я. – Режим 

доступу до ресурсу 
Всі вивчені стрибки 

класичного танцю 

 

 



нових рухів 

класичного танцю, 

на середині залу. 

Allegro (стрибки). 

заняття :https://kutsenko.udpu.edu.ua/w

p-content/%D0%9A%D0% 

BD%D0%B8%D0%B3%D0%

B8/%D0%9E%D1%81%D0%

BD%D0%BE%D0%B2%D1%

8B%20%D0%BA%D0%BB%

D0%B0%D1%81%D1%81%D

0%B8%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%BE%D0

%B3%D0%BE%20%D1%82%

D0%B0%D0%BD%D1%86%

D0%B0.pdf 15.02.21 

2. Тарасов Н. – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://cid.moscow/wp-

content/uploads/2020/06/quot_

Klassicheskii_774_tanets_Shko

la_muzhskogo_ispolnitelstva_q

uot__N_I_Tarasov.pdf 

01.01.21 

3. Vaganova Ballet Academy 

6th grade girls – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.dailymotion. 

com/video/x2qva9o 01.01.21 

4. Classical Dance Exam, 

Vagnova Ballet Academy (5/9), 

December 2015 – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=ozyczQLCBVM& 

t=406s 01.01.21 

5. Екзаменаційний урок 6 

клас, дівчата. – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=vYSbENpJ-

Hc&t=1083s 01.01.21 

6. Vaganova Ballet Academy. 

2015 Classical Dance Exam. – 

Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=nAW_Jgltrh0 

01.01.21 

робляться 

віртуозно (en 

tournant, швидше, 

більш складніші та 

різноманітніші 

комбінації), 

використовується 

багато tours та 

стрибків. 

Sissonne tombee з 

поворотом; 

Sissomse ouverte з 

поворотом; 

Sissonne ouverte par 

developpe ; 

Sissonne ouverte par 

jete; 

Pas assemble з  

поворотом; 

Petit pas jele з 

поворотом; 

Pas emboite з 

поворотом; 

Pas jete з 

просуванням в 

сторону по 1/2 

кола. 

(6 год.) 

(1 год. –заоч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.21-

13.04.21 

8/  Тема 58. Теорія та 

методика вивчення 

танцювальних 

рухів, та 

комбінацій  

класичного танцю, 

на середині залу. 

 

практичне 

заняття 

1. Ваганова А. Я. – Режим 

доступу до ресурсу 

:https://kutsenko.udpu.edu.ua/w

p-content/%D0%9A%D0% 

BD%D0%B8%D0%B3%D0%

B8/%D0%9E%D1%81%D0%

BD%D0%BE%D0%B2%D1%

8B%20%D0%BA%D0%BB%

D0%B0%D1%81%D1%81%D

0%B8%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%BE%D0

%B3%D0%BE%20%D1%82%

D0%B0%D0%BD%D1%86%

D0%B0.pdf 15.02.21 

2. Тарасов Н. – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://cid.moscow/wp-

content/uploads/2020/06/quot_

Klassicheskii_774_tanets_Shko

la_muzhskogo_ispolnitelstva_q

uot__N_I_Tarasov.pdf 

01.01.21 

3. Vaganova Ballet Academy 

6th grade girls – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.dailymotion. 

com/video/x2qva9o 01.01.21 

4. Classical Dance Exam, 

Вивчення 

комбінацій з рухів 

класичного танцю 

шостого року 

навчання балетного 

училища. 

(4 год.) 

(1 год. –заоч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vagnova Ballet Academy (5/9), 

December 2015 – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=ozyczQLCBVM& 

t=406s 01.01.21 

5. Екзаменаційний урок 6 

клас, дівчата. – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=vYSbENpJ-

Hc&t=1083s 01.01.21 

6. Vaganova Ballet Academy. 

2015 Classical Dance Exam. – 

Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=nAW_Jgltrh0 

01.01.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.04.21-

16.04.21 

9, 10/  ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 

18. Вивчення методики 
виконання нових рухів 

класичного танцю. 

Відпрацювання техніки 
виконання вивчених рухів 

класичного танцю, шостий 
рік навчання балетного 

училища. 

Тема 59. 

Відпрацювання 

техніки виконання 

вивчених рухів 

біля станка. 

 

практичне 

заняття 

1. Екзаменаційний урок 6 

клас, дівчата. – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=vYSbENpJ-

Hc&t=1083s 01.01.21 

2. Classical Dance Exam, 

Vagnova Ballet Academy (5/9), 

December 2015 – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=ozyczQLCBVM& 

t=406s 01.01.21 

3. Vaganova Ballet Academy. 

2015 Classical Dance Exam. – 

Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=nAW_Jgltrh0 

01.01.21 

4. Male classical dance exam, 

2-d year undergraduate course 

of The Vagnova Ballet 

Academy. 2015 . – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=uiRJbDJ59mc 

01.01.21 

Відпрацювання 

вивчених рухів 

шостого класу 

балетного училища 

біля станка. 

(6 год.) 

(1 год. –заоч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04.21-

30.04.21 

11, 12/  Тема 60. 

Відпрацювання 

техніки виконання 

вивчених рухів на 

середині залу. 

 

практичне 

заняття 

1. Екзаменаційний урок 6 

клас, дівчата. – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=vYSbENpJ-

Hc&t=1083s 01.01.21 

2. Classical Dance Exam, 

Vagnova Ballet Academy (5/9), 

December 2015 – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=ozyczQLCBVM& 

t=406s 01.01.21 

3. Vaganova Ballet Academy. 

2015 Classical Dance Exam. – 

Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=nAW_Jgltrh0 

01.01.21 

4. Male classical dance exam, 

2-d year undergraduate course 

of The Vagnova Ballet 

Academy. 2015 . – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=uiRJbDJ59mc 

01.01.21 

Відпрацювання 

вивчених рухів 

шостого класу 

балетного училища 

на середині залу. 

(6 год.) 

(1 год. –заоч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.05.21-

14.05.21 



13, 14/  Тема 61. 

Відпрацювання 

техніки виконання 

вивчених рухів на 

середині залу . 

Allegro (стрибки). 

 

практичне 

заняття 

1. Екзаменаційний урок 6 

клас, дівчата. – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=vYSbENpJ-

Hc&t=1083s 01.01.21 

2. Classical Dance Exam, 

Vagnova Ballet Academy (5/9), 

December 2015 – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=ozyczQLCBVM& 

t=406s 01.01.21 

3. Vaganova Ballet Academy. 

2015 Classical Dance Exam. – 

Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=nAW_Jgltrh0 

01.01.21 

4. Male classical dance exam, 

2-d year undergraduate course 

of The Vagnova Ballet 

Academy. 2015 . – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=uiRJbDJ59mc 

01.01.21 

Відпрацювання 

вивчених стрибків 

шостого класу 

балетного училища. 

(6 год.) 

(1 год. –заоч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.21-

28.05.21 

15, 16/  Тема 62. 

Відпрацювання 

техніки виконання 

вивчених 

танцювальних 

рухів та 

комбінацій. 

 

практичне 

заняття 

1. Екзаменаційний урок 6 

клас, дівчата. – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=vYSbENpJ-

Hc&t=1083s 01.01.21 

2. Classical Dance Exam, 

Vagnova Ballet Academy (5/9), 

December 2015 – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=ozyczQLCBVM& 

t=406s 01.01.21 

3. Vaganova Ballet Academy. 

2015 Classical Dance Exam. – 

Режим доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=nAW_Jgltrh0 

01.01.21 

4. Male classical dance exam, 

2-d year undergraduate course 

of The Vagnova Ballet 

Academy. 2015 . – Режим 

доступу до ресурсу : 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=uiRJbDJ59mc 

01.01.21 

Відпрацювання 

вивчених 

танцювальних рухів 

та комбінацій 

шостого класу 

балетного училища. 

(6 год.) 

(1 год. –заоч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.05.21-

11.06.21 

 

 

 

 

 


