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Уіередмова

Видання ґрунтовної праці вітчизняного педагога-хореографа Лариси 
Юріївни Цвєткової, присвяченої методиці викладання класичного 
танцю, — подія значна й дуже актуальна. Прекрасний знавець класичного 
танцю, блискучий викладач і першокласний методист авторка цієї конче 
потрібної книги присвятила все своє творче і педагогічне життя пропаганді 
щедрих багатств і донесенню до своїх численних учнів та студентів 
хореографічного факультету Київського національного університету 
культури і мистецтва складних законів виконання та методичних засад 
викладання класичного танцю. Вихованка Київського хореографічного 
училища, вона вчилася в ньому в той незабутній час, коли в цьому 
навчальному закладі панували традиції й методи викла-даиня найкращого 
в світі Петербурзького хореографічного училища імені професора 
А. Ваганової, а вагановські учениці Г.О. Березова, А.І. Васильєва та 
Г.М. Кирилова одна за одною очолювали цю славну цитадель підготовки 
високопрофесійних кадрів українського балету.

Саме методичні принципи всесвітньо відомої петербурзької школи 
класичного танцю, старанно й глибоко засвоєні Л. Цветковою в роки 
навчання й успішно розвинені та збагачені за час плідної викладацької 
роботи, стали непорушним ґрунтом, на якому вона побудувала власну 
педагогічну методику, узагальнивши досвід і здобутки не лише росій
ського, але й українського та світового балетного театру. Вона не просто 
першокласний педагог, який знає закони і найтонші нюанси класичного 
танцю, його теорію й історію, неповторну специфіку й естетику, а педагог 
дійсно сучасний, котрий відчуває еволюцію класичного танцю, неухильне 
розширення його виразової палітри й оновлення лексики, розуміє процеси 
взаємодії різних форм, видів і жанрів хореографічного мистецтва в 
контексті впливів новітніх течій неокласики, модерну, джазу та 
постмодерну.

На її лекціях завжди цікаво, бо вони не тільки глибоко продумані, але 
й осяяні творчим запалом і натхненням. Саме тому її книга, присвячена 
методиці викладання класичного танцю, її чітко вибудовані уроки, її 
багатющий досвід педагога-хореографа, який майстерно узагальнений
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нею у пропонованому виданні, мають велику, непересічну цінність і дуже 
важливі для сьогоднішнього і майбутніх поколінь студентів, викладачів, 
практиків хореографічного мистецтва України.

Адже класичний танець — основа балетного театру та хоре
ографічної освіти. Не оволодівши законами класичного танцю не можна 
стати вправним артистом і виклада'-І^КТ не лише в класиці, але й у 
народно-сценічному, модерному, джазовому і навіть спортивному 
бальному танці. Адже саме першокласні майстри балету, виховані та 
сформовані на класичному танці, зокрема Р. Нурієв, Н. Макарова, 
М. Баришніков, В. Васильєв, К. Максимова, М. Ліспа, В. Малахов стали 
неперевєршеними виконавцями хореографічних перлин модерну і 
постмодерну.

Підручник Л. Ю. Цвєткової — перша фундаментальна праця з 
методики класичного танцю в Україні.

Ю. О. Станішевський, 
Президент Національного комітету 

Всесвітньої Ради танцю ЮНЕСКО, 
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ректор Київської муніципальної української академії 
танцю імені Сержа Лифаря, 

член-кореспондент Академії мистецтв України, 
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yWema і завдання хореографічної 
освіти
Зміни, що відбулися в різних сферах суспільного ЖИТТЯ 

ні >и иіодять до значних зрушень в системі організації і функціонування ви 
щпі освіти, обумовлюють підвищення ролі і значення університетів як ос 
їм німих осередків науки і освіти, здатних підтримувати нерозривний зв'язо 
ми никладанням і дослідницькою діяльністю та забезпечити підготовк 
мін пкокваліфікованих спеціалістів.

Становлення системи хореографічної освіти за часів Радянського Сс 
їм IV можна вважати завершеним в 60-70-і pp. XX століття. Вона достатню 
і Фиктивно функціонувала і розвивалась у двох напрямах. Перший реалізс 
иум іися через розгалужену мережу середніх спеціальних навчальних за 
і нидів -  хореографічних училищ і вищих навчальних закладів (Державин; 
и и і и гут театрального мистецтва ім. А. Луначарського, Ленінградська Дер 
і .міна консерваторія ім. М. Римського-Корсакова), де здійснювалася підгс 
німка артистів балету, педагогів, балетмейстерів, кількість яких повнісл 
іадовольняла попит на відповідних фахівців. Слід зазначити, що рівен 
підготовки в цих закладах, незважаючи на ряд суперечливих моментів, на 
мім. а умовах тотальної ідеологізації суспільства відповідав вимогам часу 
ни іільки не поступався світовому, а багато в чому перевищував останній 

Формування другого напряму було обумовлене інтенсивним розвиі 
ким самодіяльного хореографічного мистецтва. Підготовка керівників ро:
і .і/іуженої мережі самодіяльних хореографічних колективів здійснювал 
культурно-освітні училища та інститути культури.

На той час класичний танець, який в процесі підготовки артистів ба 
ногу був головним засобом навчання і виховання, поступово доповнював 
і и народно-сценічним -  однією з основних дисциплін в школах-студіях, Щ' 
шдкривались при провідних ансамблях народного танцю, та інститута 
купьтури. В результаті система хореографічної освіти поступово перетвс 
рювалась на багатофункціональну, але закриту, оскільки вплив зовнішні 
факторів, ідеологічний тиск і жорсткий контроль за змістом і формою ху 
дожніх творів суперечили її внутрішній потребі в саморозвитку та переш 
поджали виходу на якісно новий рівень.

У 80-х pp. XX ст. робиться спроба переорієнтації освітньої системи н. 
розвиток творчих нахилів і здібностей дитини в межах аматорськоп
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хореографічного мистецтва. В цей період розширюється мережа існую1 
і створюються НОВІ ШКОЛИ мистецтв, де поряд 3 ОСВОЄННЯМ ОСНОВ TaHL 

вального мистецтва, формуванням виконавських навичок передбачалс 
значну увагу приділяти творчим заняттям, імпровізації, самовиражен 
дитини засобами хореографії. Але ця^адзвичайно плідна ідея не здоб^ 
належного поширення.

Нова культурна і освітня політика періоду державної незалежне 
України сприяла тому, що хореографічна освіта в цілому і вища зокре 
протягом останнього десятиліття зазнала суттєвих змін. Так, створена і 
тенсивно розвивається система підготовки педагогів хореографії у педа 
гічних і гуманітарних університетах. Один із найстаріших мистецьких вий. 
навчальних закладів -  Київський державний університет театру, кіно і теї 
бачення ім. І. Карпенка-Карого -  здійснює підготовку балетмейстерів р 
театрів опери та балету. Серйозних трансформацій зазнала підготовка cj 
хівців у колишніх інститутах культури.

Поряд з цим, орієнтація переважно на традиційниі форми і мето 
проведення спеціальних занять нерідко має своїм наслідком визнання cj 
хових знань і виконавських навичок основним показником якості навчані 
Але сьогодні пріоритетним напрямом підготовки фахівців з вищою освіт 
стають не лише знання і вміння як такі, а розвиток особистості, здаті 
вільно і самостійно мислити і діяти.

В зв'язку з цим система підготовки кадрів, яка склалась до цього 1 
су, об’єктивно потребує перегляду змісту, структури, організації, принци 
взаємозв’язку з освітньою практикою та впровадження інноваційних техі 
логій. На це орієнтують Державна національна програма «Освіта» (Укр 
на XXI століття), Національна доктрина розвитку освіти України у XXI с 
літті, Закон «Про освіту».

Аналіз практичного досвіду засвідчив, що найбільш ефективним 
перспективними є технології, які дозволяють органічно поєднувати в нг 
чальному процесі професійну спрямованість, орієнтацію на особистість 
раціонально.організовану самоосвіту студентів під керівництвом викла; 
ча. Ефективність системи освіти визначає ефективність навчання, кри 
ріями якого повинні стати:

У  інтелектуальний і загальнокультурний розвиток особистості, форг 
вання професійних якостей;

У  рівень засвоєння знань і вмінь;
f  опанування засобами вирішення пізнавальних і практичних завдан 

Процес навчання є двостороннім процесом, оскільки передбачає 
одного боку, процес викладання, а з іншого -  процес учіння, тобто акті 
ного засвоєння студентами знань, вмінь, навичок. В зв'язку з цим виокрє 
люється три типи завдань, які об'єднують суб'єктів освітньої діяльност 
єдину систему. Стосовно хореографічної освіти, це:

У  здатність викладача навчати, а студента свідомо набувати нави1 
виконання певного руху або вправи;
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Alt.....Un,и накладання класичного танцю ±
/ і/і »шість викладача оцінювати і визначати рівень засвоєння студен

ыми знань і умінь та здатність студента на основі засвоєних знань та 
имінь відрізняти правильне виконання від неправильного;

'  нміння викладача пояснити вихованцю принципи навчання, а студента 
мизначити, обґрунтувати особливості та основні правила виконання 

ы  микористовувати їх відповідно до навчальних і виробничих умов.
І ’ікіупьтатом цього процесу повинно стати засвоєння студентами тех-

....... і її навчання як усвідомленої дії, а саме: в кожному конкретному ви-
ммдиу переконливо і аргументовано формулювати мету певної дії (тобто, 
дни чого вони її виконують), зміст діяльності (тобто, що саме вони повин-
..... шинувати) і метод, за допомогою якого досягається необхідний ре-
• умі. І.Іт (тобто, як саме вони вирішують проблему).

Гтворенню оптимальних умов для формування творчої особистості
мі.......рияти чітко вибудована система хореографічної ступеневої освіти,
німі ікіродбачала б послідовність і наступність у засвоєнні знань, умінь і 
міммгкж, і поряд з цим спрямовувалася б на розвиток особистісних схиль- 
....ти , здатності до образного мислення, не обмеженого ніякими рамка
ми І догмами.

Однією з вихідних умов забезпечення відкритості і цілісності хорео- 
і|> н|»Ічної освітньої системи є реалізація в ній принципів самореалізації, 
.....поди і відповідальності. Принцип самореалізації полягає не тільки в са
мі міиі>.>женні індивіда через втілення ним власних творчих задумів, ідей, 
>ііиі й у постійній потребі пізнання і творення. Свобода виступає як свобо- 
дг« миГюру, готовність до сприйняття нетрадиційних напрямів, форм і ме- 
індіи навчання і виховання, супроводжувана усвідомленням глибокої осо- 
ііні юї відповідальності за кінцевий результат навчального процесу, його 
відпо відності потребам сьогодення.

‘Принципи, м.етоди і срорм.и 
хореографічного навчання
Викладання дисципліни «Методика викладання класичного 

німцю» базується на цілому ряді принципів: науковість, наступність, до-
■ іупність, проблемність навчання, наочність, свідома навчально-пізна- 
мс«ім.на активність студентів, відповідність методів навчання індивідуаль
ним психологічним особливостям і природним фізичним даним студентів.

Па різних етапах навчання в залежності від конкретних завдань кож
ної u курсу, окремого заняття на передній план виступають ті чи інші прин
ципи, хоча деякі з них зберігають своє значення впродовж усього навчаль
ною процесу.

Принцип науковості передбачає постійне вдосконалення методики 
міімчання з врахуванням останніх наукових досягнень, зокрема, в галузі 
їм икології сприйняття (викладення і засвоєння навчального матеріалу).

Дотримання принципу наступності є обов’язковим упродовж усього 
нпичання. Він реалізовується шляхом:
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V логічного викладу матеріалу, при якому кожний наступний рух аб 
прийом базується на попередньому;

V  постійного закріплення вивченого матеріалу;
У  систематичного самостійного відпрацювання студентами нового і 

закріплення попереднього матеді^шу.
В зв’язку з цим одне з головних завдань викладача -  планування на; 

чального процесу на основі навчальних програм з курсу. Таке планування пі 
редбачає розподіл матеріалу за семестрами, місяцями, тижнями у відповів 
ності з завданнями кожного етапу навчання. Окреме заняття також має певк 
мету та завдання і повинно розглядатись як складова навчального процесу 

Молоді викладачі, які не мають досвіду роботи, повинні серйозно ві; 
нестись до цього аспекту своєї діяльності, оскільки він забезпечує посг 
довність і систематичність викладення матеріалу. Це, в свою чергу, спри: 
тиме кращому засвоєнню останнього, і дасть можливість приділити більн 
уваги стилю викладання і спілкування.

Принцип доступності тісно пов’язаний із попереднім і набуває особлі 
вого значення в роботі з різними віковими групами. Він передбачає:

V  визначення змісту і обсягу навчального матеріалу, виходячи із обсяі 
вже засвоєних знань, набутих умінь і навичок;

V  вивчення нового матеріалу на базі свідомого використання попере; 
ніх знань і вмінь, їх тісного взаємозв’язку;

V  врахування оптимального та рівномірного розподілу силового наваї 
таження в межах кожної з частин уроку і окремої комбінації;

V  добір методів навчання з урахуванням віку вихованців.
Принцип проблемності орієнтує викладача на створення різного ро,с 

проблемних ситуацій, які в процесі фахового навчання сприяють творч< 
му пошуку. Це формує у студентів здатність усвідомлювати свої помили 
і помилки товаришів, знаходити способи їх подолання, аргументовано ві; 
стоювати власну точку зору і приймати оптимальні рішення.

Принцип наочності посідає значне місце в процесі вивчення дисципл 
ни і опирається на різноманітні форми унаочнення навчального матеріал; 
візуальні -  показ викладача, використання відеозаписів, перегляд вистаї 
концертних програм, кіно, телебачення; вербально-образні -  поясненн 
викладача, коментарі до переглянутого матеріалу, аналіз та обговоренн 
мистецьких подій. Саме цей принцип великою мірою визначає ефекти! 
ність засвоєння знань, набуття і відпрацювання вмінь і навичок.

Принцип свідомої навчально-пізнавальної активності студенті 
передбачає створення сприятливих умов для виявлення і розвитку їх ТВО[ 

чих здібностей, стимулювання їх ініціативи і заохочення до самостійності 
Принцип відповідності методів навчання індивідуальним психологі» 

ним особливостям і природним фізичним даним студентів при доборі на! 
чального матеріалу потребує урахування індивідуальних здібностей сп 
дентів і базується на певному рівні їх спеціальної підготовки, вікових 
статевих особливостях.
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М........ викладання класичного танцю

Фахова підготовка хореографів з дисципліни «Методика викладання 
ї м,н ініюго танцю» є складним процесом, що вимагає не лише досконало-
..... і і >■ Іюсійного оволодіння всім багатством виражальних засобів класич-
......... інцю, а й освоєння методики його викладання. Це завдання реалі-

її,і и поетапно і включає такі базові моменти:
' шинування методики виконання рухів і вправ;
' мсноєння прийомів координації рухів;
І пМОЛОДІННЯ методикою розробки І викладання ЯК окремих рухів І КОМ

ІЦІЇ. іцій, так і уроку класичного танцю;
• ні ноєння методики організації і проведення занять з класичного тан

цю в навчальних закладах різного рівня акредитації і фахової спрямо-
пиності;

' і . і ш о є н н я  м е т о д и к и  п р о в е д е н н я  з а н я т ь  з  к л а с и ч н о г о  т а н ц ю  в  р із н и х  

х о р е о г р а ф іч н и х  к о л е к т и в а х .

І la кожному з етапів цього процесу доцільним є використання певних 
мііиїдів навчання, що забезпечують його оптимізацію. Метод як засіб до
нні інчіня мети в руслі розв’язання конкретного завдання передбачає вико- 
ріи іання сукупності відповідних прийомів. В системі хореографічної осві- 
ін і.ісвідчило свою результативність поєднання традиційних методів з
ІІІІІІІІІПЦІЙНИМИ.

la джерелами сприйняття і передачі інформації методи поділяються 
и.і чорбальні (лекції, коментарі, пояснення), наочні (показ, демонстрація,
ні.....рації), практичні (виконання вправ, екзерсису), робота з літера-
турою та відеоматеріалом. В залежності від форми проведення за
т ії  і. нони використовуються як взаємодоповнюючі: викладач демонструє 
мін і шання руху, супроводжуючи його поясненням і підкріплюючи комента
рем, никонанням або переглядом відеозапису.

І (і методи використовуються впродовж усього терміну навчання, але в
і ...... співвідношенні. Так, на старших курсах з метою розкриття творчої
іимимідуальності студента більш інтенсивно використовуються пояснення, 
ніж показ. За умови дотримання правил виконання вправ і комбінацій такий 
ні/ИІД дозволяє запобігти сліпому копіюванню виконавської манери викла- 
м п і, спонукає студентів до пошуку власних пластичних рішень.

Серед суто вербальних методів провідна роль належить лекції, в хо- 
мі нкої відбувається ознайомлення студентів із цілим рядом теоретичних і 
міч одичних питань.

Поряд з цим важливе значення має також пояснення викладача до 
ні і чи іншої вправи в процесі практичного заняття. Вони повинні бути де- 
I нп.ними і стосуватись конкретного руху або елементу зправи. Точність, 
іьтонічність висловлювань викладача, чіткість у поясненні музичної роз- 
кііпдки не лише забезпечують розуміння студентами вимог до виконання 
ні і чи іншої вправи, а й сприяють мобілізації уваги, зосередженню на го- 
пініному. Манера викладу мас бути переконливою, образною, емоційною. 
Mm иадач повинен уміти за допомогою інтонації підкреслити найсуттєвіше 
и ножній темі, чітко і доступно для даної аудиторії викладати свої думки.
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1 Jl. Цвєткое

Лише в такому випадку викладач крім надання фахових знань і вміні 
сприятиме формуванню світоглядних і ціннісних орієнтацій студентів.

Практичні методи, що використовуються в ході практичних заняті 
відносяться до основної групи методів, спрямованих на оволодіння мет< 
дикою виконання і викладання класичного танцю. їх сутність полягає в б; 
гаторазовому повторенні окремих вправ у так званому «чистому» вигляд 
їх комбінацій і поєднань (у залежності від етапу навчання) з метою ві/ 
працювання техніки виконання.

На старших курсах використання цих методів підпорядковується заі 
данню розробки і проведення уроку класичного танцю, що забезпечує нг 
буття педагогічних навичок.

Наочні методи належать до численної групи методів, що доповнюют 
вищенаведені: адже показ, демонстрація викладачем того чи іншого рух 
або пози, підкріплення певного твердження ілюстрацією роблять пояснет 
ня більш предметним, зрозумілим та переконливим і є стимулом ДО ВДО( 

коналення виконавських навичок.
Питома вага наочних методів поступово зменшується. Так, на моло/ 

ших курсах у процесі засвоєння основ класичного танцю викладач демот 
струє певний рух із його наступним розбором за елементами і показом кой 
ного з них. Увага студентів зосереджується на роботі м’язів, використані 
координаційних прийомів із детальним викладом послідовності дій. На зг 
вершення викладач відтворює рух у його остаточному вигляді. Такий підхі 
заснований на роботі зорового аналізатора, який забезпечує запам'ятав; 
вання пластичного малюнка певного елементу чи комбінації. На старших Kyf 
сах показ поступається місцем іншим методам. Це обумовлено тим, що ст\ 
денти швидше запам’ятовують пояснення, сприймають зауваження. Ширш 
використовується демонстрація елементів, вправ, комбінацій самими ст} 
дентами, що активізує процес сприйняття і засвоєння матеріалу, стимулю 
дух змагальності, і забезпечує результативність в оволодінні матеріалом.

Робота з літературою і  відеоматеріалом  використовується пе 
реважно в ході самостійних занять. Практика засвідчує надзвичайну ефеї 
тивність використання цих методів як засобу поліпшення якості навчанж 

Засвоєння дисципліни «Методика викладання класичного танцю 
здійснюється згідно програми курсу, в якій відповідно до мети і завдан 
визначені форми проведення занять та викладена тематика.

Форми проведення занять класифікуються:
У за місцем проведення -  аудиторні і позааудиторні;
V  за дидактичною метою -  теоретичні (лекції) і практичні;
V  за кількістю студентів -  групові та індивідуальні.

Аудиторні заняття передбачають такі форми:
V  лекція, в процесі якої відбувається знайомство з основними теоре 

тичними засадами дисципліни і завдяки якій формується база для пс 
дальшого засвоєння практичного матеріалу;
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Мижінііти викладання класичного танцю ±
' практичні заняття забезпечуть набуття вмінь і навичок, оскільки 

викладач здійснює детальний розгляд навчального матеріалу, в про- 
цосі якого відбувається засвоєння студентами методики виконання 
основних елементів, рухів, вправ, принципів їх поєднання, розвиток 
координаційних прийомів, музикальності і виразності виконання, 
принципів побудови окремих частин уроку. Відпрацювання навчаль
ного матеріалу повинно відбуватись шляхом чіткого усвідомлення 
кожного положення, руху, дії, бо саме це може забезпечити форму
вання сталих вмінь і навичок.
В процесі практичних занять під час підготовки і проведення студен-

I ими окремої вправи або частини уроку відбувається накопичення педаго- 
нчного досвіду. Складання комбінації, демонстрація, показ вправи удоско- 
мипюють виконавські прийоми, формують уміння методично грамотне 
тіііудувати навчальний матеріал, виховують професійні навички спілку
вання з аудиторією, тобто збагачують педагогічний досвід майбутнього
■ І ■ і кінця. Викладач повинен допомагати студентам при побудові останніми 
і ■ імііінацій або уроку чітко формулювати свої думки, розуміти і переконли- 
во аргументувати власну точку зору.

Індивідуальні заняття проводяться з кожним студентом з меток 
їисування рівня усвідомлення ним окремих теоретичних положень, прак- 
іичного засвоєння і удосконалення виконавського рівня, виявлення про- 
(темних ситуацій і пошуку шляхів їх розв’язання.

Якщо зміст попередніх форм занять визначається робочою програ 
мою, то тематика індивідуальних занять має динамічний характер, оскіль 
і и особистісно-зорієнтована на рівень засвоєння знань і вмінь кожним кон 
кретним студентом, успіхи і проблеми яких обумовлюються їх рівнем 
довузівської підготовки, індивідуальними психофізичними якостями.

Самостійна робота як одна з форм позааудиторної роботи спрямо
вана на здобуття і поглиблення знань, удосконалення вмінь та навичок 
отриманих в процесі проходження систематичного курсу навчання (С. Гон 
чаренко) [18]. Стосовно хореографічної освіти, самостійна робота пред 
ставлена різноманітними видами переважно індивідуальної діяльності 
зорієнтованої на постійну самоосвіту, самоудосконалення, здатність прий
мати самостійні рішення.

Поряд з традиційними формами занять сучасна педагогічна наука ре
комендує цілий ряд активних форм навчання, які в системі хореографічно 
освіти повинні широко використовуватись. Головні з них: тренінги, ділов 
ігри, ситуаційні завдання, майстер-класи, проблемні заняття.

Тренінг означає «тренування, тренувальний режим». За характером 
їх можна розділити на практичні і психологічні. Перші спрямовуються не 
розвиток почуття ритму, подолання недосконалості фізичних даних та ін 
В цьому випадку за допомогою різноманітних комплексів рухів (гімнастич
них вправ, партерного тренажу) здійснюється корекція відповідних частин 
тіла, розвиваються окремі групи м’язів.

4 4 2 4 7 3



Інші спрямовуються на подолання психологічного .іскомфорту, в 
ня спілкуватись з партнером, концентрувати увагу і р зслаблятись, у 
домлювати власну поведінку в запропонованих обста нах.

Ціпові ігри -  сучасна форма організації навчальна о процесу. Під 
їх проведення відтворюється певна AÙjgga обстановка, в /Збувається розп< 
ролей в системі «студент -  викладач», вирішуються П' офесійні пробл 
ВІДПОВІДНО ДО мети, навичок, ЯКІ необхідно розвинути І Зс-крІПИТИ в ЇХ npOL 

Під час підсумкових обговорень результатів ділові ' гри визначає, 
доцільність задіяних методів, виокремлюються найкраь і прийоми поясі 
ня матеріалу, виявляється здатність студента побачите г омилку, визнав 
її причини, витоки, вербалізувати рекомендації щодо Її усунення, оціню 
ся образність зауважень, коректність ставлення студені з один до одно 

Ситуаційні завдання пов’язані з необхідністю т имінового вирій 
ня проблеми, яка виникла безпосередньо в процесі зр ія ття . Пошук оі 
мальних шляхів передбачає використання елементів мпровізації. Це 
зволить розвивати у студентів вміння миттєво і адекгатно реагувати 
зовнішні обставини, готувати їх до подальшої професій ної діяльності. І 
аналізі заняття слід обговорити запропоновані шляхи вирішення проЕ 
ми, визначити недоліки і переваги кожного з них.

Майстер-кпас -  форма заняття, як правило, короткочасного, 
проведення якого запрошується знаний викладач абс виконавець. В г 
цесі цих занять студенти мають можливість познайомитись з різними 4 
мами подачі матеріалу, сформувати уявлення про пол варіативність м( 
дик проведення занять, здійснити їх порівняльний аналіз і визнач 
шляхи і засоби комбінаторності при створенні власної і  методу.

Проблемні заняття -  інноваційна форма, в ход якої викладач сі 
рює і формулює проблему, спрямовуючи пошукову ДІ5 льність студенті! 
виявлення шляхів і засобів її розв'язання.

Однією з головних умов ефективності навчання є тимулювання те 
чої активності студентів, що значною мірою досягається в процесі са 
стійної роботи, орієнтованої на творчий пошук. Органі ація самостійної 
боти повинна вибудовуватись таким чином, щоб чітко прослідковува 
і переважав її інноваційно -  пошуковий характер, а у студентів розві- 
лись навички дослідницької роботи.

При плануванні самостійної роботи слід враховувати:
V  дидактичні цілі, що визначаються в залежності від мети та завд 

дисципліни і у відповідності з етапом навчання (курс, семестр). Зг 
самостійної роботи повинен спрямовуватись нг поглиблення зн 
і вмінь, отриманих під час лекційних і практичних іанять, та націлк 
ти студентів на безперервну самоосвіту, самовдосконалення, що 
бить можливим прогнозування результатів навчання;

Y  логіко-змістовний аспект наву&льного процесу, при якому 
кладення матеріалу повинно мати лінійний характер і виходит 
принципів систематичності та наступності;



N.... їїімі шікладаї ■■■ класичного танцю £

• ІтЬшІдуальн особливості студентів які враховують рівень дову- 
ііиоької підгої г,г-.ки, швидкість засвоєння матеріалу, фізичні дані кож
ні ми студента визначають планування та розробку навчальних зав
л іт .  І побудов занять.
і імостійну роь 'ту поділяють на навчально-пізнавальну і професійну. 

І Ц ніііі поредбача опрацювання теоретичного матеріалу, його аналіз,
.....і їм, відповідну нтерпретацію, що забезпечує формування власного
п. ■ і миду на певну г і облему. Друга спрямована на вироблення необхіднлх 
... и ■■■м.міських і педагогічних навичок.

і імостійну рсготу в залежності від форми її здійснення можна поділи-
III п.і дна блоки. £ о першого слід віднести роботу з літературою, конспек- 
іуиинни, практичі і відпрацювання матеріалу, роботу з концертмейстером. 
Мруїни блок включає творчі форми роботи і базується на поєднанні форм, 
щи «ходять до г, сотого блоку. Це складання комбінацій, уроків, етюдів, пе
рш і під балетни/ вистав, відеозаписів із подальшим аналізом і обговорен- 
ІІИМ Ці форми самостійної роботи використовуються впродовж усього тер
міну н.івчання у відповідності з конкретними цілями і завданнями.

Роботі 5 літературою відбувається в двох напрямках. Перший -  
і'іі|кіцюваннр наукових праць з історії і теорії класичного танцю, літератур
ній доробків <орифеїв і теоретиків хореографічного мистецтва. Другий на- 
н| німок -  це опрацювання методичної літератури, що забезпечує опти- 
мнмьне поєднання теоретичних знань з практичними навичками і сприяє 
і'ічультативності навчання.

Ефективність запам’ятовування безпосередньо пов’язана з конспек- 
тучпнням методичних вказівок щодо виконання кожного руху, яке перед-
іі.ічає фіксацію термінології класичного танцю французькою мовою, а та
їм »к обов язкову музичну розкладку, за рахунок зміни якої в подальшому 
ускладнюватиметься матеріал. Виробленню педагогічних навичок сприяє 

іислий запис уроків, що дозволяє простежити поступовість оволодіння 
матеріалом, виявити особливості побудови уроків в залежності від загаль
ної мети і завдань дисципліни.

Ще однією формою роботи є самостійне практичне опрацювання 
матеріалу. Класичний танець потребує багаторазового усвідомленого 
повторення рухів та їх поєднань із дотриманням відповідних правил для 
формування стійких умінь і навичок. При самостійному освоєнні матеріалу 
необхідно чітко дотримуватись методичних вимог, аналізувати власне ви
конання з метою пошуку шляхів усунення помилок і недоліків.

Робота з концертмейстером як форма самостійної роботи є 
важливою ланкою в процесі підготовки викладачів. Значну роль в цьому ві
діграє професіоналізм і досвідченість концертмейстера, який допомагає 
студентам відчути тісний зв'язок між танцем і музикою, осмислити значен
ня музики як необхідної складової виховання виконавської культури. На 
молодших курсах у спільній роботі студента і концертмейстера роль 
останнього є провідною: студент визначає вправу, музичний розмір і ха
рактер оформлення, а концертмейстер, запропонувавши кілька варіантів



муаичних гем і фрагментів, допомагає обрати з-поміж них найбільш ві, 
мідний навчальній меті, характеру і тексту учбових завдань.

На старших курсах завдання ускладнюються, при цьому зростає f 
студента в пошуку музичного оформлення уроку класичного танцю, 
основі вихідних умов, визначених викладачем та з урахуванням ста 
навчального закладу, його творчої спрямованості, вікових особливої 
колективу, етапу навчання та ін., студент разом із концертмейстером, 
повідно до завдань даного уроку, добирає музичний матеріал. Це сп| 
тиме формуванню у студентів серйозного ставлення до вивчення му 
ної літератури, зокрема, балетних партитур і танцювальної музики.

В подальшій діяльності молоді фахівці співпрацюватимуть з музи 
тами, які недостатньо обізнані зі специфікою роботи з хореографами, 
му під час навчання студентам необхідно засвоїти принципи музичі 
оформлення уроку класичного танцю, керуючись якими навчитись фо[ 
лювати вимоги, ставити завдання та набути практичного досвіду співі 
ці з концертмейстером.

Значне місце в процесі фахової підготовки відводиться перегляд j 
деоматеріалів, серед яких -  методичні матеріали (записи уроків у рі: 
навчальних закладах), а також відеозаписи власного виконання окре 
елементів, рухів класичного танцю, що дозволяє виявити і проаналізуЕ 
помилки, порівняти власне виконання з виконанням товаришів, оціниті 
вень засвоєння матеріалу, сформованість відповідних умінь і навичок 

Паралельно з засвоєнням методики виконання класичного та 
необхідно з самого початку зосередити увагу на вивченні методики виї 
дання дисципліни, що сприяє формуванню у студентів педагогічних 
вичок. Тому серйозної уваги потребує виявлення нахилів, уподобань 
дента з метою подальшої професійної орієнтації, спрямування зуси; 
особистісно значимому для нього напрямі.

Для цього слід продіагностувати студента на предмет наявності зді( 
стей до педагогічної діяльності, тобто певних особистісних якостей. До( 
зичливість, повага до людей, педагогічна інтуїція, здатність до вольої 
впливу і логіка переконання, вміння володіти собою і вибудовувати пед 
г іч н у  дію на позитивних почуттях -  ці складові стануть психологічною о< 
вою, необхідною умовою реалізації завдань, що стоять перед викладач 

Педагогічні навички виробляються в процесі перегляду і аналізу тіє 
іншої вправи окремим студентом чи групою студентів. Урок не повинен 
ги ведений до автоматичного повторення матеріалу. Лише усвідомл 
дотримання правил виконання стає основою для вироблення стійких уг 
і навичок. Одним з методів, використання якого доцільно при такій побу; 
заняття, є опитування, де з’ясовується рівень засвоєння студентами м< 
дичних аспектів проведення уроку, п р а в и л  виконання тієї чи іншої в п р а Е  

Оволодіння педагогічними навичками передбачає кілька етапів: 
f  перегляд г р у п о ю  студентів виконання руху одним із ьиконавців, і 

наступний аналіз, виявлення допущених помилок і визначення шл: 
їх подолання;



> ідіисмення порівняльного аналізу виконання одного й того самого
І , ■ V днома студентами;

» ім>|>огляд вправи, що виконується групою студентів, визначення пози- 
шиних сторін виконання і типових недоліків, індивідуальних помилок
■ і |м;мих виконавців, пошук шляхів їх подолання;

> иміння аналізувати власне виконання, давати йому оцінку, визначати 
причини помилок і шляхи їх усунення.
і іудент, який оцінює в процесі уроку виконання своїх товаришів, пови

ти і у норшу чергу визначити позитивні сторони виконання і лише після цьо-
..... 11 пати на загальні помилки, типові для більшості виконавців, висловити
1 1  ум. і и оння на адресу конкретних студентів. Персональні зауваження важли- 
ні нк пише для конкретних виконавців, а й для всієї групи. Такий підхід дозво- 
ііиі уникати повторних зауважень і зосереджує увагу студентів упродовж 
у і .і к о заняття на логіці, прийомах і методах подачі матеріалу викладачем.

Надзвичайно важливою складовою підготовки фахівців є набуття сту
жи нами навичок розробки і проведення уроків. З цією метою поряд із тра
диційними, переважно інформативними методами навчання, що дозволя-
..... студентам спостерігати за роботою викладача і виконувати ті чи інші
ммдання, важливо використовувати й інші, спрямовані на активізацію твор- 
» н о пошуку. Це складання комбінацій, вправ екзерсису, розробка танцю- 
м.іпі.них фрагментів, що націлює студентів на активний пошук нових сполу- 
IIч іь, індивідуальної інтерпретації усталених, канонічних рухів і форм.

Засвоєння навичок складання комбінацій, спрямоване на розвиток 
нюрчих здібностей, складається з кількох етапів.

На початковому етапі має місце співтворчість викладача і студен-
1.1, яка може здійснюватися в різних формах, наприклад:

f викладач складає першу частину комбінації battement tendu (4 такти), 
а студент -  другу частину (4 такти); 

t  студент складає першу частину комбінації battement tendu (4 такти), а 
викладач -  другу частину (4 такти);

V студент складає першу частину комбінації, а викладач пропонує 2-3 
варіанти другої частини;

V викладач складає першу частину комбінації, а студент пропонує 2-3 
варіанти другої частини.
Другий етап передбачає складання студентом комбінації з визначе

них викладачем рухів. У цьому випадку виконання завдання є творчим 
процесом, хоча й обмеженим певними рамками.

Наступний етап -  це нерегламентована творчість: студент само
стійно здійснює добір рухів, із яких створює певну комбінацію.

Ця робота триває впродовж усього терміну навчання і має місце при 
владанні окремих частин і цілого уроку класичного танцю, а особливо -  в 

процесі підготовки уроків для тих чи інших хореографічних колективів, кон
кретних навчальних закладів. Вона вимагає врахування творчої спрямова
ності танцювального колективу, вікових особливостей його учасників, об
сягу освоєного матеріалу і т. ін.

шікп.ідання класичного танцю ________________________________



Jїедагогічна майстерність викладач.а-х.ореогр<
Надзвичайно важлива роль у системі фахового нає 

належить особистості викладача. Особливо сьогодні, в епоху інфор 
но-комп’ютерних технологій йогоі}рстать посідає центральне місце 
чальному процесі. Це відбувається, зокрема, в зв’язку з тим, що сам< 
ційно-вольові якості викладача, його здатність яскраво і перекоі 
майстерно поєднувати у своєму мисленні і поведінці образне і лс 
абстрактне і конкретне набувають вирішального значення в процесі 
чення студентів до багатств хореографічної культури.

Науково-педагогічний рівень підготовки викладача передбачає 
нання ґрунтовних професійних знань і умінь із відповідним науков 
творчим доробком.

Професійне знання можна розглядати як основу становлення п 
сійної майстерності, яка оцінюється рівнем узагальненості знання пр 
та викладання, його методики, педагогіки та психології, глибиною за< 
ня, вмінням використовувати їх на практиці як репродуктивно, так і ті

Професійні уміння, які формуються в процесі засвоєння профеї 
знань, є тією основою, без якої неможлива викладацька діяльніс 
вміння полягають у визначенні структури, змісту, методики прове 
навчальних занять, способів підготовки до них, використанні найва: 
ших прийомів створення проблемних ситуацій, здійснення контролю 
зультатами занять, тощо.

Теоретико-методична підготовка викладача повинна підкріплюЕ 
педагогічними навичками, що поділяються на дві основні групи. До п 
належать: висока виконавська культура (точний, яскравий перекон 
практичний показ); уміння володіти собою, керувати своїми емоціям 
мати зайве психічне напруження, викликати творче натхнення); т 
мовлення. Друга група включає вміння співпрацювати з окремим с  
том чи студентським колективом у процесі розв'язання педагогічни 
дань (дидактичних, організаторських, комунікативних і т. ін.).

В процесі опанування методикою викладання класичного танцю п 
гічні навички повинні підпорядковуватись умінню передавати свої знанн 
креслювати значимість цієї дисципліни взагалі і певних її положень зок|

Виклад навчального матеріалу повинен бути:
Y  доступним і різноманітним, з виокремленням головного і друї 

ного;
Y  логічним, пов’язаним із практикою;
Y  цікавим, емоційним;
Y  пов’язаним із засвоєним раніше матеріалом.
Педагогічну майстерність можна визначити як доведені до ви<

рівня досконалості знання, вміння, навички, володіння різними мете 
ми, спрямованими на забезпечення ефективності навчапьно-вихс 
процесу. Вона може спрямовуватись на репродуктивне і творче засв



имінм накладання класичного танцю

ммми певних видів діяльності, набуття практичного досвіду, форм> 
НІН мисокої професійної культури.

І морчий характер педагогічної діяльності безпосередньо пов’язаний 
йШ"І"4 іино-особистісною мотивацією викладача, з появою у нього на бг
II фініших знань, вмінь, власного досвіду певної творчої ідеї. Здійснююч 
Ін ш у  нових оригінальних шляхів і засобів для її реалізації, такий викле 
>и  і ні» копіює чужий досвід, а, опрацьовуючи його, робить частиною влас 
ми» педагогічних ідей.

І порчу діяльність викладача характеризує вміння швидко орієнтувг 
мі. і, и конкретній ситуації, здатність оперативно і правильно її оцінюват 
їм імпровізуючи, миттєво приймати рішення на основі педагогічного досв 
му іиань, ерудиції. При цьому імпровізація -  це не самоціль, а засіб збагг 
нміня і удосконалення творчого задуму безпосередньо в процесі заняття

Мистецькі спеціальності, зокрема, хореографія, як ніякі інші, потреб} 
ниі. ізід викладача творчих якостей, особистісної спрямованості на TBOf 
ні п., оскільки він не тільки залучає студентів до суто технічного опануван 

ми класичним танцем, але й пробуджує у них бажання творити з 
иконами краси. В зв’язку з цим постає питання про стиль спілкуванні 
нкий повинен визначатись активно-позитивним ставленням до студенті! 
іііхопленістю своєю справою, високим професіоналізмом і делікатністк 
шмосферою творчої співпраці, що в кінцевому результаті забезпечить ві. 
і окий рівень навчання.

Основною ознакою педагогічного спілкування на суб’єкт-суб'єктном
І нині є особистісна орієнтація співрозмовників, тобто готовність бачити 
розуміти один одного, паритетність їх психологічних позицій. Педагогічн
> пілкування найбільш результативне, коли розвивається як діалог, оскілі 
ки останній передбачає активну співпрацю всіх учасників, прийняття 
мрахування правомірності точки зору співрозмовників. В навчальному діг 
позі викладач може послідовно поглиблювати проблему і наштовхуват 
студента на її особистісне переосмислення і розуміння в межах поставлю 
них завдань. Студент здійснює пошук шляхів її вирішення і таким чиної 
має можливість не тільки накопичити певний досвід, але й самоствердк 
тись в професійній сфері. Такий діалог особливо доречний при виконані 
творчих завдань: складанні комбінацій, етюдів і т. ін. і стане в нагоді в пре 
цесі опанування дисципліною «Мистецтво балетмейстера».

Суттєвою складовою педагогічної майстерності повинна стати вимс 
гливість до студентів, орієнтація на необхідність постійного удосконалеї- 
ня якості виконання, розширення меж опанованого матеріалу. Однак, 
той же час студент повинен бачити в особі викладача людину, яка зацікаЕ 
лена в успіхах своїх вихованців.

Вагомим підтвердженням педагогічної майстерності стане також якіс 
ний і точний показ, бо як вже відзначалось, саме зоровий збудник в перш 
чергу вражає уяву і переконує у необхідності самоудосконалення. Н 
менш важливими є пояснення викладача, його вміння чітко і стисло фор 
мулювати суть виконуваного руху або помилки при виконанні останьогс



Для цього крім глибоких знань необхідно добре володіти риторикою, м; 
хорошу дикцію і поряд з конкретністю, чіткістю апелювати до сфери поч 
тів, уяви, сприяючи розвитку образного мислення.

Розвиток. особиЗІЇйсних якостей студенп
В процесі навчання перед студентом постає цілий [ 

професійних проблем. їх вирішення потребує активізації всіх п с и х іч е  

процесів, а саме: мислення, сприймання, пам’яті, уваги, уяви. Вони пов 
ні допомагати студентам осмислити сутність явищ, виявити їх вз 
мозв'язок і взаємодію, сформувати здатність оперувати понятійно -  ка 
горіальним апаратом.

Творчий характер дисципліни «Методики викладання класичного т 
цю» сприяє розвитку мислення, яке можно поділити на словесно-логіч 
наочно-дійове, репродуктивне і творче.

Словесно-логічне мислення розвивається, коли викладач доводі 
окремі теоретичні положення дисципліни, викладає методику виконання 
хів, логічно вибудовуючи весь смисловий ланцюг певної тези, а студен 
процесі сприймання інформації визначає проблему, осмислює її, здійсн 
пошук шляхів її вирішення і чітко та послідовно вербалізує власний умовиЕ

Репродуктивне мислення розвивається в процесі практичного пок< 
викладачем того чи іншого руху і передбачає запам'ятовування і відті 
рення студентом певного завдання.

На відміну від попереднього, розвиток наочно-дійового мислен 
потребує привнесення в запропонований зразок індивідуального відчу 
рухів, поз, виявлення за їх допомогою особистісних виконавських і акті 
ських якостей і має ряд спільних рис з творчим.

Творче мисленя -  вміння нестандартно вирішувати проблему, шви/ 
переключаючись з одного аспекту її осмислення на інший, привносити в l 
процес частку власної індивідуальності. Впродовж засвоєння дисципл 
творче мислення повинно розвиватись в декількох напрямках: як викон; 
ське, коли студент в заданому тексті по-своєму інтерпретує зміст вправи, і 
ражає власний емоційний стан, і як педагогічне, коли в процесі складані 
проведення уроку він втілює і реалізує власне бачення його мети і завдані

Значною мірою на розвиток творчого мислення впливає сприймань 
досвід.

Сприймання -  це відображення предметів або явищ при їх безпої 
редньому впливі на органи чуттів. Воно пов'язане з обробкою інформаї 
яка поступає із зовнішнього середовища і сприяє створеннню образів 
якими в подальшому оперують увага, пам’ять, мислення і емоції.

Накопичення досвіду відбувається на базі сприймання навчальне 
матеріалу в процесі занять < як наслідок -  спілкування з викладачем, наб 
тя практичних вмінь і навичок під час перегляду виконання вправ однокуі 
никами. Крім того, надзвичайно важливим є досвід, що формується в п( 
цесі перегляду вистав. Це дає змогу наочно прослідкувати шляхи і виявк
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іГні ірансформації рухів, різноманітні прийоми їх втілення, становленні 
піні’ нп і.ісобів танцювальної виразності.

Исо нищеозначене збагачує особистість вихованців, стимулює їх інте

С, д и н а в ч а н н я  і сприяє розвитку асоціативно-образного мислення яі 
Ніі.і кмивішого з огляду на сферу діяльності студентів. Воно характери

........ здатністю створювати щось нове, відштовхуючись від побаченоп
іцмідмота, певної події, слова-символа. Причому внаслідок цього відбу 
«■к и.і.я не пряме, а опосередковане, пропущене через свідомість, мис
........ уяву народження у студента якісно нового пластичного образу, нес
нндіианого композиційного прийому, драматургічного ходу.

М.щливу роль у процесі навчання відіграє розвиток пам’яті, що забез 
пичуг, закріплення, збереження і подальше відновлення навчального мате 
|»Іплу. Ефективність запам’ятовування залежить від мотивації, що обумов 
ним іься індивідуальними потребами і ціннісними орієнтаціями особистості.

Спрямованість психічної активності в певній навчальній ситуації виз 
ііичає в и д  пам’яті, що «включається» в даний момент або переважає ні 

д и к о м у  етапі навчання. Пам’ять поділяється на словесно-логічну, зоров; 
т  о н іч н у ) , слухову (ехонічну), моторну, емоційну, образну. В ході фахово
10  о в о л о д ін н я  класичним танцем мають бути задіяні і по можливості роз 
иимуті всі види пам’яті, хоча на початковому етапі навчання більшу ролі 
п ід іг р а є  зорова і словесно-логічна, розвиток яких забезпечується викорис 
м н н я м  наочних і вербальних методів навчання.

Зорова пам’ять покликана фіксувати пластичний малюнок руху з ме 
юю його подальшого репродуктивного відтворення. Це вимагає концент 
рації уваги при показі вправи чи комбінації викладачем з метою визначен 
ня її основних елементів і засвоєння правил виконання. Від студентів елі; 
мимагати не механічного запам’ятовування тексту (змісту) вправ із йогі 
подальшим копіюванням, а їх усвідомленого відтворення в логічній послі 
довності і з дотриманням відповідних правил. Такий підхід сприяє творчо 
му засвоєнню матеріалу і забезпечує точність і чіткість його виконання.

Результативність навчання значною мірою залежить від словесно-ло 
г іч н ої пам’яті, що включається під час пояснень і коментарів викладача. Роз 
витку і закріпленню даного виду пам’яті сприяє проведення в ході занятті 
опитування з метою з’ясування міри засвоєння студентами правил вико 
н а н н я  того чи іншого руху. Такий прийом також дає змогу викладачеві утри 
мувати увагу студентів, а останнім, повторюючи і проговорюючи певні пра 
вила, -  усвідомлювати їх і запам’ятовувати. Це привчить свідомо ставитисі 
д о  власного виконання і сприятиме постійному самоконтролю студентів.

Матеріал повинен подаватись викладачем у певній логічній послідов 
ності, в чіткій і лаконічній формі, з акцентуванням уваги на опорних момен 
тах кожної окремої вправи, комбінації, заняття.

Оптимальною є така послідовність викладу матеріалу:
У  демонстрація руху чи вправи у відповідній музично-ритмічній розклад 

ці. Такий показ має бути чітким, із дотриманням необхідних правил, і ви 
конуватись у повільному темпі. Необхідно звернути увагу на музич н;
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розкладку, особливо у випадках, коли має місце зміна ритму в к 
однієї вправи;

ґ пояснення, супроводжуване методичним аналізом певного 
вправи, при якому необхідно акцентувати увагу на нових рух 
складних прийомах, певниіфюансах. Доцільним є також попере; 
ня про можливі помилки у виконанні;

У  повторний показ нового матеріалу, що здійснюється в необхі/: 
темпі і містить елементи творчого завдання;

У  відповіді на запитання, які повинні бути лаконічними, але вичерпі 
і розглядатись викладачем як бажання усвідомити студентами 
нюанси, заохочення до навчання. При цьому викладач повинен 
час пам'ятати, що рівень сприйняття матеріалу у кожного із стус 
різний. Він залежить від психо-фізичних особливостей пам’яті, у я 
уваги індивіда;

У  виконання руху чи вправи студентами як результат педагогічних 
чок викладача і здатності студентів сприймати матеріал. Важливи 
ментом є їх прагнення з першої спроби виконати його якомога якіс 
В процесі засвоєння класичного танцю важливу роль відіграє м 

на пам’ять, оскільки рівень оволодіння технікою його виконання і 
жальними засобами значною мірою залежить від якості набутих студ 
ми практичних умінь і навичок. Цей вид пам’яті вдосконалюється в пр 
багаторазового повторення рухів і вправ, при цьому важливу роль ві; 
усвідомлене, а не автоматичне повторення виконуваного матеріалу.

Оволодіння класичним танцем, подальше його використання я 
разного засобу в процесі створення хореографічних композицій виг 
розвитку уяви, що опирається на емоційну і образну память, і є нес 
ною складовою формуваня творчої особистості.

Розрізняють репродуктивну (відтворюючу) і творчу уяву. В хоре 
фічному мистецтві вони тісно пов’язані, бо уявне створення художі 
образу базується на певній системі знаків-рухів класичного або будь 
го іншого виду танцювального мистецтва.

Репродуктивна уява в хореогрфії -  це відтворення заданого вию 
чем образу, що реалізовується у зображенні, описі, розповіді. Творча 
передбачає власне, оригінальне бачення образу. Як свідчить пран 
широка палітра виражальних засобів в арсеналі студентів базуєтьі 
накопичених знаннях і сформованих уміннях.

З метою пробудження і активізації уяви доречними і кориснимі' 
нуть вирішення студентами творчих завдань, в процесі яких зассбамк 
них рухів класичного танцю їм пропонується передати будь-який наї 
душевний стан, пізніше -  знайти положення, позу, скласти танцювс 
фразу, яка б найповніше втілювала суть образу. Такі завдання активі- 
творчу уяву, яка стане невід’ємним атрибутом творчої діяльності.

Якість засвоєння матеріалу залежить від розвитку уваги, тобто 
мованості і зосередженості психічної діяльності студента на конкрет 
предметі. З огляду на специфіку дисципліни, форми і методи її опан



і
Цннм m/il подання класичного танцю_______________________  \

мі мініііиіхо значення набуває формування довільної уваги як зосере,с 
шиї міі повних правилах або вимогах до виконання.

М іІІИ И.ІЦ ІЯ, інтерес ДО ДИСЦИПЛІНИ стимулюють розвиток уваги, ВИЗНс 

м іііііннь активності студентів в процесі здобуття знань.
111| імунання уваги відбувається поступово. На початковому етапі наЕ

|gli.......ні.і спрямовується на усвідомлення понять і опанування порівн;
11 «і и м пік завдань, оскільки рухи і вправи засвоюються в елементарном 
І ми/ il її процесі ускладнення матеріалу виникає необхідність розподіл 

і п .І и і лючення уваги на декілька об’єктів.
11 ід іиичайно важливим є вміння концентрувати увагу як на окремою

• н м, ми, так і на декількох опорних моментах методики. Це особливо аі 
іув> н п< і при виконанні технічно складних вправ, коли виникає потреба пс 
ш(миііміі у єдиному виконавському прийомі різних складових, узгодженн 
Дії ДМИ досягнення високої якості.

I 'о іииток уваги значною мірою залежить від викладача, його устаної 
ки і ііісовно кінцевої мети навчання. Впродовж всього заняття він повине
і.....|ніджувати, акцентувати увагу вихованців як на основних, так і на др;
і м| мідних процесах виконання, підтримувати і стимулювати увагу студеї 
ми 1.1 допомогою опитування, демонстрації вправ, порівняльного аналі: 
її имконання, перевірки рівня усвідомленості виконуваних ними рухів і коі\ 
і ін.щій Ці методи дозволять розвивати стійкість уваги, тобто зберігат 
....її іхідний рівень зосередженості протягом всього заняття.

И В Р І Ш и ї Ш  Е 0 Ї Ж Щ | 1 Е Ш Ж ]

yWema і завдання курсу
Система класичного танцю, що сформувалась протяго 

ііагатьох віків і відібрала в свій арсенал виразних засобів найдоцільніші 
найкорисніше з великої кількості рухів, здатна підготувати виконавця р 
іасвоєння будь-якого напрямку сценічної танцювальної культури. Сам 
юму «Методика викладання класичного танцю» -  одна з найголовнішу 
дисциплін в процесі підготовки хореографів.

Крім того, рівень опанування класичним танцем слід розглядати я 
одну з необхідних умов для забезпечення якості навчання, що не лиш 
розвиває тіло танцюриста, але й формує культуру спілкування, художні 
смак, тобто збагачує вихованців як фізично, так і духовно.

Оволодіння основами класичного танцю поєднує в собі суворе дотрі 
мання правил виконання рухів і вправ з розвитком творчої свободи, пош; 
ком індивідуальних прийомів. Якісне засвоєння матеріалу передбачає ві 
могливість викладача, який протягом усього терміну навчання повине
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дотримуватись методичних засад, прагути досягти максимально праві/ 
ного виконання рухів студентами.

Поряд з цим, організація навчального процесу повинна спрямов^ 
тись на виявлення творчої індивідуальності кожного студента і забезпс 
вати умови для його творчого самовираження.

На початковому етапі навчання творче самовираження знаходить 
лення у формуванні відчуття пози, пластичності, яке відбувається на 
продуктивноі/.у рівні: відтворенні побаченого. Поступове розширення 
сягу засвоєного матеріалу створює підгрунтя для переходу на но 
рівень -  продуктивної, творчої інтерпретації рухів, композицій, в зале» 
сті від індивідуальних особливостей студентів. Але як зазначав М.І. Та 
сов: «Прояв індивідуальності не дає права порушувати виконавські зак 
руху» [36]. І тому викладач, приділяючи значну увагу розкриттю твор 
нахилів студентів повинен шляхом наслідування кращих традицій вк 
навства незалежно від професійних даних вихованця спрямовувати 
силля на формування і розвиток виконавської культури.

На старших курсах, в процесі виконання практичних завдань, сі 
рення власних комбінацій, студент має можливості максимального са 
вираження і як виконавець, і як постановник, і як виконавець-інтерпрс 
тор створених ним фрагментів.

Одне з найголовніших завдань дисципліни -  виховання у студеї 
розуміння нерозривного зв’язку класичного танцю з музикою. Ця єдні 
усвідомлюється студентами впродовж всього терміну навчання, як під 
аудиторних занять, коли вони починають розуміти необхідність відпої 
ності тексту вправи характеру, ритмічному малюнку, фразуванню, динг 
ці музичного фрагменту, так і під час позааудиторних занять -  при nef 
ляді вистав, відеофільмів, в процесі яких осягається багатограннісі 
взаємовплив музики і танцю.

Уміння слухати музику в цілому, її ритм, тему, інтонації формують 
виховуються поступово та послідовно, враховуючи етап навчання, об 
знань учнів, характер руху (М. Тарасов) [36].

В зв'язку з цим одним із першорядних завдань є музичне оформл 
ня уроку класичного танцю, яке здійснюється за двома принципами: імп 
візаційним та використанням музичної літератури (Л. Ярмолович) [40]., 
цільність і перевага першого пояснюється тим, що саме за й 
допомогою концертмейстер може якомога точніше і найповніше дося 
необхідного поєднання рухів класичного танцю і музики. В процесі імп 
візації, в основі якої -  мелодії з балетів, фрагменти з кращих зразків к 
сичної і сучасної музики, концертмейстер повинен в музичному оформл 
ні відображати характер відповідного руху екзерсису.

Оформлення уроку класичного танцю за допомогою нотної літерг 
ри -  досить складний процес і потребує високої кваліфікації концертмейс 
ра, який повинен запобігти спотворенню твору, вміти гармонійно і органі1 
завершити музичну фразу. Цей принцип передбачає складання виклада»- 
учбових завдань відповідно до характеристики музичного фрагменту.

__ О б



їданії шшішдання класичного танцю і
< ігіидім способи музичного оформлення цілком правомірні. Завдання

Г І\ ід 11. 1 і концертмейстера під час творчої співпраці знаходити ті шля- 
.........прияли розвитку музикальності студентів, формували у них сві-

ЕМн і н і «уміння тісного й нерозривного взаємозв’язку музики та хореогра- 
Дпн цього в процесі занять поряд з засвоєнням рухів класичного 

іцні ііуденти повинні набути знань стосовно понять «ритм», «метр», 
м і., ими* і орієнтуватись в музичних розмірах, мелодійних і гармонічних 

(ЦцПнимостях музики.
(Ііючптку вихованці повинні засвоїти найпростіші музичні розміри (2/4; 

ІМ І/ І), потім складніші (6/8), поступово переходячи від повільних темпів
....... мірних, швидких і до зміни динаміки. На молодших курсах у музично-
" ,  оформленні вправ екзерсису повинен домінувати 2/4 або 4/4 музичний 
(ніімір, які краще відповідають чіткому та енергійному характеру рухів, мо- 
Лімі іуміть увагу. Виняток становлять вправи для рук, голови, перегинання 
корпусу.

Найчастіше в процесі оформлення уроку використовуються самостій
ні му.іичні речення з восьми тактів або музичні періоди з чотирьох тактів.

І Іочатковий етап навчання вимагає від музичного оформлення ясності,
..... і її ионості мелодійного малюнку. Приклади покликані зосереджувати
у т н у  студентів на особливості даного елементу, бути чіткими за формою, 
прім іими за змістом. Серйозної уваги потребують музичні акценти, які по- 
(IIмnil співпадати з відповідним акцентуванням рухів. В процесі проведення 
її и ні гь попри елементарну форму рухів класичного танцю слід використову- 
ні11 и різноманітне за характером, метроритмічною структурою музичне 
оформлення. Це сприятиме усвідомленню студентами варіативності змін
■ ириктеру музики стосовно одних і тих самих рухів. Крім того, як свідчить 
ді м під, багаторазове повторення музичних фрагментів уповільнить розвиток 
му іикальності вихованців, призведе до формального відтворення ритму.

В процесі навчання при ускладненні практичного матеріалу поступово 
у< міаднюється і музичне оформлення -  його ритмічний малюнок, гармонія, 
міпосоведіння. В межах такту використовуються різноманітні ритмічні спо- 
пучення, внаслідок чого збагачуються відповідно і ритмічні малюнки комбі
націй. Динаміка рухів узгоджується з динамічними відтінками музики. Для 
посилення художності виконання слід використовувати принцип агогіки -  
шдхилення від темпу і ритму з метою досягнення відповідних художних ці- 
пой. На цьому етапі музичне оформлення, розвиваючись на основі прита
манних йому принципів, повинно набути більшого змістовного наповнення.

На початковому етапі фахового вивчення класичного танцю надзвичай
ної важливості набувають організаційні моменти, що дають змогу закласти 
основи культури спілкування і навчання та стануть запорукою належного 
рівня дисципліни, творчого і вимогливого ставлення до фаху. Звичкою для 
студентів має стати повторення попереднього матеріалу перед заняттям. 
Важливе значення має зовнішній вигляд студентів. Форма одягу повинна 
бути строгою, без зайвих аксесуарів, деталей, що відволікали б увагу від 
ходу заняття.
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З огляду на вищеозначене методика викладання, що відображеь 
структурі даного підручника, спрямована на вирішення таких завдань:
♦ добір відповідного навчального матеріалу, що підпорядковується до 

ненню певних учбово-педагогічних завдань у відповідності до дер» 
них стандартів та програми даної дЙСЦипліни;

♦ організація процесу оволодіння цим матеріалом;
♦ засвоєння студентами способів його опрацювання на основі дос 

ницького підходу;
♦ організація процесу контролю знань, вмінь і навичок.

Даний підручник підготовлений для студентів вищих навчаль 
закладів систем Міністерства культури і мистецтв України і Міністерс 
освіти і науки України згідно програми дисципліни для підготовки фахіі 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Автор не ставить за мету охопити весь об’єм елементів, рухів, вп 
класичного танцю, його художніх прийомів. Обсяг програми дисцип; 
«Методика викладання класичного танцю» визначався з огляду на v 
місце і роль в системі міжпредметних зв’язків, оскільки якісне засвоє 
класичного танцю як базової дисципліни визначає подальше засвоє 
народного танцю, всього різноманіття сучасних танцювальних технік.

Крім того, рівень оволодіння класичним танцем як системою нав>- 
ня і виховання повинен визначатись не кількістю, а якістю засвоєн 
матеріалу як з точки зору набуття виконавських навичок, так і опанува 
методикою його викладання. Це безпосередньо залежить від континге 
студентів, кількості годин, відведених на вивчення дисципліни, що в С! 
чергу обумовлює обсяг програми.

При підготовці даного підручника були використані книги, підготов 
ні видатними педагогами, які при певних розбіжностях все ж таки Cf. 
щодо загальної спрямованості процесу оволодіння класичним танцем, 
винятком книги «Основы классического танца» А. Ваганової, яка була 
щодавно перевидана, всі вони стали на даний час бібліографічною 
кістю. Це «Азбука классического танца» Н. Базарової і В. Мей, «Клас 
ческий танец» Н. Базарової, «Школа классического танца» В. Кострову 
коїта О. Пісарєва, «Классический танец» М. Тарасова, «Класичний тан 
в дитячих хореографічних колективах» Г. Березової.

Крім того, при формуванні мети, завдань кожного року навчання 
тор спиралась на власний досвід, досвід колег, які протягом багатьох 
ків викладають дану дисципліну в Київському національному унівеси 
культури і мистецтв. Автор пропонує власний підхід до процесу навча 
і виховання в межах курсу «Методика викладання класичного танц 
формуючи його з огляду на напрямок підготовки студентів, кваліфікЕ 
яку вони отримають після завершення навчання, а також враховуючи 
вень стартової підготовки вихованців, неоднорідність контингенту, й 
психофізіологічних параметрів, рівня мотиваційної сфери та ін. 
Висловлюю щиру подяку директору КДХУ, нар. арт. СРСР Таякіній Т.

педагогу Нанковій Г.М. за допомогу при підготовці книги, 
засл. діячу мистецтв України Путіліній Т.М. за цінні поради та консу 

тацїі, Путрову О.І. за представлені майстерні фотографії.





Урок класичного танцю складається з екзерсису біля станка, ек 
сису на середині залу, adagio і  allegro.

Екзерсис біля станка — це комплекс рухів, що забезпечує дотриї 
ня основних вимог і реалізацію прино&пів класичного танцю, сприяє 
витку сили ніг, їх дотягнутості і виворотності, виробленню таь 
вального кроку, plié, формуванню навичок координації, вихова 
апломбу.

Екзерсис біля станка є невід’ємною складовою уроку, основні і 
рухи залишаються незмінними впродовж усього навчання. При ць 
зростає рівень складності, варіюється поєднання з іншими рухами, 
дяться нові з ’єднувальні елементи.

Освоєння екзерсису на середині залу так само передбачає від і 
цювання всіх проміжних етапів -  від найпростішого до найскладніш 
Відсутність точки опору вимагає певної майстерності -  апломбу, ві 
бленню якого підпорядковується дана частина уроку. Крім того, ек 
сис на середині залу забезпечує більш вільне орієнтування у просгг 
Це поширюється як на положення корпусу і пози класичного танцю, 
і на освоєння сценічної площі.

Adagio -  частина уроку, що виконується в повільному темпі.
Сутність adagio полягає в динаміці зміни поз, яка є переважно п. 

ною і повільною. Рідше здійснюються швидкі переходи від однієї позі 
іншої або фіксування пози при обертанні (Мориц В., Тарасов М., 4et 
гин А.) [28]. Крім цього, в контексті уроку класичного танцю adt 
сприяє розвитку пластичної виразності, музикальності виконання.

Поряд із цим відпрацювання техніки виконання елементів класи 
го танцю, поз і їх поєднань, ускладнених координаційних прийомів за< 
печує засвоєння allegro.

A llegro є завершальною частиною уроку класичного танцю, в 
пози і рухи, відпрацьовані в adagio, виконуються в повітрі. Allegro ot 
ну є значну групу рухів (елементів), різноманітних за способами відшп 
хування і приземлення, висотою, прийомами виконання. Але стрибі 
ньому важливий не сам по собі: його роль визначається змістовніс 
яка досягається вмінням відтворити в повітрі необхідну позу. Саме 
на забезпечує передачу емоційного стану виконавця і обумовлює хаі 
тер художнього образу (М. Тарасов) [36].

Таким чином, урок класичного танцю охоплює всю сукупність і 
ментів і рухів класичного танцю, їх форм і поєднань, які в процесі їх г 
нічного відпрацювання сприяють розвитку і вдосконаленню фізичних 
них танцівника і є основою для засвоєння інших видів хореографічн 
мистецтва.

На першому році навчання закладаються основи професійного в<. 
діння предметом, тому пріоритетним завданням цього етапу є осе< 
ня методики виконання основ класичного танцю, шліфування кожн 
Юуху.



Jlостановка корпусу
Постановка корпусу має першорядне значення для оволо- 

ціміін ииражальними засобами класичного танцю. Правильна постановка
* 'і шиї виворотності тазостегнового суглоба, полегшує роботу ніг і, попри 

•і її и практичне значення виконує суто естетичні функції, надаючи всій по-
І.ИІІ легкості і стрункості.

І ’обота над постановкою корпусу починається вже з першого заняття 
ні допомогою такої вправи:

Музичний розмір -  4/4.
Нихідне положення: перша вільна позиція обличчям до станка. Руки 

іп-нігь на станку; розпрямлені долоні чотирма пальцями торкаються стан- 
•<«, руки ледь зігнуті, лікті опущені вниз. Плечі розкриті і опущені вниз; ло-
* 11 ки не з’єднуються, голова тримається прямо.

Коліна сильно витягнуті. М’язи ніг напружені і натягнуті від п'яток до 
цін он. Хребет максимально прямий, м’язи таза підтягнуті вгору. Таке по-
II іження слід зберігати протягом 8 тактів.

Цю вправу протягом уроку слід повторювати декілька разів, чергуючи 
і і маршируванням чи іншими музично-ритмічними рухами.

Опанування позицій ніг
У класичному танці налічується п’ять позицій ніг. їх за- 

моєння відбувається у безпосередньому зв’язку з постановкою корпусу.
Вивчення позицій слід починати на середині 

цілу із збереженням вільного положення і в довіль- 
іій формі.

Після відпрацювання положення корпусу мож- 
і.і перейти до вивчення першої позиції біля станка.

‘jleptua позиція ніг
Ступні ніг розгорнуті носками назовні, п’ятками 

оркаються одна одної. Обидві ступні утворюють 
ідину лінію.

Перша позиція опановується за допомогою 
гакої вправи.

Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: перша вільна позиція, 

ібличчям до станка. Руки опущені вниз уздовж 
юрпусу.
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На два вступні акорди руки покласти на палицю.
1-й такт: тримаючи п’ятки разом, ступні ніг, починаючи від па. 

розвести, переходячи в першу позицію. Вся площа ступні і пальці ш 
притиснуті до підлоги. Корпус і сідниці підтягнуті, ноги розгорнуті від 
на до п'яток і щільно притиснуті одна до-одної по всій внутрішній пс 
ні, коліна сильно витягнуті.

3-4-й такти: положення зберігається.
4-й такт: ноги повернути у вихідне положення, після чого вправ; 

торити.
Виконання однієї й тієї самої позиції впродовж звучання муз 

фрази сприяє формуванню необхідних навичок, дисциплінує студен
При переході до другого прийому вивчення першої позиції СЛІ 

яснити поняття опорної і працюючої ніг.
Опорною ногою в класичному танці є та, на яку тіло спирається 

своєю масою; працююча ж нога -  це та, яка безпосередньо виконує вг
Вихідне положення: перша вільна позиція, обличчям до стам 

відстані одного кроку від нього. Руки опущені вздовж корпусу.
1-й такт. На першу-другу чверті зробити крок лівою ногою у ви 

не положення. Руки покласти на палицю.
На третю-четверту чверті праву ногу у виворітному положенні і 

сти до лівої в першу позицію.
2-4 такти: перша позиція зберігається.
Коментуючи дану вправу, необхідно пояснити, що першою, як п 

ло, приймає необхідне положення опорна нога (в даному випадку -  
а другою -  працююча (права). Наступного разу крок робиться право 
гою, після чого ліву слід підвести до неї в першу позицію.

Dpyza позиція ніг
Ступні ніг, зберігаючи єдину лінію, знаход 

на відстані стопи одна від одної.
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: перша позиція, облі 

до станка. Руки опущені вздовж корпусу.
На два вступні акорди руки покласти на с 

перед собою.
1-й такт: ковзним рухом усієї ступні по п 

працююча нога відводиться вбік у другу позицію 
корпусу розподіляється рівномірно на обидві 
П’ятки тримаються на відстані стопи одна від of

2-3-й такти: друга позиція зберігається.
4-й такт: ковзним рухом усієї ступні по п

працююча нога повертається у вихідне положен 
Застосування цього прийому доцільне на 

етапі, коли ще не вивчений battement tendu, 
звичайно використовується при зміні позицій н
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Щретя позиція ніг
Ступні ніг, зберігаючи виворотність, щільно поєд

нані і закривають одна одну наполовину.
Музичний розмір -  4/4.
Спочатку вивчення третьої позиції відбувається 

/(і тільно. Пізніше практикується перехід у цю позицію 
І иоршої позиції.

Вихідне положення: перша позиція, обличчям до 
спинка.

На два вступні акорди руки покласти на станок 
перед собою.

1-й такт. На першу-другу чверті права нога за 
правилами battement tendu відкривається вбік; маса 
корпусу переміщується на опорну ногу, руки ледь ру- 
«.іються вбік, зберігаючи своє положення відносно 
корпусу.

На третю-четверту чверті працююча нога по пря
мій лінії спрямовується до опорної ноги, щільно при- 
іискаючись п’яткою до середини її стопи. Маса корпу
су розосереджується на обидві ноги.

2-4-й такти: третя позиція зберігається.

JТята позиція ніг
Щільно поєднані ноги повністю закривають одна

одну.
П'ята позиція засвоюється на основі попередньо-

іо прийому, але працююча нога підводиться до опор
ної таким чином, щоб ступні, щільно притискаючись 
одна до одної, закривали одна одну: п'ятка однієї но- 
іи притискається до пальців іншої.

Четверта позиція ніг
Виворітні ноги знаходяться одна перед одною у 

паралельному положенні на відстані однієї стопи.
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога по

переду.
1-й такт. На першу-другу чверті -  права нога за 

правилами battement tendu відкривається вперед, 
маса корпусу переміщується на опорну ногу. Носок 
працюючої ноги навпроти п’ятки опорної.

На третю-четверту чверті -  посуваючи пальці на
зад, опустити п’ятку правої ноги на підлогу прийнявши
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виворітне положення паралельних одна відносно іншої ніг. Вага корг 
розподіляється рівномірно на обидві ноги.

2-3-й такти: положення зберігається.
4-й такт. На першу-другу чверті вага корпусу передається на ліву 

гу, одночасно права, ледь посуваючи пальці вперед, приймає витяп- 
попереду на носку положення.

На третю-четверту чверті права нога закривається у п'яту позицік

Опанування позицій рук.
Вивчення і практичне засвоєння позицій рук і найпрс 

ших варіантів їх переведення з однієї позиції в іншу починається з пері 
днів навчання. Постановка рук вимагає ряду вправ, засвоєння яких є 
ним із найголовніших завдань у перший рік навчання.

Спочатку рекомендується окремо освоїти групування пальців, 
саме положення кисті завершує малюнок пози, надає їй легкості, жи' 
вості, певної спрямованості. Для цього вихованці, стоячи на середині з 
і тримаючи руки перед собою, відтворюють необхідне положення КУ 
Наприклад, на 6 тактів по 3/4 вони групують пальці в задане положеі 
на 2 такти розслаблюють руку, потім повторюють цю вправу.

Вивчення позицій рук слід починати на середині залу, стоячи в пер 
вільній позиції.

В класичному танці розрізняють підготовче положення і три поз 
рук. Кожне з них вивчається за допомогою ряду вправ спочатку окр< 
для правої і лівої, а пізніше -  для обох рук.

Музичний розмір -  3/4. Характер музичного оформлення с п о к ій е  

плавний, темп прискорений, бадьорий.

Зіідготовче положення рук.
В підготовчому положенні руки опущені вниз перед корпусом, не 1 

каючись його, на відстані однієї долоні від стегон, і закруглені в ліктях і 
стях, утворюють овал; долоні повернуті вгору до підборіддя. Це поло» 
ня відпрацьовується шляхом виконання такої вправи.

Вихідне положення: en face, ноги у вільній першій позиції, руки віл 
опущені вздовж корпусу. Лопатки розкриті і опущені.

1-2-й такти: руки з вільного положення переводяться в підгото 
положення.

3-14-й такти: підготовче положення фіксується.
15-16-й такти: руки опускаються у вільне положення. Вправа пое 

рюється кілька разів підряд.
В цьому положенні плечовий суглоб розкритий, нерухомий і ВІЛЬЕ- 

лопатки опущені, рука утворює єдину лінію від підібраного ліктя до ки 
Суглоби не повинні набувати загостреної форми. Особливої уваги вима
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ми'истя, яке часто буває затиснене, створюючи ламану лінію руками. Це 
іиможення рук зберігається у всіх позиціях.

Jlepiua позиція рук
Перша позиція: руки, закруглені в ліктях і кистях, знаходяться перед 

діафрагмою.
Вихідне положення: en face, ноги у вільній першій позиції, руки в під-- 

ішовчому положенні.

1-4-й такти: руки з підготовчого положення піднімаються в першу по
зицію;

5-12-й такти: перша позиція фіксується;
13-16-й такти: руки опускаються в підготовче положення.
При підніманні рук у першу позицію і опусканні їх у підготовче поло

ження необхідно звернути увагу на те, щоб рухи виконувались з підтриму
ваними ліктями і мізинцями, і лінія руки була прямою. Неприпустима асин- 
хронність руху рук. Лопатки повинні зберігати вихідне положення, плечі 
опущені, плечові суглоби вільні; голова -  en face.
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‘Jïlpemsi позиція рук
Руки, закруглені в ліктях і кистях, утримуються над головою такі 

ном, щоб без зміни положення голови можна було бачити мізинець.
Вихідне положення: en face, ногії^більній першій позиції, руки -  

готовчому положенні.

1-4-й такти: руки піднімаються в першу позицію.
5-8-й такти: перша позиція зберігається.
9-12-й такти: зберігаючи закругленість рук у ліктях і кистях і 

муючи нерухомим корпус, при опущених лопатках і плечах руки пі, 
ються у третю позицію.

13-16-й такти: фіксується третя позиція.
17-20-й такти: фіксується третя позиція.
21-28-й такти: руки опускаються в підготовче положення, підтр 

чи лікті і залишаючи в незмінному положенні плечові суглоби.
29-32-й такти: руки опускаються у вільне положення.
На першому етапі засвоєння позицій рук голова зберігає поло 

en face. Коли вправа відпрацьована, вона доповнюється рухами г< 
при підніманні рук у першу позицію голова схиляється до лівого (пр 
торі -  правого) плеча, погляд спрямовується на праву (при повторі - 
долоню. В третій позиції погляд спрямований на кисті рук, голова 
відхилена назад, плечі опущені. При завершенні вправи голова не 
положення en face.

Dpyza позиція рук
Друга позиція як найскладніша вивчається останньою, після за< 

ня всіх інших.
Руки, ледь закруглені у ліктях, відкриті вбоки трохи попереду КС

і продовжують лінію плечей. Підтримуванні у ліктях і мізинцях вони 
рюють єдину лінію.

— 38 —
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Нихідне положення: перша вільна позиція, положення корпусу -  en 
I I I  с, руки в підготовчому положенні.

1-4-й такти: руки, ледь помітно округлюючись, піднімаються в першу 
юзицію.

5-8-й такти: руки, починаючи рухатись від пальців, ледь розпрямля- 
нься і широким рухом відкриваються в другу позицію. Руки знаходяться 
рохи попереду корпусу на рівні плечей, підтримуючись м'язами плеча і 
юредпліччя. Лікоть, спрямований назад, і мізинець повинні бути на одно- 
іу рівні.

9-12-й такти: руки, починаючи від передпліччя рух, стримуваний у 
ніочах, повертаються в першу позицію; пальці ніби «спізнюються» і набу- 
шіоть вихідного положення лише в завершальний момент.

13-16-й такти: руки, підтримуючи лікті, опускаються в підготовче по-
юження.

Коли рука переводиться з першої в другу позицію, голова, супровод
жуючи цей рух, повертається в профіль, при цьому погляд спрямований у 
нк відкритої руки.

Одночасно з закінченням руху рук голова повертається у вихідне по-
юження.

Остання з підготовчих вправ -  відкриття рук із третьої в другу 
юзицію.

Вихідне положення: en face, ноги у вільній першій позиції, руки в під- 
отовчому положенні.

1-4-й такти: руки через першу позицію піднімаються в третю пози-
іію.

5-8-й такти: починаючи рух від пальців і ледь збільшуючи його ам- 
літуду, руки відкриваються вбік і, підтримуючи лікті і зберігаючи закругле- 
іість, опускаються в другу позицію. Долоні з закритого для глядача поло- 
(ення (третя позиція) поступово розкривакгґься до нього.



І
9-12-й такти: руки зберігають другу позицію.
13-16-й такти: руки повертаються долонями вниз, трохи пом 

чись у ліктях, з легким підніманням рук від ліктя до кисті, після чс 
м'яко опускаються, пальці трохи «запізнюються». Підтримуючи nef 
чя, руки опускаються в підготовче положення, завершуючи рух naj 

Впродовж виконання вправи1%Тюва супроводжує рух однієї з f 
опусканні руки з другої позиції в підготовче положення голова, 
воджуючи рух кисті, трохи нахиляється, переходячи потім у вихідь 
ження.

Після освоєння цих вправ їх музична розкладка змінюється в 
скорення, кожна вправа виконується на 8 тактів по 3/4, пізніше -  на

JІоложення кисті
При вивченні позицій рук слід пояснити відмінність між поло» 

кисті arrondi і  allongé. Перше означає звичне для рук положень 
кисть округлена, тобто долонь ніби підхоплена.

Положення allongé (витягнуте) відпрацьовується таким чу 
другої позиції рука ледь витягується, лікоть пом’якшується, кисть п 
ється долонею вниз. Слід мати на увазі, що руки не витягуються і 
рочуються, а зберігають м’яку, плавну лінію. Це положення моя 
працьовувати, чергуючи його виконання з arrondi, фіксуючи 
впродовж чотирьох тактів.

JIостановка голови
Одночасно із вправами для рук відпрацьовуються 

для голови. Це дозволяє запобігти скутості шиї, надає свободи р\ 
лови і в подальшому забезпечить необхідну координацію.

Починати треба з відпрацювання нахилів і поворотів голови, 
дячи згодом до переведення її з одного положення в інше. Всі впр 
конуються повільно на музичний розмір 3/4 або 4/4.

Оіахили голови:
Вихідне положення: en face, ноги у вільній першій позиції, руки 

готовчому положенні:
S  нахил голови вперед. Голова нахиляється вниз і повільно повє 

ся у вихідне положення. Не слід витягувати шию вперед, торк 
підборіддям грудної клітки. Лопатки зібрані і опущені вниз.

S нахил голови назад. Голова ледь нахиляється назад, ніби ні 
чись на обмеження. Не слід закидати голову назад.

S нахил голови праворуч і ліворуч у положенні en face. Слід ут[ 
тись від піднімання плеча, до якого нахиляється голова.
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'/Іовороти голови:
прямі повороти голови праворуч і ліворуч вимагають особливої уваги, 
оскільки зустрічаються дуже часто, особливо при виконанні обертань. 
І Іри таких поворотах неприпустимим є навіть найменший нахил го
лови;

• прямий поворот праворуч або ліворуч із нахилом голови вперед («під
глядання»);

• прямий поворот праворуч або ліворуч із нахилом назад (ніби кладучи 
голову на подушку);

• прямий поворот голови праворуч або ліворуч, із нахилом униз, підбо
ріддям до плеча.

Переведення голови:
* з вихідного положення праворуч у профіль повільно перевести голо

ву до положення ліворуч у профіль;
*  із вихідного положення праворуч у профіль повільним рухом голови з 

опущеним підборіддям, ніби описуючи півколо, перевести її в поло
ження ліворуч у профіль;

/  із вихідного положення праворуч у профіль повільним рухом голови з 
піднятим підборіддям, ніби описуючи півколо, перевести її в положен
ня ліворуч у профіль.
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Протягом першого семестру відпрацьовується постановка 
су, рук; увага зосереджується нййзивченні рухів екзерсису і розЕ 
ня практично відтворювати їх в елементарному вигляді, а також 
ні найпростіших навичок координації.

Освоєння вправ екзерсису починається з найпростіших ру> 
пово ускладнюється.

На першому етапі кожний із рухів починає вивчатися в 
обличчям до станка в бік другої позиції (що дозволяє максимаг 
бити відчуття виворотності), пізніше -  вперед і назад по чотири-і 
у кожному напрямку. Неодмінною умовою є систематичне, зба; 
за напрямками, виконання всіх рухів з обох ніг.

battement tendu вбік з першої п
(  натягну т

Музичний розмір -  2/4. > 
супроводу чіткий, бадьорий2.

Вихідне положення: перша позиція, 
до станка.

1-й такт: сильним ковзним рухом 
підлозі з поступовим підняттям п’ятки н 
ротна в тазостегновому, колінному та гої 
суглобах, відкривається вбік, дотягнуте 
підйомі і пальцях; п’ятка працюючої ноги 
ти п’ятки опорної ноги, корпус підтягнутиі 
мий, плечі розкриті і опущені.

2-й такт: фіксується положення 
вбік ноги. Корпус підтягнутий, плечі і сте 
гають пряме відносно палиці положення

3-й такт: нога, поступово переход 
тягнутого положення через півпальці на

ню і зберігаючи виворотність, повертається в першу позицію, тс 
усією ступнею підлоги. Стегна протягом усього руху підтягнуті І І

4-й такт: зберігається перша позиція.

’ Battement -  група рухів класичного танцю, які складають основу екзерсису, 
теризуються рівномірними за характером відведеннями і приведеннями прг 
ги в напрямках вбік, вперед, назад.

Друга частина назви, як правило, визначає характер виконуваного Ьа 
структурою battements розподіляються на такі групи: battement tendu, batte 
cou-de-pied, battement développé [8, 16, 37].
2 Тут і надалі музичний розмір руху розповсюджується на його виконання в усі
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flottement tendu вперед із першої
III і 14ЦІЇ

Нихідне положення: попереднє.
І і/ такт: стримуючи пальці і виштовхуючи п’ят- 

»у ним поступово відривається від підлоги і міцним 
►ті тим рухом відкривається вперед у витягнуте в ко- 
іііні підйомі і пальцях положення. П’ятка працюючої 
мши навпроти п’ятки опорної ноги. Корпус підтягну
т ії  Іпзостегновий пояс утримується у вихідному по- 
ІІІІ'МЇННІ, зберігаючи нерухомість при русі ноги.
Мім вхідно акцентувати увагу на тому, що працююча
......у відкритому положенні повинна торкатись під-
ні и и исликим пальцем при максимально витягнутому 
підйомі, що забезпечує правильне положення ноги.

й такт: фіксується положення відкритої впе- 
IІРД ноги.

3-й такт: нога, починаючи рух від пальців, які ніби випереджають 
її піку, поступово переводиться з витягнутого положення і повертається в 
Ііпріиу ПОЗИЦІЮ.

4-й такт: зберігається перша позиція.

Battement tendu назад із neptuoï позиції
Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: попереднє.
1-й такт: починаючи рух від пальців, стримуючи і поступово підні

маючи п'ятку, нога сильним ковзним рухом ступні по підлозі витягується 
іііі.іад. П’ятка працюючої ноги -  навпроти п’ятки опорної ноги. Нога від
■ іогна до кінчиків пальців виворотна і сильно витягнута.

Корпус підтягнутий, плечі опущені, зберігаючи, як і стегна, пряме від
носно палиці положення.

2-й такт: фіксується положення відкритої назад 
ноги.

3-й такт: починаючи від п’ятки, нога, посилюючи 
ииворотність, поступово переводиться з витягнутого 
положення на всю ступню і повертається у вихідне по
ложення.

4-й такт: зберігається перша позиція.
На початковому етапі навчання рух виконується

по вісім разів у кожному напрямку.
Після освоєння battement tendu в даній музичній 

розкладці, коли учні усвідомили і відчули правильне 
положення корпусу, дотягнутість і силу ніг, можна пе
рейти до виконання руху на два такти по 2/4. На першу 
чверть першого такту нога відкривається в заданому



напрямку; на другу чверть фіксується її витягнуте положення; на 
чверть другого такту нога повертається в першу позицію; на другу 
фіксується перша позиція.

Слід зазначити, що при будь-якій музичній розкладці правил, 
нання даного руху повинні залишатись незмінними.

Demi-pdié
(  напівприсідання)

Plié  -  один із найваж
ливіших рухів у класичному танці. Він не 
лише виконує розвиваючі функції, забез
печуючи технічність виконання, але є ще 
й важливим виражальним засобом.

Plié  в класичному танці означає при
сідання і має своєю метою розвиток ела
стичності, виворотності ніг.

Demi-plié -  напівприсідання. Музич
ний розмір -  4/4. Характер музичного 
оформлення плавний.

Вихідне положення: перша позиція, 
обличчям до станка.

1-й такт: міцно напруженими м’язами ніг, ніби виштовхуючи 
повільно присідаємо, розподіляючи масу тіла на обидві ноги. Ступь 
но притиснуті до підлоги, не «завалюючись» на великі пальці. Прис 
виконується сильно виворотними у стегнах, колінному і гомілковос 
му суглобах ногами, п’ятки міцно притиснуті до підлоги, ахіллове су 
ля максимально розтягується.

2-й такт: досягши найнижчої точки і не затримуючись у ній 
люючи виворотність, ноги поступово витягуються, повертаючись у Е 

положення.
Корпус під час руху залишається підтягнутим і прямим, плечі і с 

рівні. Вправа розучується окремо за кожною з позицій, зміна яких з,с 
ється за правилами battement tendu.

Освоївши рух обличчям до станка, його виконують, тримаючись 
рукою за палицю; рух повторюється двічі в кожній позиції. Інша ру 
цьому зберігає підготовче положення, пізніше -  відкривається і утру 
ся у другій позиції.

Оволодівши навичками виконання demi-plié , що забезпечую! 
домлений підхід до нього і необхідну якість, можна переходити до й 
конання на один такт по 4/4. В цьому випадку на 2/4 виконуватиі 
присідання, на 2/4 -  повернення у вихідне положення.



'R.ond de jambe pat tette
(коло ногою по підлозі)

Велика група рухів, що сприяє розвитку рухливості сугло- 
ЙІН ..і, ідмується загальною назвою rond de jambe. Найпростіший із них -  
fin i, / 1іґ  jambe p a r terre: коло ногою по підлозі розвиває рухливість і виво- 
^•і 11 ііі м, тазостегнового суглоба. Його вивчення відбувається в кілька ета
ни. і іиічинається з оволодіння demi rond de jambe p a r terre.

Pc mi tond, de jambe pat tette
I l,i початку вивчення руху він виконується на два такти по 4/4.
Музичний розмір -  4/4. Характер супроводу плавний, легатований.
І Вихідне положення: перша позиція, обличчям до станка.
І и такт. На першу-другу чверті права нога за правилами battement 

і, тіи відкривається вперед, п’ятка працюючої ноги -  навпроти п’ятки 
.....|іної ноги. Опорна нога виворотна і витягнута, працююча сильно витяг
ну м  и коліні, підйомі і пальцях.

І la третю-четверту чверті сильно витягнута нога, посилюючи виворот-
• ііі и,, кінчиками пальців стримано пересувається по півколу до положення
 • с Опорна нога зберігає виворотне і підтягнуте положення. Стегна і пле-
іі і ііині, при цьому слід уникати їх розгортання в бік працюючої ноги.

2-й такт. На першу-другу чверті положення фіксується (в подальшо
м у  и цей час rond de jambe  буде продовжений до положення ноги позаду).

На третю-четверту чверті нога за правилами battement tendu закри
ти  іься в першу позицію.

II. Вихідне положення: перша позиція, обличчям до станка.
1-й такт. На першу-другу чверті права нога за правилами battement 

h'iidii відкривається вбік.
На третю-четверту чверті сильно витягнута працююча нога, 

ііи'рігаючи виворотність, кінчиками пальців по півколу переводиться в по
ниження позаду (п’ятка працюючої ноги -  навпроти п'ятки опорної ноги), 
і 'порна нога підтягнута і нерухома. Неприпустимим є розгортання плечей і 
і и і он і відведення тазу назад: уся постать повинна спрямовуватися вгору.

2-й такт. На першу-другу чверті положення позаду фіксується.
На третю-четверту чверті нога за правилами battement tendu закри

ш іться в першу позицію.
III. Вихідне положення: перша позиція, обличчям до станка.
1-й такт. На першу-другу чверті права нога за правилами battement

Irndu витягується назад. Опорна нога підтягнута, виворотна і нерухома.
На третю-четверту чверті сильно витягнута працююча нога кінчиками 

п.іпьців по півколу переводиться в положення вбік, посилюючи виворотність, 
при цьому слід якомога швидше вкласти ногу в тазостегновому суглобі.

Éh.....її ж я накладання класичного танцю Т
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2-й такт. На першу-другу чверті положення фіксується.
На третю-четверту чверті нога за правилами battement tendu зак 

вається в першу позицію.
IV. Вихідне положення: першаІ'ПТзиція, обличчям до стан
1-й такт. На першу-другу чверті права нога за правилами battem 

tendu відкривається вбік.
На третю-четверту чверті працююча нога, посилюючи виворотніс 

виштовхуючи вперед п’ятку і вкладаючи і стримуючи стегно, міцно вп
нутими пальцями по півколу переводиться в положення попереду.

2-й такт. На першу-другу чверті положення фіксується (п’ятка ро 
чої ноги -  навпроти п’ятки опорної ноги).

На третю-четверту чверті працююча нога за правилами battem 
tendu повертається в першу позицію.

Passé pat tette
Passé p a r terre -  необхідна складова наступного, зав 

шального етапу вивчення rond de jambe p a r terre.
Поняття passé (проведення) надалі зустрічатиметься досить час 

означає проведення працюючої ноги повз опорну. На цьому етапі про 
дення здійснюється ступнею по підлозі -  pa r terre.

Музичний розмір 4/4, характер супроводу повільний.
Вихідне положення: перша позиція, обличчям до станка.
На першу-другу чверті нога за правилами battement tendu відк 

вається у витягнуте положення попереду (п’ятка працюючої ноги -  навп 
ти п’ятки опорної ноги).

На третю-четверту чверті працююча нога, починаючи рух від палы 
відводиться в напрямку першої позиції і, проходячи повз опорну ногу, 
ним ковзним рухом усієї ступні по підлозі відводиться пальцями наза 
витягнуте положення (п’ятка працюючої ноги -  навпроти п’ятки опорної 
ги). Проведення по першій позиції здійснюється таким чином, щоб паг 
ніби «випереджали» п’ятку.

Виконуючи passé з положення battement tendu позаду, працююча 
га п’яткою вперед, підводиться в напрямку першої позиції і, проході 
повз опорну ногу, міцним ковзним рухом усієї ступні по підлозі виводиті 
п’яткою вперед у витягнуте положення (п’ятка працюючої ноги -  навпрі 
п’ятки опорної ноги). Після засвоєння цей рух виконується вдвічі швиді

Після вивчення і засвоєння цих елементів необхідно пояснити студ 
там сутність понять en dehors та en dedans.

En dehors -  напрямок кругових обертових вправ, які виконуються 
зовні, від опорної ноги.

En dedans -  напрямок кругових обертових вправ, які виконуються в 
редину, до опорної ноги.
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k'ond de jambe pat tette
Hand de jambe par terre вивчається в положенні обличчям до станк;

* утриманням правил виконання, передбачених demi rond de jambe 
И|ніціоюча нога описує коло рівномірно, не фіксуючи жодного з можпиви: 
Цнінм'онь. Passé p a r terre по першій позиції є ніби допоміжною вправок: 

■ярпхідною до наступного руху в заданому напрямку.
('«початку rond de jambe p a r terre виконується на два такти по 4/4, ят 

(іпіноділяються таким чином:
1-й такт. На першу-другу чверті -  нога відкривається вперед.
І (а третю-четверту чверті -  rond de jambe en dehors y напрямку дру 

ми позиції (до положення вбік).
2-й такт. На першу-другу чверті -  продовження rond de jambe  до по 

ци н ния позаду.
t la третю-четверту чверті -  passé p a r terre, а на наступні такти -  впра 

т і  повторюється.
По засвоєнні руху його слід виконувати, тримаючись однією рукою з; 

і іннок, на один такт по 4/4.
Запропоновані вище музичні розкладки руху є підготовчими для викс 

и иіня rond de jambe p a r terre на 1/4. Тому особливу увагу слід звернуті 
м.і підтягнутість і нерухомість корпусу і незмінне положення голови під ча 
мою виконання. Неприпустимими є їх нахиляння вперед при переведет 
щи и збоку назад.

Battement tendu із п'ятої позиції
Після засвоєння вправ, вихідними для яких є перша пози 

цін, переходять до вивчення battement tendu вбік із п’ятої позиції.

battement tendu вбік із п'ятої позиції
Музичний розмір -  2/4. Характер музичного оформлення чіткий, ба

дьорий.
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду; обличчям ді

станка.
1-й такт: працююча нога, виворотна в тазостегновому, колінному т; 

гомілковостопному суглобах, міцним ковзним рухом щільно притискаю 
мись до опорної ноги, відводиться вбік до витягнутого в коліні, підйомі 
пальцях положення; п’ятка працюючої ноги -  навпроти п’ятки опорної но 
ги; опорна нога витягнута і виворотна. Корпус підтягнутий, плечі і стегн; 
зберігають пряме відносно палиці положення, не повертаючись опорной 
стороною в бік працюючої ноги.

2-й такт: положення фіксується.

4 7 ...
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3-й такт: поступово переходячи з витягнутого положення на всю стуг 
ню і зберігаючи підтягнутість і виворотність, працююча нога повертаєтьс 
у п'яту позицію попереду.

На четвертий такт -  пауза у п’ятій позиції.
Продовжуючи виконання руху вб^гвсі наступні battement tendu закін 

чуються у п'ятій позиції, почергово позаду і попереду опорної ноги. Проту 
гом усього руху необхідно стежити за підтягнутістю корпусу і тазостегнове 
го поясу3, нерухомістю, дотягнутістю і виворотністю опорної ноги.

battement tendu вперед і назад з п'ятої позиції

При виконанні battement tendu вперед і назад методика руху залишг 
сться тією самою, що і з першої позиції. Різниця простежується лише пр 
відкритому положенні ноги: з п’ятої позиції вона відкривається в положек 
ня, в якому пальці працюючої ноги знаходяться навпроти п’ятки опорне 
ноги.

Battement tendu необхідно виконувати по вісім разів у кожному на 
прямку з першої або п’ятої позиції, зосередивши увагу на пружності рухі 
при його виконанні. Саме ця вправа з самого початку дає відчуття дотяі 
нутості ніг.

Положення ноги sut êe cou-de-pied 
(на щиколотці опорної ноги

Це положення є складовою цілого ряду рухів, які включа 
екзерсис. Крім того, цей елемент дуже широко використовується в різне 
манітних танцювальних рухах.

З самого початку воно має освоюватись з належною ретельністю дл 
набуття стійких навичок у його виконанні. Саме воно закладає основу 
що в подальшому забезпечує виворотність і стабільність роботи стегна 
ряді вправ екзерсису і стрибках, а також при обертанні.

Необхідною умовою правильності цього положення є міцне і підібра 
не стегно працюючої ноги, що надасть йому легкості і впевненості. Непри 
пустимо опиратися працюючою ногою на опорну.

Розрізняються положення sur le cou-de-pied попереду (основне 
умовне) і позаду.

Освоєння основного положення ноги sur le cou-de-pied починаєть 
ся з відкритої вбік ноги.

Музичний розмір -  4/4. Характер руху чіткий.
Вихідне положення: п’ята позиція, обличчям до станка.

з
Під поняттям «тазостегновий пояс» розуміється нижня частина корпусу, таз, годі як пі, 

поняттям «стегно» -  верхня частина ноги.
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І la вступні акорди працююча нога за правила
ми l'iiilfinen t tendu відкривається вбік.

І и такт. На першу-другу чверті, посилюючи 
тни і] нітність стегна, сильно витягнута стопа пра- 
...... ... ноги охоплює щиколотку опорної збоку та
ким чином, щоб п’ятка знаходилась попереду, 
пт 'і то ї ноги, а пальці охоплювали її ззаду. Стег
ни працюючої ноги підібране і сильно розгорнуте в 
Ійим гегновому суглобі.

І la третю-четверту чверті положення зберіга- 
ffbOfl.

2-й такт. На першу-другу чверті положення 
іПпрІгається.

На третю-четверту чверті нога відкривається 
нііін у витягнуте положення. Опорна нога витягну-
ііі і пиворотна. Корпус підтягнутий, плечі розкриті 
І І и іу щ е н і.

Умовне положення cou-de-pied вивчається 
ні попереднім зразком. Можливе також його вив
ші иія з третьої, а пізніше -  з п’ятої позиції.

Вихідне положення: п’ята позиція, права нога 
інніореду; обличчям до станка.

1-й такт. На першу чверть права нога, зги
наючись у коліні і посилюючи виворотність, підво
диться пальцями сильно витягнутої стопи до 
щиколотки опорної ноги спереду. П'ятка спрямо- 
муї ться вперед, не торкаючись опорної ноги.

На другу-четверту чверті положення фіксу- 
«ТЬСЯ.

2-й такт. На першу-другу чверті положення 
фіксується.

На третю-четверту чверті, посилюючи виво- 
ротність стегна, нога сильно витягнутою стопою 
опускається у п'яту позицію, набуваючи вихідного 
положення; стегно і коліно в цей час відводяться 
нкомога далі вбік.

Особливу увагу слід приділи и працюючій но-
II, яка при згинанні повинна посилювати визорот- 

н іс т ь  у стегні і коліні, а при витягуванні зберігати 
иииоротне положення.

З  цього самого вихідного п о л о ж е н н я  і за такою 
і.амою музичною розкладкою вивчається положен
н я cou-de-pied позаду нога з п о л о ж е н н я  збоку, 
нинаючись у к о л ін і і п о с и л ю ю ч и  виворотність,
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п’яткою міцно витягнутої працюючої стопи притискається до щиколот 
опорної ноги. З самого початку необхідно звернути увагу на положен 
стопи -  неприпустима її викривленість і скороченість, які можуть бути Е 

кликані бажанням відвести пальці.
Після освоєння кожного з положень переходять до їх комбінувань 

виконуючи по черзі положення cou-de-pied попереду і позаду.
Вихідне положення: п'ята позиція, права нога попереду; обличчям , 

станка.
На вступні акорди права нога за правилами battement tendu відкр 

вається вбік.
1-й такт. На першу-другу чверті працююча нога набуває положені 

основного cou-de-pied.
На третю-четверту чверті працююча нога, витягуючись у коліні, ві 

кривається вбік.
2-й такт. На першу-другу чверті працююча нога набуває положені 

cou-de-pied позаду.
На третю-четверту чверті працююча нога, витягуючись у коліні, ві 

кривається вбік.
Після освоєння руху на два такти він виконується на один такт, пізі 

ше -  на один такт по 2/4.

Battement tendu jeté
(натягнутий, рух. з кидкол

Цей рух розвиває силу і легкість ніг. Він полягає у відв 
денні працюючої ноги з кидком і приведенні її у вихідне положення.

Принцип його виконання буде важливою складовою наступних стри 
ків, тому його вивченню слід приділити особливу увагу.

battement tendu jeté вбік
Музичний розмір -  2/4. Характер музичн 

го оформлення чіткий, бадьорий.
Вихідне положення: перша позиці 

обличчям до станка.
1-й такт. На першу чверть працююча н 

га міцним ковзним рухом ступні по підлозі в 
кидається вбік на висоту 25° навпроти п’ят 
опорної ноги, сильно витягуючись у коліні, пі 
йомі і пальцях. Корпус і опорна нога підтягну 
і нерухомі, плечі розкриті і опущені вниз, но 
виворотні.

На другу чверть нога зберігає відкрите п 
ложення.
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,> и такт. На першу чверть сильно витягнутою стопою, ніби дряпнув
ши тільцями по підпозі, нога повертається в першу позицію.

І І,і другу чверть перша позиція зберігається.

Battement tendu jeté вперед
Нихідне положення: перша позиція, обличчям до станка.
1-й такт. На першу чверть працююча нога сильним ковзним рухом 

іуііні по підлозі викидається вперед на висоту 25°, п’ятка працюючої
....и навпроти п'ятки опорної ноги. Корпус і опорна нога підтягнуті і неру
шимі

На другу чверть фіксується відкрите положення.
2-й такт. На першу чверть сильно витягнута стопа, ніби дряпнувши 

мнимыми по підлозі, «випереджає» п’ятку і повертається в першу позицію.
Н і; /і чверть фіксується перша позиція.

Batte>nent tendu jeté назад
Вихідне положення, перша позиція, облич

чям до станка.
1-й такт. На першу чверть працююча но- 

. 1 1 ильним ковзним рухом ступні по підлозі ви
жидається назад на висоту 25°, п’ятка працюю
ч і ноги -  навпроти п’ятки опорної ноги. Корпус 
, шорна нога підтягнуті і нерухомі, плечі роз

крий і опущені.
На другу чверть фіксується відкрите поло- 

жоння
2-й такт. На першу чверть міцно витягну- 

іою стопою, ніби дряпнувши пальцями по лід
и т і, нога повертається у вихідну позицію. П’ят- 
м  ніби «випереджає» пальці і енергійно 
спрямовується до опорної ноги.

На другу чверть фіксується перша позиція.
При переході до виконання battement tendu jeté  назад тримаючись 

однією рукою ?з палицю, неприпустимим є посування опорного плеча впе
ред і розгортання опорної сторони корпусу від палиці. В подальшому це 
може призвести до ряду серйозних і принципових помилок.

При поверненні ноги у вихідну позицію слід акцентувати увагу на уда
рі міцно витягнутими пальцями по підлозі. Це, по перше, зміцнює стопу, 
по друге, запобігає незібраності при приведенні ноги у вихідну позицію, що 
призводить до неприпустимого виштовхування опорної ноги; і по-третє, це 
ілрантує правильне, через витягнуту стопу, приземлення після стрибків.

Після засвоєння даного оуху він виконується з п’ятої позиції ГІоступо- 
ио музична розкладка так само змінюється -  рух виконується на 2/4.
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Battement tendu pout ве pied
-

Даний рух забезпечує розвиток сили і еластичності сто™ 
сприяє відпрацюванню пружності ахіллового сухожилля, підйому, пальцІЕ

На першому році навчання опановуються два його різновиди.

Музичний розмір -  4/4.
I. Вих ідне  положення :  п’ята позиція, права нога попереду, ліва ру 

ка на палиці, права -  відкрита у другу позицію.
На першу чверть -  права нога за правилами battement tendu відкру 

вається в бік другої позиції, пальці працюючої ноги навпроти п’ятки опорно
На другу чверть -  стопа працюючої ноги, проходячи положення п іе  

пальців, пружно опускається п’яткою на підлогу, ніби натискуючи пружину
На третю чверть п’ятка енергійним рухом піднімається і стопа якомс 

га сильніше витягується у підйомі і пальцях.
На четверту чверть -  рух за правилами battement tendu завершуєть 

ся у вихідному положенні.
Впродовж виконання корпус підтягнутий, плечі розкриті і опущен 

центр ваги залишається на опорній нозі. Обидві ноги виворотні.
В методичній літературі і практиці цей рух також має назву doubl 

battement tendu (В. Костровицька, О. Пісарєв) [25].

II. Ви х ідне  положення :  попереднє.
На першу чверть -  права нога за правилами battement tendu je t 

відкривається в бік другої позиції на висоту 25°.
На другу чверть -  підйом працюючої ноги максимально скорочується 

пальці як найвище піднімаються вгору.
На третю чверть -  пальці активно повертаються у витягнуте положен 

ня, підйом максимально вигинається.
На четверту чверть -  працююча нога за правилами battement tendi 

je té  повертається у вихідне положення.
Впродовж виконання висота працюючої ноги не змінюється. Обидс 

ноги виворотні і сильно витягнуті, корпус підтягнутий і нерухомий.
Обидва різновиди battement tendu pour le p ied  після засвоєння мо 

жуть виконуватись по декілька разів в залежності від завдання викладача

Battement f)tcippé
(ударяючий рух.)

Цей рух розвиває силу ніг, рухливість колінного суглоба 
Вимагає чіткості виконання. На початковому етапі рух виконується облич 
чям до станка. Ногу слід тримати носком у підлогу. З часом при виконань 
вправи слід триматись однією рукою за палицю. Після оволодіння необхід 
ними навичками нога утримується на висоті 30°.
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battement fjZappé вбік
Музичний розмір -  2/4. Характер музичного оформлення чіткий, ба- 

|Мі|>ий.
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду; обличчям до 

щика.
І lu вступні акорди нога за правилами battement tendu відкривається 

ІПІК, носком у підлогу.
1-й такт. На першу чверть права нога, посилюючи виворотність стег-

III минається і з легким стриманим ударом по опорній нозі набуває поло-
• мни основного cou-de-pied.

На другу чверть це положення зберігається.
2-й такт. На першу чверть нога різко і енергійно відкривається у дру-

V позицію, в кінці ледь ковзнувши витягнутими пальцями по підлозі.
На другу чверть друга позиція зберігається.
При подальшому згинанні нога набуває положення cou-de-pied поза-

IV При наступних рухах cou-de-pied чергується.

Battement frëappé вперед
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду; обличчям до 

гонка.
На вступні акорди нога за правилами battement tendu відкривається 

Пік. носком у підлогу.
1-й такт. На першу чверть права нога, посилюючи виворотність стег

ні, вгинається і з легким стриманим ударом по опорній нозі набуває поло- 
(оння основного cou-de-pied.

На другу чверть дане положення зберігається.
2-й такт. На першу чверть працююча нога, стримуючи стегно і колі

ні, своєю нижньою частиною енергійно відкривається вперед, ледь ков- 
нувши витягнутими пальцями по підлозі. Пальці працюючої ноги -  нав- 
роти п’ятки опорної ноги.

На другу чверть це положення зберігається.
3-й такт. На першу чверть працююча нога своєю верхньою частиною 

моргійно відводиться вбік і легким стриманим ударом по опорній нозі на- 
іуває положення основного cou-de-pied.

На другу чверть дане положення зберігається.
4-й такт. На першу чверть працююча нога, стримуючи стегно і колі- 

о, своєю нижньою частиною енергійно відкривається вперед ледь ков- 
нувши витягнутими пальцями по підлозі.

На другу чверть положення зберігається.
Таким чином, рух виконується задане число разів.
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Battement fttappé назад
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду; обличчям р 

станка.
На вступні акорди нога за правилами battement tendu відкриваєтьс 

вбік, носком у підлогу.
1-й такт. На першу чверть права нога, посилюючи виворотність сте 

на, згинається і з легким стриманим ударом по опорній нозі набуває поле 
ження cou-de-pied позаду.

На другу чверть положення зберігається.
2-й такт. На першу чверть права нога, посилюючи виворотність сте 

на і стримуючи нижню частину ноги, енергійно відкривається назад, лел 
ковзнувши витягнутими пальцями по підлозі. Пальці працюючої ноги на! 
проти п'ятки опорної ноги.

На другу чверть дане положення зберігається.
3-й такт. На першу чверть права нога, стримуючи стегно, своєю них 

ньою частиною, енергійно приводиться в положення cou-de-pied позаду
На другу чверть положення зберігається.
4-й такт. На першу чверть працююча нога, відводячи стегно, енер 

гійно відкривається назад ледь ковзнувши витягнутими пальцями по пі,£ 
лозі.

На другу чверть положення зберігається.
Таким чином, рух виконується задане число разів.
На початку вивчення battement frappé  виконується в кожному напрял 

ку окремо по 8 разів. Освоївши рух у положенні обличчям до станка, пер* 
ходять до його виконання, тримаючись однією рукою за палицю, з пост} 
повою заміною музичної розкладки: кожний рух -  на 2/4, тобто вдві> 
швидше.

На першому етапі навчання рух виконується рівномірно, без акцент;
Корпус під час виконання battement frappé  підтягнутий і нерухомиі 

опорна нога виворотна і витягнута, плечі розкриті і опущені.
Стегно працюючої ноги протягом усього руху утримується у виворої 

ному і нерухомому положенні, фіксуючи кут між корпусом і стегном прг 
цюючої ноги.

Досить часто в момент приведення стопи в положення cou-de-pie 
під час удару вихованці «вибивають» опорну ногу. Для уникнення цієї пс 
милки необхідно пояснити, що працююча нога підводиться до опорної, н 
би стримувана пружина, яка на наступному етапі вивчення руху дасть змс 
гу, «відштовхнувшись» від опорної ноги, акцентувати frappé  від себ( 
назовні.
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~R.eCevé на півпальці

(  піднімання)
Термін relevé -  піднімання -  в класичному танці зустріча- 

« п.ся в кількох варіантах: у даному це -  піднімання на півпальці. Рух ви- 
ініііляє силу ніг, розвиває і зміцнює ахіллове сухожилля, дозволяє підготу-
II ііись до виконання вправ на півпальцях і стрибків. У процесі навчання
■ и ноюється три ступені піднімання на півпальці: низький, середній, висо
т и  Починати раціональніше з низького, бо таким чином легше зберегти 
нииоротність ніг.

Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: перша позиція, обличчям до станка.
1-й такт. На першу-другу чверті, поступово відриваючи п’ятки від 

підлоги і виштовхуючи їх уперед, піднятись на півпальці. Корпус підтягну
т и  Ноги зберігають витягнуте і виворотне положення. Ступні рівномірно 
|м> іміщені на підлозі, що запобігатиме скошеності підйому і надасть ногам 
і і рун кості.

На третю-четверту чверті залишається те ж саме положення із збере- 
■ижням напруженості ахіллового сухожилля.

2-й такт. На першу-другу чверть при посиленні виворотності ніг п'ят
ій пружно і стримано опускаються на підлогу. Корпус залишається підтяг
нутим і нерухомим. Коліна сильно витягнуті.

На третю-четверту чверті перша позиція зберігається.
Доцільність даної музичної розкладки обумовлюється необхідністю 

проконтролювати, відчути і зафіксувати в пам'яті і м’язах положення кор
пусу, ніг на півпальцях з метою розвитку моторної пам’яті і вироблення на- 
иичок правильного виконання.

Наступний етап -  виконання руху на один такт по 4/4 без фіксування 
на півпальцях. Поступово музична розкладка змінюватиметься в бік по
давления. В кінці навчального року можливе виконання relevé на одній 
нозі стоячи обличчям до станка, інша нога -  в положенні cou-de-pied.

Поступово, по мірі набуття навичок збереження правильного поло
ження корпусу, стегон, ніг, висота півпальців може збільшуватись.

Виходячи з індивідуальних фізичних даних, кожен із студентів визна
чає для себе висоту, оптимальну для збереження виворотності.

Лише обертання рекомендується виконувати на високих півпальцях, 
f»o це посилює відчуття підтягнутості і полегшує його виконання.

Relevé на півпальці виконується у всіх позиціях, зміна яких здійсню
ються за допомогою прийому battement tendu.

По мірі освоєння relevé вводиться як елемент у комбінації plié, поєд
нується з battement tendu і є обов'язковим для виконання по завершенні 
екзерсису біля станка.



П. Цвєті

Vêtit battement
(маленький рух.)

Освоєння цього руху маадвоєю метою розвиток рухливе 
колінного суглоба. В першому семестрі навчання він виконується без акцеі

Музичний розмір -  2/4. Характер музичного оформлення оформле 
жвавий, чіткий.

Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду; обличчям 
станка.

На вступні акорди на першу чверть нога за правилами batten, 
tendu відкривається вбік, носком у підлогу. На другу чверть нога пp^ 
диться в положення основного cou-de-pied (1/4).

На «і» права нога, зберігаючи виворотність і нерухомість у своїй в€ 
ній частині трохи відкривається в напрямку другої позиції до положек 
перпендикулярного підлозі.

1-й такт. На першу чверть права нога з невеликим акцентом, зб 
гаючи висоту стегна повертається в положення основного cou-de-pied.

На другу чверть положення фіксується з метою перевірки виворот 
сті і підібраності стегна, сильної витягнутості опорної ноги.

На «і» права нога трохи відкривається в напрямку другої позиції до 
ложення, перпендикулярного підлозі.

2-й такт. На першу чверть, зберігаючи висоту стегна і його вивор 
ність, права нога з невеликим акцентом приводиться в положеі 
cou-de-pied  позаду.

На другу чверть положення фіксується.
Рух повторюється від восьми до шістнадцяти разів. Корпус під 

виконання підтягнутий і нерухомий; опорна нога сильно витягнута і ви 
ротна.

Після освоєння руху в даній музичній розкладці швидкість його ві/ 
нання подвоюється за рахунок того, що нога не утримується в оложе 
cou-de-pied , а рівномірно переводиться з основного положення в по 
ження позаду. В цьому випадку рух виконується на один такт по 2/4.

ÇjtancL p&ié
(глибоке присідання)

Рух розвиває м’якість і еластичність ніг. На початку й 
вивчення він виконується на чотири такти по 4/4, пізніше -  на д в а таї 
Починається вивчення в положенні обличчям до станка, пізніше -  трим; 
чись однією рукою.

Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: перша позиція, обличчям до станка
1-й такт: demi p lié  сильними і виворотними ногами в першій позі/
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? и такт: присідання продовжується без затримок і якомога довше 
нн підриваючи п’ятки від підлоги, роблячи це поступово і досягаючи глиби
ни м момент, коли таз знаходиться на одній висоті з колінами. П’ятки утри- 
.......... якомога нижче до підлоги. Корпус прямий, підтягнутий і нерухо
мий, спина міцна і вертикальна, плечі розкриті і опущені.

3-й такт: досягши найнижчої точки і не затримуючись у ній, із поси-
...... виворотності ніг у тазостегновому, колінному і гомілковому с у т о -
t.її- розпочинається поступовий підйом, якомога швидше повертаючи п’ят- 
і іі нп підлогу і переходячи в demi plié.

4-й такт: demi p lié  завершується у вихідному положенні.
(Irand plié  вивчається в першій, другій, третій, п’ятій позиціях, і най-

ІІІ ініше -  в четвертій позиції.
При виконанні grand p lié  слід стежити за рівномірністю присідання і 

шпигування, не прискорюючи останнього. П’ятки обох ніг одночасно відри- 
іиіються від підлоги і повертаються назад.

(irand p lié  в другій позиції виконується без відривання п’яток від під
міни.

В другій і четвертій позиціях корпус знаходиться між ногами.
Освоївши рух у положенні обличчям до станка, приступають до його 

пинчення, тримаючись однією рукою за палицю. В цьому випадку у вико
нанні grand plié  бере участь рука.

Вихідне положення: перша позиція ніг, ліва рука на станку, права -  в 
підготовчому положенні.

На вступні акорди права рука відкривається через першу позицію в 
другу, голова -  в повороті праворуч.

1-й такт: grand plié  в першій позиції, рука з другої позиції, супровод
жувана поглядом, опускається в підготовче положення.

2-й такт. На першу-другу чверті після досягнення найнижчої точки 
миконується повернення в demi p lié , рука піднімається в першу позицію, 
іппова нахиляється вліво, погляд спрямовується на долоню правої руки.
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На третю-четверту чверті demi p lié  завершується у вихідному пол 
женні. Рука відкривається у другу позицію, голова повертається правор^

Зміна позиції здійснюється за допомогою прийому battement tend 
спочатку на два акорди, пізніше -  із здіакту.

По мірі опанування матеріалу переходять до його виконання, та 
маючись однією рукою за станок.

У цей період заняття будуються таким чином, щоб забезпечити пое 
нання рухів, виконуваних обличчям до станка, засвоєння позицій рук, пр 
вил їх переведення з позиції в позицію, відпрацювання положень, нахиг 
і переведення голови у вправах на середині залу, повернення до стан 
для виконання рухів, при яких необхідно триматись однією рукою за п 
лицю, та ін. Це забезпечує доцільний розподіл м'язового навантаженн 
дозволяє уникнути одноманітності і змушує студентів виконувати задані 
матеріал не механічно, а уважно і зосереджено.

Час, відведений на виконання вправ біля станка і на середині зал 
також має розподілятись рівномірно -  по 10-15 хвилин на кожну част 
ну заняття: вправи обличчям до станка, на середині залу, тримаюча 
однією рукою за палицю та ін.

Протягом перших двох місяців виконання вивчених рухів вибудов 
ється в певну послідовність, виробляється структура екзерсису біля ста 
ка. Це дозволить поступово включати в роботу різні групи м’язів і сприят 
ме доцільному і гармонійному розвитку тіла виконавця. Послідовніс 
вправ наступна: plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jami 
par terre, battement fondu, battement frappé, rond de jambe en l ’air, pe 
battement, battement développé, grand battement jeté. Вона практично в
■ ірена і виправдана, пояснюється логікою виховання і навчання, наступі 

і ю розвитку професійних умінь і навичок.
Починаючи з цього періоду, рухи виконуються в певній сталій nocj 

довності, а вправи, що не входять в екзерсис, виносяться в наступі 
частину уроку -  заняття на середині залу.

Протягом І семестру доцільно опрацьовувати вправи в так званог 
«чистому» вигляді (без поєднання з іншими рухами). Це допоможе вир 
бити стійкі вміння і навички чіткого дотримання правил виконання рухі 
Саме в цей час закладається основа для засвоєння всього наступного м 
теріалу.

Темп виконання рухів, так само як і темп усього уроку, не повиж 
форсуватись. На цьому етапі екзерсис біля станка займає більшу частиі 
часу в загальному обсязі заняття.

_________________ Я Цвєтко
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Розвиток координації
Розвиток координації -  одна із найсуттєвіших і необхідних 

умни засвоєння класичного танцю, йому підпорядковується весь навчаль
ний процес: адже саме координація значною мірою забезпечує якість за- 
I ймення матеріалу, виразність виконання.

На першому курсі розвиток елементарних навичок координації 
|ні (починається в процесі освоєння вправ екзерсису біля станка. Цим 
мГіумовлене і поступове включення у вправи тих чи інших рухів і положень 
..... ній, рук, їх поєднання з рухами ніг.

Так, з моменту переходу до виконання рухів, при 
ии.му необхідно триматись однією рукою за станок,
• и ному з них має передувати preparation -  підго- 
іпика до вправи, яка поєднує рухи голови, рук, ніг, 
іиііто вимагає координації.

Спочатку preparation опрацьовується як окрема 
мправа.

Музичний розмір -  4/4. Характер музичного 
оформлення повільний.

Вихідне положення: п’ята позиція, права нога по
переду, стоячи боком до станка. Ліва рука на станку.
І пііова повернута в профіль від станка (праворуч).

Затакт. Рука, розпочинаючи рух від пальців і 
міідь розгинаючись у лікті, відкривається вбік і повер- 
Iш ться у підготовче положення.

На першу-другу чверті права рука з підготовчого 
положення піднімається в першу позицію, голова на- 
«иляється до лівого плеча, погляд спрямований у 
праву долоню.

На третю-четверту чверті, починаючи рух від 
пальців, відкриваємо руку у другу позицію, прово
джаючи рух руки поглядом, і переводимо голову в по
ниження у профіль.

Після освоєння в даній музичній розкладці prepa
ration виконується на 2/4, тобто удвічі швидше, без
посередньо перед певною вправою, яка й визначає 
його характер.

Суттєвим для виховання виконавської культури є 
ікож завершення вправ екзерсису. На заключні 
'.орди рука опускається в підготовче положення, го
т а  трохи нахиляється, супроводжуючи рух руки, і 
і завершення набузає вихідного положення.

Освоєння перших рухів екзерсису в положенні, 
коли студент тримається однією рукою за станок,

И М
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супроводжується поворотами голови в певне положення, відповідно 
напрямку виконання руху, що також сприяє виробленню елементарних ні 
вичок координації. Рука при цьому залишається в другій позиції. Голої 
при спрямуванні руху в напрямку «вперед» повертається до працюючої 
плеча, погляд спрямований убік; у напрямку «вбік» -  утримується en far, 
погляд спрямовується вперед; в напрямку «назад» -  повертається ді 
працюючого плеча, ледь нахиляючись уперед до лівого вуха, ніби зазиі 
раючи в долоню. Але слід уникати надмірного нахилу корпусу і плечеі 
уперед чи їх розвороту від станка, що призводить до деформації всієї п 
статі. Слід пам’ятати, що при виконанні будь-якого руху в напрямку «н; 
зад» за умови, що нога не перевищує 45°, корпус завжди повинен бути 
вертикальним і нерухомим.

Якщо на початку вправи виконання руху здійснюється в напрям 
«вперед», голова після preparation залишається поверненою вбік. У том; 
випадку, коли рух виконується в напрямку «вбік», голова одночасно з пе 
шим рухом із положення в профіль повертається en face.

Наступним кроком у розвитку координації є включення у вправи ею 
зерсису найпростіших port-de-bras. Спочатку вони вводяться на допої 
нення рухів, і виконуються слідом за ними. Наприклад:

Battement tendu. Музичний розмір 2/4. 16 тактів.
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду, ліва рука на 

палиці, права у підготовчому положенні.
На вступні акорди рука через першу позицію відкривається в другу 

(preparation).
1-12-й такти: виконати по чотири battements tendus в напрямках: 

уперед, убік, назад.
13-14-й такти: рука опускається в підготовче положення, голова су

проводжує рух руки і наприкінці його трохи нахиляється вниз;
15-й такт: рука піднімається в першу позицію, голова ледь нахилена 

до опорного плеча, погляд спрямований у долоню працюючої руки;
16-й такт: рука відкривається у другу позицію, голова повертається, 

супроводжуючи поглядом руку.
Після цього вся вправа виконується у зворотному напрямку.

Battement te&evé êent на 45°
(рук з повільним підніманням ноги)

Ускладнення навчального матеріалу, пов'язане, зокрема з 
поступовим переходом до виконання рухів з підняттям ноги на 45°. Підго
товчим етапом до нього стане засвоєння battement relevé lent на 45° -  по
вільне піднімання витягнутої ноги, що розвиває силу ніг, виховує відчуття 
виворотності і закріпленості стегна.
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Hattement teCevé Cent вбік
Музичний розмір -  4/4, характер музичного оформлення повільний, 

Цішйний.
Нихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду; обличчям до 

і мика.
І и такт. На першу чверть права нога за правилами battement tendu 

Идиодиться в напрямку другої позиції.
На другу-четверту чверті, не фіксуючи положення на носку, підняти 

міму, і ильно витягнуту в коліні, підйомі, пальцях, на висоту 45°. Корпус під
ітнутий і нерухомий, обидві ноги виворотні. Працююча нога точно дотри- 
м,< і і .ся положення другої позиції.

2-й такт. На першу-другу чверті положення фіксується.
На третю-четверту чверті натягнута нога опускається і, торкнувшись 

підмоги сильно витягнутою стопою, за правилами battement tendu повер
им і і>ся у п’яту позицію.

Battement teCevé dent вперед
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду, ліва рука на 

мипиці, права у підготовчому положенні.
1-й такт. На першу чверть права нога за правилами battement tendu 

нідіюдиться вперед, пальці працюючої ноги -  навпроти п'ятки опорної ноги.
На другу-четверту чверті без фіксування положення на носку, утри

муючи виворотним і нерухомим тазостегновий пояс, права нога, сильно 
шпигнута в коліні, підйомі і пальцях, піднімається вперед на висоту 45°. 
1 "|)|іус підтягнутий і нерухомий.

2-й такт. На першу-другу чверті положення фіксується.
На третю-четверту чверті нога опускається і, торкнувшись підлоги 

і имьно витягнутою стопою, за правилами battement tendu повертається у 
И'иту позицію.

Battement teCevé Cent назад
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога позаду, обличчям до

і пінка.
1-й такт. На першу чверть права нога за правилами battement tendu 

підводиться назад.
На другу-четверту чверті без фіксування положення на носку, утри

муючи підтягнутим і нерухомим корпус, права нога, виворотна у стегні і 
міцно витягнута, піднімається назад на висоту 45°. Опорна нога підтягну- 
ііі і виворотна. Плечі розкриті і опущені.

2-й такт. На першу-другу чверті положення фіксується.
На третю-четверту чверті нога опускається і, торкнувшись підлоги міц- 

м і витягнутою стопою, за правилами battement tendu повертається у п’яту 
позицію.
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Traitement fcondu
(танучий рух.)

Цей рух розвиваєадллу j еластичність м’язів. Його вивчі
ня відбувається в кілька етапів.

Музичний розмір -  4/4. Характер музичного оформлення легатої 
ний, повільний.

I. В и х ід н е  п о л о ж е нн я : п'ята позиція, права нога попереду; облі 
чям до станка.

На вступні акорди права нога за правилами battement tendu відк| 
вається вбік носком у підлогу. Корпус підтягнутий і нерухомий. Плечі рі 
криті і опущені. Опорна нога сильно витягнута і виворотна.

1-й такт. На першу-другу чверті права нога, посилюючи виворотнії 
стегна і подаючи нижню частину ноги і п’ятку вперед, набуває положен 
умовного cou-de-pied.

На третю-четверту чверті, посилюючи виворотність, виконуєть 
стримане demi p lié  на опорній нозі, стегно працюючої ноги зберігає виї 
ротне і підібране положення.

2-й такт. На першу-другу чверті опорна нога, не фіксуючи положі 
ня внизу і посилюючи виворотність, витягується.

На третю-четверту чверті права нога відкривається вбік носком у г 
логу, п'ятка працюючої ноги -  навпроти п’ятки опорної ноги.

В такій же музичній розкладці вправа вивчається в напрямках упер 
і назад:

S  після виходу з demi p lié  працююча нога з положення умовні 
cou-de-pied, стримуючись у верхній частині, п'яткою відкриваєм 
вперед, носком у підлогу. Пальці працюючої ноги -  навпроти п' 
ки опорної ноги. При повторному виконанні стегно працюючої н< 
активно відводиться вбік, нижня частина ноги приводиться в п о і  

ження умовного cou-de-pied ;
S  після виходу з demi-plié працююча нога з положення cou-de-p, 

позаду своєю верхньою частиною відводиться назад, носком у г 
логу, пальці працюючої ноги -  навпроти п’ятки опорної ноги. Г 
повторному виконанні працююча нога, стримуючи стегно, сво 
нижньою частиною приводиться в положення cou-de-pied поза,!

Корпус протягом усього руху підтягнутий і нерухомий. Намагання } 
сягти при виконанні вправи максимальної виворотності часто призводі, 
до зміщення, розвороту плечей і стегон, тому особливу увагу слід звері 
ти на їх нерухомість при виконанні руху вперед і назад.

II. Н аступний етап поєднує рух в єдине ціле.
Вихідне положення: попереднє.
На першу-другу чверті, посилюючи виворотність одночасно з det 

p lié  на опорній нозі, працююча нога, згинаючись, набуває положен 
умовного cou-de-pied.
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!'н|ніуі підтягнутий, нерухомий, ноги виворотні, стегно працюючої но- 
міді'Іртів.

І la і|>о no-четверту чверті, досягши найнижчої точки demi-plié, одно- 
іи і ингягуванням опорної ноги працююча нога без затримки відкри- 
м,і н и заданому напрямку, носком у підлогу.

НІ І ротій етап -  виконання руху в положенні, коли вихованець три-
11.1 >і однією рукою за станок.

1 1 . 1  початку вивчення руху він виконується окремо в кожному напрям- 
мп чінири рази, пізніше -  по два рази підряд у кожному напрямку. Рука
і ні і їм виконання вправи утримується у другій позиції.

IV Після освоєння battement relevé lent на 45° переходять до вико
пними battement fondu на 45°.

Нихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду, ліва рука на 
инні'У, права рука в підготовчому положенні.

На вступні акорди права рука через першу позицію відкривається у 
(ціуі у позицію (preparation), права нога за правилами battement tendu від- 
tfillllili іься вбік, носком у підлогу.

На першу-другу чверті -  максимально поглиблене виворотне demi- 
;*//,< на опорній нозі; одночасно права, працююча нога, підтримуючи стег
ні. минається і набуває положення умовного cou-de-pied. Корпус підтяг
ну ІИЙ і нерухомий.

І la третю-четверту чверті, не затримуючись у найнижчій точці, обидві 
ні и и із збереженням виворотності починають витягуватись, і працююча 
п. и а відкривається вбік на 45°.

Із цього положення на наступний такт battement fondu  повторюється, 
и и і иже в положенні ноги sur le cou-de-pied позаду.

Виконуючи battement fondu вперед на 45°, при виході з demi-plié стег
ни працюючої ноги, посилюючи виворотність, по можливості довше стри- 
муппся, а відкривання починається її нижньою частиною. При згинанні 
in и и з положення попереду рух починається від стегна, яке енергійно 

мигюреджає» нижню частину працюючої ноги. Корпус підтягнутий і неру- 
«нмий. Сідниці підібрані.

Виконуючи battement fondu назад на 45°, при виході з demi p lié  пра- 
цююча нога, посилюючи виворотність стегна, при підтягнутому і нерухомо
му корпусі відводиться назад по прямій на висоту 45°.

При згинанні ноги з положення позаду рух повинен починатись п'ят
кою і нижньою частиною працюючої ноги при стриманому і виворотному 
стегні.



± Jl. ЦеєІШ

Battement tendu jeté pique
(к о л ю ч и й  к и д к о в и й  рц

Даний рух розвивае^єилу ніг.
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду, обличчям 

станка.
На першу чверть працююча нога міцним ковзним рухом викидаетЫ 

вбік на висоту 25°.
На другу чверть нога не затримуючись, різким опусканням міцно і  

тягнутою стопою і пальцями торкається підлоги ніби вкольнувшись і п 
вертається у попереднє положення (25°).

На третю чверть ковзним різким рухом нога закривається у п’яту п 
зицію. Опорна нога підтягнута виворотна і нерухома.

На четверту чверть пауза.
Під час виконання необхідно слідкувати за підтягнутістю і нерухом 

тю корпуса. Наскільки б різким не було б pique він так як і плечі залиш 
ється нерухомим.

По мірі опанування кількість рухів збільшується, музична розклад 
поступово змінюється: кожне pique на 1 / 8 .

У  emps tedevé pat tette
Даний рух є підготовкою, preparation до rond de jambe р 

terre, тому працююча нога дотримується правил виконання даного руху.

f e m p s  t e d e v é  p a t  t e t t e  e n  d e k o t s

Музичний розмір 4/4.
Вихідне положення: перша позиція ніг, ліва рука на палиці, права - 

підготовчому положенні, голова -  в повороті праворуч.
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І її такт. На першу-другу чверті demi p lié  по першій позиції, 
її.» іротю-четверту чверті -  права нога висувається вперед на носок. 

И піднімається в першу позицію, голова нахиляється до лівого плеча, 
ним п праву долонь.

І' 11 такт. На першу-другу чверті права нога, зберігаючи виворот-
II ииконує носком по півколу demi rond de jambe до другої позиції 
«мчім по з relevé на опорній нозі. Права рука відкривається у другу пози- 
I 1 1 1  мова повертається праворуч супроводжуючи поглядом руку.

ІІи іретю-четверту чверті нога закривається в першу позицію, рука 
£)•,> І.ІІ іься в підготовче положення.

І lu мірі опанування рух виконується на два такти по 2/4, тобто вдвічі 
нжидшо.

іііиоршальна форма:
I In першу чверть demi p lié  в першій позиції;
I Ін «і» -  працююча нога ковзним рухом відкривається вперед на носок.
ІІ.і другу чверть -  посилюючи виворотність demi rond de jambe par

■  п і до положення вбік одночасно з relevé на опорній нозі.
И подальшому на наступне «і» працююча нога відводиться по півколу 

Й«і положення позаду і звідти на наступний такт виконується комбінація 
Щчи! ііі' jambe par terre.

II такій самій музичній розкладці рух опановується в напрямку en 
і і ч і і і і і .ч з дотриманням відповідних правил виконання. Пізніше він може 
Ійидитись як складовий елемент в комбінації rond de jambe par terre.

Battement doubCe feappé
(рух з подвійним ударом)

Розвиває рухливість ніг, поєднує в собі petit battement і 
biiiirment frappé, тому необхідно дотримуватись методики виконання цих
Ііукіїї.

Музичний розмір 2/4. Характер музичного оформлення чіткий, темп
і ціиманий.

Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду обличчям до
і тика.

На вступні акорди працююча нога прийомом battement tendu відкри- 
імі ться вбік носком у підлогу.

1-й такт. На першу чверть працююча нога енергійним рухом, утри
муючи виворотною і нерухомою верхню частину ноги (стегно) приймає по- 
поження основного cou-de-pied.

На «і» -  другу чверть, утримуючи стегно підхопленим, виворотним
І нерухомим, перенести ногу прийомом petit battement у положення cou
de pied  позаду.



2-й такт. На першу чверть нога за правилами battement frappt 
кривається вбік носком у підлогу.

На другу чверть фіксується положення другої позиції.
3-й такт. На першу чверть щзацююча нога енергійним рухом, ; 

муючи виворотною і нерухомою верхню частину ноги, приймає полож 
cou-de-pied  позаду.

На «і» -  другу чверть посилюючи виворотність стегна, прийс 
petit battement перенести ногу у положення cou-de-pied  попереду.

На першу чверть четвертого такту нога за правилами battement J 
pé  відкривається вбік носком у підлогу.

На другу чверть фіксується положення другої позиції.
Після опанування руху в напрямку вбік він виконується в напря 

вперед і назад.
Характер руху чіткий, енергійний з акцентом «від себе», у відкрит 

ложення.
По мірі опанування battement double frappé  виконується з підй< 

ноги на 30° зі зміною музичної розкладки: на один такт по 2/4.

Battement keCevé Cent ка 90°
Цей рух виконується за правилами, встановленими 

battement relevé lent на 45°, тільки з підняттям ноги на 90°. Його ві/ 
цювання забезпечує легкість ніг у танцювальному кроці. Відхиленн 
даних правил передбачається лише при виконанні battement relevé 
назад.

Вихідне положення: п’ята позиція, прав 
га позаду, обличчям до станка.

1-й такт. На першу чверть права ноі 
правилами battement tendu відводиться на:

На другу-четверту чверті, не фіксуючи г 
ження на носку і утримуючи підтягнутим і \ 
хомим корпус, виворотну в стегні і сильно в 
нуту ногу підняти на 45°; після цього, зберіп 
рівними плечі і тазостегновий пояс, корпус т 
подається вперед, стримуючи нахил за ра> 
прогину хребта; нога піднімається до висоти

2-й такт. На першу-другу чверті поле 
ня зберігається.

На третю чверть одночасно з опускаї 
ноги корпус випрямляється і набуває вертиі 

ного положення в момент, коли нога досягає висоти 45°.
На четверту чверть нога опускається і, торкнувшись підлоги си 

витягнутою стопою, закривається у п’яту позицію.
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М м| и ідовж руху І Д м И Щ  у Т у ^ Щ Н й  
|І|ІНуі ІІІД тягнутий без 
..... н.іхиляння в бік
III  ....... ноги, плечі роз- ІЙйуЛЧ» , \.»<Ч *  ̂ *■“ , ^2, *»
I ні 11 і опущені, опорна '
ні її підтягнута і виворотна. Працююча нога, витягнута і виворотна в тазо- 
іиі новому і колінному суглобах, піднята по прямій Назад.

І Ііспя освоєння battement relevé lent обличчям до станка в напрямках 
і назад переходять до його виконання в усіх напрямках, тримаючись 
інок однією рукою. Працююча рука утримується в другій позиції. 
Іаступний етап -  виконання battement relevé lent по два рази підряд 

і усіх напрямках.
І Іри виконанні battement relevé lent назад особливу увагу слід зверну-

II на положення рук: у момент, коли нога піднімається на 90°, рука, роз-

<п
'И I I

ні і а у другу позицію, разом із корпусом ледь помітно посувається впе- 
ид При переведенні ноги у п’яту позицію рука повертається у вихідне

І|
II
нніоження.

'R.ond de jam be en C'ait
(коло Ногою в повітрі)

Ці рухи виконуються в повітрі на висоті 45° і розвивають 
іухливість колінного суглоба.

Вивчення rond de jambe en l ’a ir починається з Підготовчої вправи. 
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: п'ята позиція, права нога попереду, обличчям до

іанка.
На вступні акорди права нога відкривається вбік ца висоту 45°.



± Jl. Цвєтк

На першу-другу чверті працююча нога, посилюючи виворотність ст 
на, згинається, повторюючи лінію плеча, і підводиться до середини лиікі 
опорної ноги.

На третю-четверту чверті, нетрипиняючи руху, працююча нога з ві 
воротним і нерухомим стегном витягується вбік на висоту 45°; опорна Н(] 
га виворотна, підтягнута і нерухома. Корпус підтягнутий, плечі рівні, poj 
криті і опущені, причому неприпустимим є їх поворот в бік працюючої ног»

Дана вправа повторюється чотири-вісім разів підряд, а після її від 
працювання виконується на один такт по 2/4.

Працююча нога не повинна зупинятись у положенні під литкою опор 
ної ноги.

Після опанування підготовчої вправи можна переходити до вивченн 
rond de jambe en l ’air, спочатку обличчям до станка, пізніше -  тримак 
чись за палицю однією рукою.

~Rond de jam be en (l'ait en dehots
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду.
На два вступні акорди: на першу чверть права рука піднімається в nef 

шу позицію, голова нахиляється ліворуч, погляд спрямовується на кисті 
на «і» нога відкривається у другу позицію, носком у підлогу; права рука п( 
реводиться у другу позицію, голова повертається праворуч; на другу чверт 
працююча нога піднімається на 45°, голова повертається en face.

На першу чверть працююча нога, зберігаючи виворотність і нерухс 
мість у своїй верхній частині, згинанням у коліні повторює лінію плечі 
спрямовуючись носком до середини литки опорної ноги.

На другу чверть працююча нога, посилюючи виворотність у своїй них 
ній частині і п’ятці, описує дугу в напрямку вперед і завершує рух з ногої 
у другій позиції на 45°.

На третю-четверту чверті положення зберігається.

~R.ond de jam be en C'ait en dedans
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду.
На два вступні акорди працююча нога відкривається у другу позиції 

на 45°, голова повертається en face.
На першу чверть працююча нога, зберігаючи нерухомість у своїй вер) 

ній частині і посилюючи виворотність у нижній частині і п'ятці, описує дуг 
в напрямку вперед і спрямовує носок до середини литки опорної ноги.

На другу чверть працююча нога витягуючись, повторює лінію плеча 
завершує рух з ногою у другій позиції на 45°.



іжімііжи викладання класичного танцю ±
Battement soutenu

(безперервний рух.)
Цей рух розвиває еластичність ніг і посилює їх виворотність.

liattement soutenu вбік
Музичний розмір -  4/4. Характер музичного оформлення плавний, 

....... Рух вимагає злитності виконання.
Пихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду.
І'ух починається з затакту.
(їм «і» права нога, посилюючи виворотність, набуває положення 

ум. •иного cou-de-pied.
І la першу чверть одночасно з demi p lié  на опорній нозі права нога в 

н ім ім  нижній частині, стримуючи стегно, відкривається вбік, носком у під
міну.

І la другу чверть, поглиблюючи demi p lié , працююча нога просковзує 
Нп підлозі вбік сильно витягнутими стопою і пальцями.

На третю чверть опорна нога поступово витягується в коліні, працюю- 
Hit нога -  підтягується в напрямку п’ятої позиції.

На четверту чверть обидві ноги переводяться у вихідне положення 
и нгої позиції.

Battement soutenu вперед
Вихідне положення: попереднє.
На «і» права нога, посилюючи виворотність, набуває положення 

умовного cou-de-pied.
На першу чверть одночасно з demi p lié  на опорній нозі права нога в 

і моїй нижній частині, стримуючи стегно, відкривається вперед, носком у
Підлогу.

На другу чверть, поглиблюючи demi plié, працююча нога просковзує 
ми підлозі вперед сильно витягнутими стопою і пальцями.

На третю чверть опорна нога поступово витягується в коліні, працюю- 
ut нога підтягується в напрямку п’ятої позиції.

На четверту чверть обидві ноги переводяться у вихідне положення 
п итої позиції.

Battement soutenu назад
Вихідне положення: п’ята позиція; права нога позаду.
На «і» права нога, посилюючи виворотність, набуває положення сои- 

ііґ pied позаду.
На першу чверть одночасно з demi p lié  на опорній нозі права нога, по- 

сипюючи виворотність у її стегновій частині, відводиться назад, носком у
підлогу.



Л. Цвета
—  , і

На другу чверть, поглиблюючи demi p lié , працююча нога просковз 
по підлозі назад сильно витягнутими стопою і пальцями.

На третю чверть опорна нога поступово витягується в коліні, а пра 
ююча нога підтягується в напрям у п'ятої позиції.

На четверту чверть обидві ноги переводяться у вихідне положен 
п’ятої позиції.

Під час виконання battement soutenu, як і у всіх demi plié  і рухах, що йс 
включають, присідання виконуються пружно виворотними ногами, а витягувг 
ня ніг вимагає ще більшої пружності і виворотності (Н. Базарова, В. Мей) [7]

Корпус протягом усього руху підтягнутий, плечі розкриті і опущені.
На початковому етапі вивчення battement soutenu рух виконується 

чотири рази в кожному напрямку. При цьому, працюючу руку потріб 
утримувати у другій позиції, голову тримати -  прямо, спрямовуючи погл 
уперед. На наступному етапі опанування голова здійснює повор 
відповідно до напрямку руху.

Qtand battement jeté
(рух. з великим. KUÔKOJ

Даний рух виконується для відпрацювання танцювального кроку.

Çzand battement jeté вбік
Музичний розмір -  2/4, характер музичного оформлення -  енергійнк 

динамічний.
Вихідне положення: перша позиція, обличчям до станка.
1-й такт. На першу чверть сильним, енергійним ковзним рухом ст} 

ні по підлозі нога динамічно виконує кидок вбік на 90°.
На другу чверть нога з сильно витягнутою стопою і пальцями стриїв 

но опускається носком у підлогу.
2-й такт. На першу чверть нога за правилами battement tendu закр 

вається в першу позицію.
На другу чверть перша позиція зберігається.
Під час руху опорна нога перебуває в підтягнутому, виворотному і к 

рухомому положенні.
Слід запобігати «завалюванню» на опорну ногу. Даний рух вимаг 

підтягнутості і нерухомості корпусу. Плечі мають бути розкритими і опуи. 
ними, при цьому неприпустимим є їх розворот у бік працюючої ноги.

Qzand battement jeté вперед
Вихідне положення: перша позиція, обличчям від станка.
1-й такт. На першу чверть нога сильним, енергійним ковзним рухі 

ступні по підлозі динамічно викидається вперед на 90°, утримуючись у і 
зостегновому поясі. Пальці працюючої ноги -  навпроти п’ятки опорної.

На другу чверть нога стримано опускається носком у підлогу.
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і  і/ такт. На першу чверть нога за правилами battement tendu закри
т і  1 1 . 1 н і» першу позицію.

І lu другу чверть перша позиція зберігається.
І )|д час руху опорна нога перебуває в підтягнутому, виворотному і неру- 

р.ммму положенні. Корпус підтягнутий і нерухомий, плечі розкриті і опущені.

QtancL battement jeté назад
Пихідне положення: перша позиція, обличчям до станка.
І ч такт. На першу чверть нога сильним енергійним ковзним рухом 

иуїмії по підлозі динамічно викидається назад на 90°. Корпус, посилюючи 
Щм ' "і нутість, ледь подається вперед, стримуючи нахил за рахунок проги
ну у «робті і під лопатками. Плечі і стегна рівні.

І la другу чверть сильно витягнута нога стримано опускається носком 
у підлогу.

7-й такт. На першу чверть нога за правилами battement tendu закри
ти  н.ся в першу позицію.

I la другу чверть перша позиція зберігається.
І Іога викидається назад точно по прямій лінії за опорне плече. Одно-

■ и ни з опусканням ноги корпус переводиться у вихідне положення.
І Іри виконанні grand battement je té  назад слід звернути увагу на під- 

інніутість корпусу. Плечі і руки (одна -  на станку, інша -  у другій позиції) 
ми імінюють свого положення і зберігають нерухомість. Опорна рука під 
мі ииконання руху назад залишається на місці, забезпечуючи нерухо

мі. и, опорної ноги.

Battement développé
(розгорнутий рух)

Цей рух є основним компонентом adagio. Його вивченню 
шіредує опанування руху passé retiré.

Passé retiré
Музичний розмір -  4/4. Характер музичного оформлення -  повільний.
Вихідне положення: п'ята позиція, права нога попереду; обличчям до

Станка.
1-й такт. На першу чверть права нога набуває положення умовного

і ou-de-pied.
На другу чверть права нога, посилюючи виворотність у своїй стегновій 

частині, піднімається по опорній нозі до середини її коліна.
На третю-четверту чверті положення фіксується. Корпус підтягнутий і 

іиірухомий, плечі розкриті і опущені; опорна нога підтягнута і виворотна.
2-й такт: права нога із збереженням виворотності повільно опуска- 

і гься по опорній нозі і, торкнувшись витянутою стопою підлоги, поверта- 
< і ься у п’яту позицію.
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Виконуючи passé retiré із п’ятої позиції позаду, працююча нога з nofl 
ження cou-de-pied  позаду піднімається по опорній нозі до положення п 
коліном опорної ноги.

Цей рух може виконуватися з пр и в еденням ноги з положення під
ліном попереду в положення під коліном позаду, і навпаки.

Після опанування passé retiré переходять безпосередньо до вивчаї 
ня battement développé. В напрямках убік і назад рух починає вивчати^ 
обличчям до станка. Відпрацьовуючи рух у напрямку вперед, слід тримі 
тись однією рукою за станок.

B a t t e m e n t  développé вбік

pied, з посиленням виворотності продовжує рух витягнутою стопою г 
опорній нозі по середині литки до середини її коліна.

На третю-четверту чверті працююча нога, піднімаючи стегно до висі 
ти 90° і утримуючи його у виворотному положенні, витягується в колії- 
Опорна нога підтягнута і виворотна, корпус зберігає підтягнутість і нерухі 
мість.

2-й такт. На першу-другу чверті положення фіксується.
На третю-четверту чверті нога повільно опускається і повертається 

п’яту позицію.

Battement développé вперед
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду.
1-й такт. На першу-другу чверті права нога, приймаючи положені- 

умовного cou de pied, продовжує рух по опорній нозі по середині литки р 

середини її коліна.
На третю-четверту чверті нога, стримуючи стегно, своєю нижньою ч, 

стиною відкривається вперед на 90°. Корпус підтягнутий і нерухомий.
2-й такт. На першу-другу чверті положення фіксується.
На третю-четверту чверті нога повільно опускається і повертається 

п’яту позицію.

Музичний розмір -  4/4, х( 
рактер музичного оформлення 
плавний, спокійний.

Вихідне положення: п’ят 
позиція, права нога поперед1 

обличчям до станка.
1-й такт. На першу-друї 

чверті права нога, переведен 
в положення умовного cou С
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Utilement développé назад
Ии«Ідно положення: п’ята позиція, права нога позаду; обличчям до

І 11 такт. На першу-другу чверті права нога, переводячись у поло-
■  |і<"і І ІІІІ de pied  позаду, продовжує рух по опорній нозі до положення під 

В Ц іііім  позаду.
Ми іретю чверть працююча нога, відводячись коліном назад, у своїй 

■ к о н и  частині піднімається на максимальну висоту так, щоб коліно зна- 
. < к і. за однойменним плечем. Стегно підняте, корпус, посилюючи 

■ м ін у г іс т ь , ледь спрямовується вперед.
І І«і четверту чверть нога витягується так, щоб знаходитись за одной- 

•0 ( 1 ....їм плечем на висоті 90°.
0 такт. На першу-другу чверті положення зберігається.

ІІп гретю-четверту чверті нога опускається і закривається у п’яту по- 
«Иціні

ÇtancL battement jeté pointé
Даний рух виконується з дотриманням правил, передбаче

нії- дня grand battement jeté.
Музичний розмір -  2/4.
Нихідне положення: п’ята позиція, обличчям до станка.
І la «і» -  grand battement jeté  вбік.
На першу чверть нога напруженими м’язами стримано опускається 

|ЙІн на носок.
На «і» -  з положення на носку енергійний, легкий і динамічний повтор

ний кидок убік на 90° сильно витягнутою ногою.
І la другу чверть нога із сильно витягнутою стопою і пальцями стрима

нії повертається у п’яту позицію.
І Іравилами виконання grand battement je té  передбачається виворот

ів и,, підтягнутість і нерухомість опорної ноги. Корпус також підтягнутий і 
ипрухомий. Плечі розкриті і опущені.

Правила залишаються незмінними при виконанні руху вперед і назад, 
#по її останньому випадку необхідно стримувати нахиляння корпусу, і своє- 
Чпсно переводити його під час завершення руху у вертикальне положення.

На першому році навчання pointé виконується без його повторення і 
.....днується в комбінації з grand battement jeté.

'R.ond de jambe pat tette на demi p&ié
Даний рух є ускладненою формою rond de jambe par 

leur, тому працююча нога дотримується правил виконання останнього, до 
нкого додається demi p lié  на опорній нозі.
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Музичний розмір -  4/4. Характер супроводу -  плавний.
Вихідне положення: перша позиція ніг, ліва рука на станку, права 

підготовчому положенні.
1-й такт. На першу чверть -  djjenii plié  в першій позиції.
На другу чверть права нога, посилюючи виворотність, ковзним ру:

відкривається вперед носком у підлогу. Рука піднімається в першу п 
цію, голова нахиляється до лівого плеча, погляд спрямовується у прі 
долоню.

На третю-четверту чверті працююча нога, посилюючи виворотнії 
сильно витягнутими пальцями відводиться вбік у другу позицію. ОпоріІ 
нога в demi p lié  виворотна в стегні, коліні і гомілковому суглобі, корпус п( 
тягнутий і нерухомий. Рука відкривається у другу позицію, голова повер 
ється праворуч, поглядом супроводжуючи рух руки.

2-й такт. На першу-другу чверті, зберігаючи виворотність, права н 
га відводиться по півколу назад. Рука залишається у другій позиції, гоп 
ва ледь нахиляється вперед.

На третю-четверту чверті, витягуючись на опорній нозі, працююча н 
га закривається в першу позицію. Рука переводиться у вихідне положенні

В такій же музичній розкладці вправа розучується в напрямку 
dedans. У цьому випадку правила виконання співпадають із вимогами 
rond de jambe par terre en dedans.

Дана вправа виконується на завершення комбінації rond de jambe pa 
terre і може поєднуватися з port-de-bras.

Іерегинання корпусу
Вироблення гнучкості є необхідною складовою розвитк] 

координації і вдосконалення виражальних можливостей класичного тан
цю. На початковому етапі навчання цей процес розпочинається виконан
ням гімнастичних вправ на підлозі. Перегинання корпусу біля станка за
своюється вже після того, як відпрацьована постановка корпусу, досягнута 
необхідна міцність м’язів ніг, тазостегнового пояса і спини.

JІерегинання корпусу назад
Музичний розмір -  3/4, темп -  повільний.
Вихідне положення: перша позиція ніг, обличчям до станка; руки на 

станку, голова -  в повороті праворуч.
1-4-й такти: утримуючи ноги і тазостегновий пояс сильно підтягнути

ми і нерухомими, корпус перегинається назад спочатку на рівні лопаток, 
потім -  у талії. Голову під час перегинання слід нахиляти разом із корпу
сом, не закидаючи її назад.

5-8-й такти: корпус повертається у вихідне положення, після чого го
лова з незначним нахилом уперед повертається ліворуч.
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| | і|!ніі.і повторюється з поворотом голови ліворуч. 
і і і /і чаї, виконання плечі розкриті і опущені, лопатки не з ’єднані, а від- 
н ини і Важливо відпрацювати перегинання на рівні лопаток: це 

in миробленню гнучкості хребта, досягненню необхідної лінії прогину 
lÿtty при підніманні ніг назад, тобто забезпечує виразність його поло
ні І п іучування даного руху рекомендується протягом певного часу 
ти і и виконанням перегинання під лопатками і лише після його за

мни нореходити до виконання вправи в повному обсязі.

Перегинання вбік
Му іичний розмір -  3/4, темп -  повільний.
Иихідне положення: перша позиція, обличчям до станка; руки на стан- 

пніппа -  в повороті праворуч.
! І и такти: утримуючи підтягнутими і нерухомими ноги і тазостегно- 

мине, перегнути корпус у талії праворуч. Плечі розкриті, опущені і за- 
Н"ІЬСЯ в незмінному положенні. Особливу увагу слід приділити проти-

■ и іму відносно нахилу плечу, яке має тенденцію до розвороту.
П 8-й такти: корпус повертається у вихідне положення, і наприкінці 

В іі.м ііго  такту голова з незначним нахилом уперед повертається ліворуч. 
Йишупне перегинання виконується ліворуч.

І (о початку вивчення перегинання корпусу назад і вбік виконується по 
§|і їм разів, окремо в кожному напрямку. Пізніше кожне перегинання вико- 
И,і гьг.я на чотири такти по чотири рази -  назад, і з одного боку в інший.

І Ілприкінці першого семестру комбінації дещо ускладнюються за ра- 
Ь іііж  поєднання в них кількох рухів однієї групи або таких, що підпорядко
вані одній меті. Це забезпечує подальший розвиток координації, уваги, 
ішм иті. В ці найпростіші комбінації включаються 2-3 елементи, попе- 
|м.дньо засвоєні в «чистому» вигляді. Заміна комбінацій практикується в 
Ціридньому не рідше одного разу на місяць після їх ретельного опра- 
ЦМИІВННЯ.

Наприклад: по чотири battements tendus вперед, убік, назад і два 
boitements tendus pour le pied  вбік; комбінацію виконати у зворотному
напрямку.

Або: по два battements frappés в напрямках: вперед, вбік, назад, вбік
І чоіири battements doubles frappés вбік.
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Екзерсис на середині залу -  цебіиьш  високий рівень оволодіння ня 
чальним матеріалом у порівнянні з екзерсисом біля станка. До нього мо 
на переходити після відпрацювання навичок виконання рухів екзерсй 
біля станка, що забезпечує відчуття стійкості. Слід акцентувати увагу 
необхідності збереження під час виконання виворотності ніг, сильної сп 
ни, підтягнутості корпусу і тазостегнового пояса. При цьому неприпусі 
мою є напруженість плечей, шиї і рук.

При виконанні вправ на середині залу зникає додаткова точка опори 
станок, тому слід звернути серйозну увагу на координацію рухів корпус 
рук, голови. Для вироблення стійкості необхідно забезпечити дотриманн 
центру ваги, сильної спини, виворотних в тазостегновому, колінному і г< 
мілковому суглобах ніг, підтягнутих сідниць і корпусу.

Руки під час виконання рухів знаходяться у другій позиції, беручі 
активну участь у збереженні рівноваги, відпрацюванні апломбу. Вільні 
суглобах, вони підхоплені в ліктях, активні у плечах, передпліччі і кисті. І 
правильне положення і нерухомість у другій позиції при розучуванні впра' 
на середині залу сприяє виробленню стійкості.

Велике значення в процесі вироблення апломбу і координації мают 
положення, повороти і переведення голови. Серйозним недоліком є за 
тисненість шиї, звичка не відривати очей від дзеркала, внаслідок чого пс 
рушується координація, рух втрачає гармонійність.

Після вивчення рухів біля станка їх відпрацювання переноситься н 
середину залу, де вони освоюються спочатку в «чистому» вигляді в поле 
женні en face, носком у підлогу, в повільній музичній розкладці. При цьом 
немає необхідності при розучуванні, наприклад, battement tendu повертг 
тись до його виконання на 2 такти по 4/4 або знову проходити всі п і д г о т о е  

чі етапи у вивченні окремих рухів.
При відпрацюванні рухів з ногою, піднятою на 45°, слід уникати нахі- 

ляння всієї постаті в бік опорної ноги. Відчуття підтягнутості, вертикальн 
положення, стрункість постави повинні зберігатись.

При переході до виконання вправ і найпростіших комбінацій на сере 
цині залу кожна з них повинна виконуватись лише на одній опорній ноз 
передчасна її заміна внаслідок перенесення центру ваги з однієї ноги н 
іншу ускладнить як виховання витривалості і сили ніг, так і виробленн 
стійкості.

^Іоложенкя корпусу épauCement
Паралельно з освоєнням вправ екзерсису студенти вие 

чають положення корпусу épaulement (від фр. épaule -  плече). Це поле 
ження плечей в діагональному повороті є підготовчим етапом до вивчек 
ня поз класичного танцю та port-de-bras.



1 Міною визначення ступеня повороту корпуса
■  цим і рніцої орієнтації слід посилатись на план, за- 

Ірнімин.іний А.Я. Вагановою в її книжці «Основы 
Н р и чн ско го  танца» [14], згідно з яким клас розподі- 
К і м  м на 8  точок. Перша з них визначається сере- 
■Иінні рампи (на сцені) або серединою дзеркала 
В  ІпиОІ), і під неї з інтервалом на 1 / 8  кола з поворо- 
р м  м|і,іиоруч визначаються інші точки.

I^hitwi піікітОання класичного танцю

Иоможення корпусу в класичному танці варіюється: обличчям до 
В з р ы л а ,  боком, спиною, впівоберта. Найпоширенішими є положення en 

и  (юбто фронтальне) і épaulement (впівоберта, тобто по діагоналі), 
п о м и н е , в свою чергу, поділяється на épaulement croisé і épaulement 

tiling.
Положення épaulement croisé -  найпоширеніше в класичному танці, 

(н кіін.ки воно, як правило, є вихідним для вправ на середині залу. Поло- 
II' нни croisé (від фр. схрещений) -  ноги у п’ятій позиції: права нога попе- 
(ін/іу. плечі і стегна спрямовуються в точку 8  плану класу, обидві ноги ніби 
р|н>щені; поворот голови праворуч відносно плечей створює враження
• «І і щеності ліній, руки зберігають підготовче положення.

Положення effacé (від фр. effacée -  стертий) -  ноги у п’ятій позиції: 
"і мп.і нога попереду; плечі і стегна спрямовуються в точку 2  плану класу. 
Голова повернута ліворуч у бік ноги, що стоїть позаду. Руки зберігають 
ні/|іотовче положення. «При такому положенні тіло ніби розкривається і 
||І/(Д,ТЛЯЄТЬСЯ від глядача, тоді як поворот голови ліворуч пом’якшує конту
ри пози» (Н. Базарова, В. Мей) [7].

Epaulement effacé зустрічається як вихідне положення лише на по
токовому етапі занять при вивченні поз effacée і écartée.

Положення épaulement відпрацьовується шляхом його виконання на 
киири такти по чотири чверті.



PoZt-de-btas
Опанувавши позиції рук, повороти, переводи голови, 

ження épaulement переходять ^овивчення традиційних port-de-bras. Е 
сичному танці їх шість і вибудовуються вони з поступовим ускладненн

На першому році навчання вивчаються перші три port-de-bras, п 
му перше і третє спочатку опановуються в положенні en face  стоячи е 
шій позиції, пізніше -  épaulement croisé.

В усіх формах port-de-bras ноги сильно витягнуті, тазостегновий 
і корпус підтягнуті, плечі розкриті і опущені, рухи рук плавні.

Музичний розмір -  4/4. Характер музичного оформлення пла 
злитний. Кожне port-de-bras  виконується на 2 такти по 4/4. При муз 
му розмірі 3/4 кожне port-de-bras виконується на вісім тактів.

Jlepuie pott-de -btas
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права ног 

переду руки у підготовчому положенні.
1-й такт. На першу-другу чверті -  руки піднімаються в першу 

цію, голова нахиляється до лівого плеча, погляд спрямовується в де
На третю-четверту чверті -  руки піднімаються в третю позицію, 

ва повертається праворуч і ледь нахиляється назад, погляд спрямоЕ 
ся в долонь правої руки.

2-й такт. На першу-другу чверті -  руки, починаючи рух від пал 
не порушуючи округлості, відкриваються у другу позицію, голова суп 
джуючи поглядом рух правої руки, повертається праворуч.

На третю-четверту чверті -  кисті рук, розкриваючись, повертат 
долонями вниз, лікті ледь пом’якшуються, і руки поступово опускают 
підготовче положення.
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l'iiparution. На перший акорд -  руки піднімаються в першу позицію, 
и і медь нахилена ліворуч, погляд спрямований в долоні. На другий

ні і і|)д ліва рука піднімається у третю позицію, права відкривається у дру- 
іу, мінова -  в повороті праворуч, погляд спрямований уздовж правої руки.

—  81



■± Л. Цвсп

Затакт. Голова, повертаючись ліворуч, ледь піднімається, по 
спрямовується на кисть лівої руки. Залишаючи руки в попередньому п 
женні і, починаючи рух від пальців, лікті ледь розкриваються (Н. База| 
В. Мей) [7].

1-й такт. На першу-другу чверті -  ліва рука, починаючи рух від г 
ців, відкривається у другу позицію, голова повертається ліворуч, noms 
супроводжуючи рух руки.

На третю-четверту чверті -  права рука піднімається в третю позі 
ліва, повертаючись долонею вниз, опускається у підготовче положе 
голова, супроводжуючи поглядом ліву руку, ледь нахиляється і пер 
диться праворуч, погляд спрямовується повз лікоть правої руки.

O'*



Г

її, надання класичного танцю

І) такт. На першу-другу чверті -  права рука, опускаючись, а ліва, 
імпні і., поєднуються у першій позиції, голова нахиляється до ліво- 
м іюгляд спрямовується у кисті рук.

і і і і  іретю-четверту чверті -  ліва рука піднімається в третю позицію, 
■є їм і шдкривається у другу, голова повертається праворуч, тобто прий- 
Мин 1 1 1 , вихідне положення.

* т

Jîlpeme poèt-de-bèas
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по-

ішреду.
Preparation. На перший акорд -  руки піднімаються в першу позицію, 

тлова нахиляється до лівого плеча, погляд в долоні. На другий акорд -  
руки відкриваються у другу позицію, голова повертається праворуч, по- 
иіяд вздовж правої руки.



і
1-й такт. На першу-другу чверті -  корпус, посилюючи підтягн 

поступово нахиляється вперед не порушуючи натягнутість ніг і пі/і 
тість тазостегнового пояса, обидві руки опускаються у підготовче 
ження, голова нахиляється разом з корпусом, проводжаючи поглядо
ву руку.

На третю-четвер
ту чверті -  корпус по
ступово повертається 
у вихідне положення, 
руки через першу під
німаються в третю по
зицію, голова повер
тається праворуч.

— В4 —



М яквшіїшПиння класичного танцю ±
■ інш ії На першу-другу чверті -  корпус,

• ні иідіягнутість, поступово перегинаєть-
II м і під, не порушуючи натягнутість ніг і 
ііі п. іазостегнового поясу, руки зберіга- 

ЩПмні" позицію, голова в повороті праворуч.
Î І I і"  ію четверту чверті -  корпус, досягнув- 
■иіьп : | гочки перегинання, поступово повер- 
І | і і  у вихідне положення, руки розкриваються 
||ГІ, ІІШИЦІЮ, тобто приймають вихідне поло-

►

//l'/N VU H C EH H Æ  корпусу вбік
1у пічний розмір -  4/4. Виконується на один

І  Микідне положення: перша позиція руки у підготовчому положенні, по- 
|а шиї юлови en face.
I  I'w I HI rat ion. На два акорди руки через першу відкриваються у другу
|Н|М|ІН),

1 1 . 1  норшу-другу чверті -  права рука, починаючи рух від пальців, підні- 
| * ч  Н в третю позицію, одночасно корпус, підсилюючи підтягнутість, 
Нйимп перегинається в талії ліворуч, не порушуючи рівності тазостегно-
II и іиіясу і натягнутості ніг, голова повертається ліворуч, ліва рука збері- 
р д ііу іу  позицію. Руки, зберігаючи прийняте положення, не наближають- 
1 нліі.і до одної, а утримують вихідну відстань між собою.

На третю-четверту чверті -  корпус плавно розгинається, права рука 
и рипається у другу позицію, голова повертається en face.

1 1 . 1  наступний такт перегинання виконується праворуч.

5Іози класичного танцю
Значну роль в системі виражальних засобів класичного 

шцю відіграють пози. «Склад рухів класичного танцю численний і різно- 
анітний, але основна його «мовна одиниця» -  це поза в усьому своєму 
>І>оографічному і композиційному розмаїтті» (М. Тарасов) [36].

Підтягнутість корпусу, положення розкритих і опущених плечей, ГЮВО- 
и голови, спрямованість погляду забезпечують емоційну виразність по- 

низначають її естетичне наповнювання.
Вивчення розпочинається з поз з ногою носком у підлогу. На початко

в у  етапі пози розучуються на два такти по 4/4.
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реду.

Jlo3a ctoisée вперед
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement c ^ s é  п'ята позиція, права нога по

1-й такт. На першу чверть руки піднімаються в першу позицію, го 
ва нахиляється до лівого плеча, погляд спрямований на кисті рук.

На другу чверть права нога прийомом battement tendu відкриваєт 
вперед, носком у підлогу; одночасно ліва рука піднімається у третю пс 
цію, права відкривається у другу позицію, голова повертається в прос^ 
праворуч, погляд -  у напрямку правої руки.

На третю-четверту чверті поза фіксується.
2-й такт. На першу-другу чверті поза фіксується.
На третю  чверть ліва рука відкривається у другу позицію, голова 

лишається в попередньому положенні.
На четверту чверть руки опускаються в підготовче положення, н 

закривається у п'яту позицію. Голова, ледь 
хиляючись, повертається в вихідне положен

Jlo3a croisée назад
Вихідне положення: épaulement его , 

п’ята позиція, права нога попереду.
1-й такт. На першу чверть руки піднії 

ються в першу позицію, голова нахиляється 
лівого плеча, погляд спрямований на кисті р 

На другу чверть ліва нога прийом 
battement tendu відкривається назад, носко 
підлогу; одночасно ліва рука піднімається у т 
тю позицію, права відкривається у другу пс 
цію, голова повертається в профіль правор 
погляд -  у напрямку правої руки. Корпус піді 
нутий і спрямований вгору.
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І Ін і ретю-четверту чверті поза фіксується.
; 11 такт. На першу-другу чверті поза фіксується.
Н і іретю чверть ліва рука відкривається у другу позицію, голова за- 

Ііпі и.ся у попередньому положенні.
Ми четверту чверть руки опускаються в підготовче положення, нога 

Випнеться у п'яту позицію. Голова, ледь нахиляючись, повертається в 
ІІДІІ» положення.

'/Іоза efrfracée вперед
Иихідне положення: épaulement effacé, п’ята позиція права нога попе

лі
І и такт. На першу чверть руки піднімаються в першу позицію, голо- 

н.тиняється до правого плеча, погляд спрямований на кисті рук.
I In другу чверть, утримуючи у вихідному положенні тазостегновий 

иі права нога прийомом battement tendu відкривається вперед, носком 
і підмогу; одночасно ліва рука піднімається у третю позицію, права розкри- 
н и іііся у другу позицію; поворот голови вліво, погляд спрямований ліво
руч Корпус підтягнутий, плечі розкриті і опущені, лопатки ледь відхилені
Нй П ІД .

На третю-четверту чверті поза фіксується.
2-й такт. На першу-другу чверті поза фіксується.
На третю чверть ліва рука, супроводжувана поглядом, відкривається 

, /іругу позицію.
На четверту чверть руки опускаються в підготовче положення, нога 

іііі'ривається в п’яту позицію. Голова ледь нахиляється і з завершенням 
|іу«у рук повертається у вихідне положення.

■feitiifftri викладання класичного танцю _____________________________________ ~

Jloea efôacée назад
Вихідне положення: épaulement effacé, п'ята позиція, права нога по-

н#реду.
1-й такт. На першу чверть руки піднімаються в першу позицію, голо

в і нахиляється до правого плеча, погляд спрямований на кисті рук.
На другу чверть ліва нога відкривається назад, носком у підлогу; од

ночасно ліва рука піднімається у третю позицію, права відкривається у 
другу; голова в повороті ліворуч. Корпус підтягнутий і ледь спрямований 
упоред.

На третю-четверту чверті поза фіксується.
2-й такт. На першу-другу чверті поза фіксується.
На третю чверть ліва рука, супроводжувана поглядом, відкривається 

У ДРУГУ позицію.
На четверту чверть руки опускаються в підготовче положення, нога 

і ікривається у п’яту позицію. Голова ледь нахиляється і з завершенням 
руху рук повертається у вихідне положення.

— 87 —



Л. Цвєг

Jlo3a écattée назад
Вихідне положення: épaulement ej 

п'ята позиція, ліва нога попереду.
1-й такт. На першу чверть руки піді 

й#¥5 ся в  першу позицію, голова нахил! 
ся до лівого плеча, погляд спрямовани 
кисті рук.

На другу чверть ліва нога, посилюючі 
воротність, відкривається вбік, у точку 6  п 
класу, ліва рука піднімається у третю позі 
права відкривається у другу, голова повер 
праворуч, погляд спрямований праворуч 
працюючої ноги), на кисть правої руки. Кс 
підтягнутий і ледь відхилений праворуч. 

На третю-четверту чверті поза фіксуєі
2-й такт. На першу-другу чверті поза фіксується.
На третю чверть ліва рука відкривається в другу позицію, голов 

лишається в попередньому положенні. Корпус вирівнюється.
На четверту чверть руки опускаються в підготовче положення, 

повертається у п’яту позицію попереду, голова ледь нахиляється і з зг 
шенням руху рук повертається у вихідне положення.

Jloea écattée вперед
Вихідне положення: épaulement effacé, п’ята позиція, ліва нога г 

реду.

1-й такт. На першу чверть руки піднімаються в першу позицію, : 
ва нахиляється до лівої :печа, погляд спрямований на кисті рук.
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I f f l t io i  піпиіадання класичного танцю £
Чв другу чверть права нога, посилюючи виворотність, відкривається 
у пічку 2 плану класу. Одночасно права рука піднімається у третю по- 

■£)*< пій.і рука відкривається у другу позицію; поворот голови праворуч, 
В !ін ц  спрямований праворуч і ледь піднятий вгору. Корпус підтягнутий і 
М і  підхилений ліворуч, від працюючої ноги.
Г I III іротю-четверту чверті поза фіксується. 
і t ч такт. На першу-другу чверті поза фіксується.

I hi іротю чверть права рука відкривається у другу позицію, погляд су- 
н і  ' іч-ус рух руки. Корпус вирівнюється.

Ні» четверту чверть руки опускаються в підготовче положення, нога 
|м**і1 1 .к іься у п’яту позицію позаду, голова ледь нахиляється і з завер- 
■міінм руху рук повертається у вихідне положення.

І Іри виконанні поз écartée необхідно стежити за тим, щоб тазостегно
в і  ін ни: і плечі постійно знаходились на одній лінії з ногами.

7Іози atahesque
Класичний танець має в своєму арсеналі, крім розглянутих вище,

і* і in arabesque.
Н першому семестрі опановуються пози І-Ill arabesques носком у

идлогу.

I arabesque 
Музичний розмір -  4/4.
Михідне положення: п’ята позиція, ліва нога попереду; обличчям у 

ичку 7 плану класу.
І и такт. На першу-другу чверті руки піднімаються в першу позицію, 

шиша нахиляється до лівого плеча, погляд спрямовується в долоні.
На третю чверть права рука відкривається у другу позицію, права

.... при підтягнутому корпусі відводиться назад за правилами battement
tiulll.

I la четверту чверть руки, трохи витягуючись і пом'якшуючись у ліктях,
' инртаються долонями вниз, пальці ледь витягуються. Кисть лівої руки -  
й рівні лівого плеча. Погляд спрямований уперед уздовж пальців.

2-й такт. На першу-другу чверті поза І  arabesque зберігається.
На третю-четверту чверті руки повільно опускаються в підготовче по-

* коння, нога повертається у п'яту позицію і приймає вихідне положення.

II arabesque
Вихідне положення: попереднє.
1-й такт. На першу-другу чверті руки піднімаються в першу позицію, 

июва нахиляється до лівого плеча, погляд спрямовується в долоні.
На третю чверть ліва рука відкривається у другу позицію, голова по- 

чр гається праворуч; права нога при підтягнутому корпусі за правилами 
internent tendu відводиться назад.
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На четверту чверть ліве плече ледь відводиться назад; руки, тре 
витягуючись і пом’якшуючись у ліктях, повертаються долонями вниз, гшЯ 
ці ледь витягуються; погляд спрямовується праворуч.

2-й такт. На першу-другу^Йверті поза I I  arabesque зберігається. І
На третю-четверту чверті руки повільно опускаються в підготовче II 

ложення, нога повертається у п’яту позицію і приймає вихідне положенні

III arabesque
Вихідне положення: épaulement croisé, п'ята позиція, права нога п( 

переду.
1-й такт. На першу-другу чверті руки піднімаються в першу позицік 

голова нахиляється до лівого плеча, погляд спрямовується в долоні. ’
На третю-четверту чверті ліва нога при підтягнутому корпусі в і д й і  

диться назад за правилами battement tendu; права рука відкривається' 
другу позицію, ліва залишається в першій позиції; трохи витягуючись 
пом’якшуючись у ліктях, руки повертаються долонями вниз і ледь витяг 
ються в пальцях. Погляд спрямовується вперед уздовж пальців.

2-й такт. На першу-другу чверті поза I I I  arabesque зберігається. |
На третю-четверту чверті руки повільно опускаються в підготовче Пі

ложення, нога повертається у п'яту позицію і приймає вихідне положенн

Після освоєння поз вони включаються як завершальна частина в кої 
бінації екзерсиса біля станка і на середині залу.

Наприкінці І семестру вправи екзерсису на середині за/ 
опрацьовуют ься в позах. При цьому в рухах, при виконанні яких ноі 
спрямована носком у підлогу (пізніше -  з підняттям ноги на 45°), третю гт 
зицію рук у позах можна замінити на першу.

Перехід з одного положення в інше або з пози в позу спочатку вик 
нується окремо від основного руху на «подушечці» опорної ноги за рах 
нок пересування її п’ятки. При цьому, при повороті в напрямку en deho 
п’ятка опорної ноги стримується, а при повороті en dedans -  активно виї 
товхується вперед. Працююча нога під час повороту, зберігаючи виворо 
ність, щільно притискається до опорної ноги. Наприклад:

Battement tendu. Музичний розмір 2/4. 16 тактів.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога п 

переду. На вступні акорди руки відкриваються в позу croisée.
1-3-й такти: три battements tendus вперед у позу croisée-, ліва рука 

першій позиції, права -  у другій. Поворот голови праворуч.
4-й такт: розворот до положення en face (стримуючи опорну п'ятку 

активно відводячи носок працюючої ноги -  en dehors). Ліва рука відкр: 
вається у другу позицію.

5-7-й такти: три battements tendus вбік зі зміною ніг, руки у друг 
позиції.



a її такт: розворот до положення épaulement croisé; права нога по- 
)У (і і римуючи опорну п’ятку і пересуваючи працюючу ногу в п’ятій пози- 

I її dehors). Ліва рука зберігає другу позицію, права через підготовче 
імі'ичіня піднімається в першу позицію.

и 11-й такти: три battements tendus назад у позу croisée, права рука 
риімніи позиції, ліва -  у другій; поворот голови ліворуч.

IP-й такт: розворот до положення en face  (виштовхуючи п’ятку опор
ной із щільно притиснутою до неї працюючою ногою -  en dedans), пра- 
|іум  відкривається у другу позицію.

І 1-15-й такти: три battements tendus вбік із зміною ніг, руки у другій 
«•іИЦІЇ,

Ili-й такт: розворот до положення épaulement croisée, права нога 
тр іод у  (активно виштовхуючи опорну п’ятку). Ліва рука через підготов- 

и їм ніоження піднімається в першу позицію, права зберігає другу позицію, 
міннії в повороті праворуч.

Цей етап надзвичайно важливий для розвитку координації, бо пізні- 
їй у II семестрі перехід із пози в позу здійснюватиметься плавно, із затак- 
, після чого відразу, без паузи, виконуватиметься наступний рух. Це ви- 
и ні: чітко скоординованих рухів ніг, корпусу, рук, голови.

Æ.
~рімі накладання класичного танцю_____________________________

J emps Сіє
Temps lié  -  це усталена комбінація рухів, які поступово 

нілднюються у процесі професійного освоєння класичного танцю.
Термін «temps lié »  означає «взаємопов’язані темпи» і передбачає 

и иісрервність, скоординованість, узгодженість виконання. З точки зору 
иіодики класичного танцю це невелика танцювальна комбінація, яка по 
ннує в собі ряд рухів і вимагає, крім гармонії рухів усіх частин тіла, ще і і 
имовання артистизму, виразності виконання (В. Костровицька) [22].

Особливістю temps lié є різноманітність його форм: від його виконаг 
н і носком, спрямованим у підлогу {par terre), через ряд ускладнень до 
і|>ав із перегинанням корпусу, відкриванням ноги на 90°, пізніше -  з 
Ортами і стрибками і т. ін. В поєднанні з різноманітними tour lent (повілі 
ими поворотами у великих позах) temps lié  широко використовується 
іlagio, сприяючи розвитку і вдосконаленню координації.

Вивчення найпростішої форми temps lié par terre починається nier 
ювоєння студентами постановки ніг, рук, корпусу, голови. Він першим із 
ірав, виконуваних на середині залу, поєднує освоєні рухи в цілісну там 
овальну форму.
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± Л. Цвети

На четверту чверть -  ліва нога закриваєі 
ся у п’яту позицію, зберігаючи положення по
croisée.

2-й такт. На першу чверть -  поверта 
чись en face, demi-plié у п’ятій позиції; ліва рука опускається в першу г 
зицію, права залишається у другій; голова, супроводжуючи рух лівої руї 
набуває положення en face, погляд спрямовується на долоню лівої рукі

J emps Cié вперед
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulèrent croisé, п’ята позиція, права ног;.і 

переду, руки в підготовчому положенні, голова -  в повороті праворуч.
1-й такт. На першу чверть -  demi-pli, 

п’ятій позиції.
На другу чверть із збереженням положе» 

demi plié, на лівій нозі права нога ковзні 
рухом відкривається вперед, носком у підло 
руки піднімаються в першу позицію, голова И 
хиляється до лівого плеча, погляд спрямовані 
на долоні.

На третю чвері 
подовжуючи крок, пер 
хід вперед на праву н 
гу в позу croisée наза 
руки набувають відг 
відного полож ен 
права -  у другій позиі 
ліва у третій позиції, і 
лова повертається пр 
воруч; погляд -  у к 
прямку правої руки.
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і п< надання класичного танцю ±

На другу чверть із збереженням demi-plié 
на лівій нозі права нога ковзним рухом відкри
вається вбік, носком у підлогу; ліва рука відкри
вається у другу позицію; голова, супроводжую
чи рух руки, повертається ліворуч.

На третю чверть, 
подовжуючи крок, 
плавний перехід вбік 
на праву ногу, перемі
стивши на неї центр 
ваги; ліва набуває ви
тягнутого в стороні на

і у положення; руки і 
юва -  в попередньо- 
моложенні.

На четверту чверть -  ліва нога підводиться 
Гяту позицію вперед épaulement croisé', руки 
/скаються в підготовче положення, голова в 
шроті ліворуч.

Рух повторюється, починаючи з лівої ноги.



± Л. Цвєтк

На третю чверть -  подовжуючи крок, пере
хід назад на праву ногу в позу croisée вперед; 
руки набувають відповідного положення: ліва -  у 
другій, права у третій позиції; голова поверта
ється ліворуч, погляд -  уздовж лівої руки.

На четверту чверть -  ліва нога закри
вається у п ’яту позицію, зберігаючи положення 
croisée.

2-й такт. На 
першу чверть -  
demi-plié у п’ятій по
зиції з поворотом en 
face ; права рука опус
кається в першу по
зицію, ліва залиша
ється у другій позиції; 
голова, супрово
джуючи рух правої 
руки, набуває поло
ження en face, по
гляд спрямований на 
долонь правої руки.

fem p s  (lié назад
Вихідне положення: épaulement crm 

п’ята п о з и ц ^ “піва нога попереду.
1-й такт. На першу чверть -  demi-plu 

п’ятій позиції.
На другу чверті, 

зберігаючи demi-plié 
лівій нозі, права нога кс 
зним рухом відкриває' 
ся назад, носком у під; 
гу; руки піднімаються 
першу позицію; голо 
нахиляється до праве 
плеча, погляд спрямої 
ється на долоні.
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Ції другу чверть -  зберігаючи demi-plié на 
піні, права нога ковзним рухом відкри-

.......... носком у підлогу; права рука від-
іін і і .ои у другу позицію; голова, супрово

дили поглядом рух руки, повертається 
трун.
І їй іретю чверть -  подовжуючи крок, плав- 
Перохід вбік на праву ногу, перемістивши на 
центр ваги; ліва нога набуває витягнутого в 

ЩиніІ на носку положення; руки і голова -  в 
ііи|кідньому положенні.

І ііі четверту чверть -  ліва нога підводиться 
Н ііи іу  позицію позаду épaulement croisé; руки 
W-,1 мноться в підготовче положення; голова в 
■шн|Юті праворуч.

І'ух повторюється, починаючи з іншої ноги.

Віні'іїї'п чіікпаоання класичного танцю ^

Танцювальні кроки
Поряд із вправами екзерсису в класичному танці існує ці

ннії ряд рухів, які вводяться для урізноманітнення комбінаційних прийомів. 
І» никористання сприяє виробленню виконавських навичок, розвитку коор- 
нннпції. Кожен із них опрацьовується окремо в елементарній формі, а по- 
пм нключається в комбінації як з’єднувальний елемент.

Ці танцювальні кроки поступово ускладнюються, урізноманітнюються
0 поєднання, і на старших курсах вони широко використовуються при роз- 
I"її>ці вправ, зокрема, великого adagio і allegro.

Pas-de-bouttée
Цей рух розвиває гнучкість і силу стопи. Він 

ииконується чітко і енергійно сильними виворот- 
ііими ногами на високих півпальцях. Його вив- 
'юння розпочинається обличчям до станка, по- 
Нм -  на середині залу в положенні en face,
Пізніше -  на початку і в кінці вправи épaulement
1 misé. Після його освоєння він доповнюється 
рухами рук.

Pas-de-bouZtée en dehors
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, 

м’ята позиція, права нога попереду.
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1 Jl. Цвєті

Затакт. Demi-plié  на правій нозі, ліва ні 

ває положення cou-de-pied  позаду. Руки, пі/ 
щуючи підготовче положення, відкриваюті 
ліва занижену другу, права -  в заниж 
першу позицію. Голова в повороті праворуч 

На першу чверть -  повертаючись en /  
замінити праву ногу лівою в п’ятій позиції п< 

ду і перейти на ви 
півпальці лівої ноги ( 
coupé)] права нога, 
дірвавшись від піди 
набуває положе 
умовного cou-de-p 
Руки із заниженого 
ложення піднімають< 
першу позицію, голої 
en face.

На другу чверть -  невеликий крок у на
прямку другої позиції на високі півпальці правої 
ноги, ліва нога набуває положення умовного 
cou-de-pied. Руки і голова залишаються в попе
редньому положенні.

На третю чверть -  перейти на ліву но 
demi-plié, повертаючись épaulement croisé ( 
tombé)\ права нога замінюється лівою і наб^ 
положення cou-de-pied  позаду. Ліва рука зг 
шається в першій позиції, права відкриваєть 
другу позицію. Голова -  в повороті ліворуч.

На четверту чверть -  положення збе( 
ється.

На наступний такт рух виконується з ін 
ноги.

_  о,з _



*
ИЬі... .. викладання класичного танцю ____________________________

Pas-de-bouZkée en dedans
Вихідне положення: épaulement croisé, 

п'ята позиція, ліва нога попереду.
Затакт. Demi plié  на правій нозі, ліва набу

ває положення умовного cou-de-pied. Руки, під
вищуючи підготовче положення, відкриваються: 
права -  в занижену першу, ліва -  в занижену 
другу позицію. Голова -  в повороті ліворуч.

На першу чверть -  
повертаючись en face, 
замінити праву ногу 
лівою в п’ятій позиції по-

Нй|івду і переити на 
ІНнжІ півпальці лівої 
Йні и (pas coupé)\ 
щита нога, відірвав
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И#|мпу позицію, голова -  en face.

II,і другу чверть -  невеликий крок у на- 
М|шмку другої позиції на високі півпальці правої ;  ' t . '  \

ноги; ліва нога набуває
положення cou-de-pied позаду. Руки і голова за
лишаються в попередньому положенні.

На третю чверть -  перейти на ліву ногу в 
demi-plié, повертаючись 
épaulement croisé (pas 
tombé)-, права нога заміню
ється лівою і набуває поло
ження умовного cou-de-pied. 
Ліва рука залишається в пер
шій позиції, права відкри
вається у другу позицію. Го
лова -  в повороті праворуч.

На четверту чверть -  
положення зберігається.

На наступний такт рух



± Л. Цвстщ

Vas de bouttée de côté
(без зміни ніг)

Вихідне положення: épaulement ffîïisé, п'ята позиція, права нога і 
переду.

Preparation на два вступні акорди: на перший -  руки, ледь відкривд 
чись, підвищують підготовче положення; голова нахиляється ліворуч, і 
гляд спрямовується на кисті рук. На другий акорд -  повертаючись en fa  
права нога виконує demi p lié ; ліва, проходячи положення cou-de-pied і 
заду, відкривається у другу позицію на 45°; руки, зберігаючи округліс 
відкриваються в напрямку другої позиції; голова повертається ліворуч.

1-й такт. На першу чверть ліва нога, ковзнувши носком по підло 
відводиться у п’яту позицію позаду і підміняє на високих півпальцях пра 
яка відразу набуває положення умовного cou-de-pied, руки через зани» 
не положення піднімаються в першу позицію, голова повертається en fa

На другу чверть права нога, витягуючись, переходить вбік на вис 
півпальці в напрямку другої позиції; ліва нога набуває положення 
de-pied позаду. Положення рук і голови зберігається.

На третю чверть ліва нога переходить у demi plié, права через уме 
не cou-de-pied  витягується у другу позицію на 45°; руки, зберігаючи окр 
глість, відкриваються в занижену другу позицію; голова повертається пр 
воруч, погляд спрямовується на кисть правої руки.

На четверту чверть положення зберігається.
2-й такт. На першу чверть права нога, ковзнувши носком по підлоз 

відводиться у п’яту позицію попереду, підміняючи на високих півпальця 
ліву, яка відразу набуває положення cou-de-pied позаду; руки через підп 
товче положення піднімаються в першу позицію, голова повертається 
face.

На другу чверть ліва нога, витягуючись, переходить убік на високі nia 
пальці в напрямку другої позиції; права нога набуває положення умовної 
cou-de-pied. Положення рук і голови зберігається.

На третю чверть права нога переходить у demi plié, ліва через пола 
ження cou-de-pied  позаду витягується у другу позицію на 45°; руки відкрц 
ваються в занижену другу позицію, голова повертається ліворуч, погля/ 
спрямовується на кисть лівої руки.

На четверту чверть положення зберігається.
Під час виконання pas de bourrée корпус підтягнутий, строго верти 

кальний. Пізніше, в момент завершення руху в demi plié, одночасно 
відкриванням ноги корпус ледь нахиляється в бік, протилежний відкриті^ 
нозі.

Ноги зберігають виворотність, чітко виконуючи переступання.
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И^ипїм)!//<,ч викладання класичного танцю

Стрибки -  найскладніша частина уроку класичного танцю. Вони ба- 
Іуниі.і я на попередньо засвоєних вправах екзерсису і adagio. Отже, міра 
нн"ііодіння стрибками визначається якістю освоєння вправ біля станка і 

■й  і оредині залу.
Поряд з цим техніка стрибків має свої особливі виконавські прийоми:
олевація -  прийом, «який дозволяє танцюристу стрибати еластично,

■  мій І, високо, легко і точно; стійко витримувати пластичний і музично-рит
мічний стрій руху, “передбачати” в наступному поштовху потрібну міру ви- 
§»ми злету і просування всього тіла у відповідному напрямку і ритмі» 
|М І арасов) [36];

баллон -  прийом, при якому «поштовх ногами і посилання всього 
Ипй ідійснюється коротше і сильніше, від чого стрибок набуває більшої 
міри легкості, і танцюрист ніби затримується, зависає в повітрі, пластично 
і піко фіксуючи рух, який виконує, і позу» (М. Тарасов) [36].

Для засвоєння цих прийомів необхідна координована робота ніг, рук, 
інікши, вміння виконавця діяти під час виконання злагоджено і обдумано, 
н єдиному темпі, але з дотриманням техніки класичного танцю.

В залежності від висоти стрибки розподіляються на малі, середні і 
непикі.

О сновними навчальним и завданнями в перш ому семестрі є ви-
рпіілення сили і еластичності м’язів у процесі освоєння найпростіших
1 1 1  іибків з двох ніг на дві в положенні en face і épaulement.

Безпосередньому вивченню стрибкових рухів передує виконання 
іііІ>амплінних sauté в першій вільній позиції. Вони виконуються на кожно
му занятті і мають своєю метою навчити студентів правильному відштов- 
«уманню, приземленню і виробленню відчуття витягнутості ніг у повітрі. На 
початковому етапі ці рухи повторюються по вісім разів, при цьому руки 
і під тримати на талії. Поступово кількість повторів збільшується до шіст
надцяти. Обов’язковими вимогами до їх виконання є такі:

У  в момент присідання ступні поставлені на підлогу, з міцно притис
нутими до неї п’ятками;

V  в момент поштовху -  відпрацьовується відштовхування п'ятками 
з енергійною зміною положення гомілковостопного суглоба із ско
роченого у витягнуте;

У  в момент стрибка ноги напружені і міцно витягнуті в колінах, 
підйомі і пальцях;

V  у момент приземлення -  перехід на всю ступню здійснюється че
рез сильно витягнуті підйом і пальці.



Трамплінні стрибки повинні бути високими, з акцентуванням пог 
ня витягнутих ніг: виконавець ніби на мить затримується, «зависає* 
вітрі. Трамплінні стрибки виконуються в кінці кожного уроку протягом 
го першого курсу. ^

В процесі оволодіння матеріалом викладач повинен зосередх 
увагу студентів на моментах ускладнення виконання рухів. Це спри 
засвоєнню їх чіткої послідовності, розумінню логіки їх ускладнення і ) 
лить уникнути невиправданого нагромадження рухів в комбінації.

Вивчення рухів allegro розпочинається стоячи обличчям до с 
Музичний розмір -  4/4, один рух на один такт: на першу восьму п 
чверті -  demi plié, на другу восьму першої чверті -  стрибок, на 
чверть -  demi p lié  на завершення стрибка, на третю чверть -  витяп 
із demi plié, на четверту чверть -  пауза.

Кожний рух освоюється окремо від інших, згодом виконується п 
три рухи підряд.

На цьому етапі навчання виробляються елементарні навички 
нання стрибків:

V  виворотне, еластичне вихідне demi p lié  з міцно притиснуту 
підлоги п’ятками;

V  енергійний П О Ш Т О В Х  ступнею, П О С Л І Д О В Н И Й ,  В ІД  п’ятки Д О  П с  

із сильно виворотними, дотягнутими В К О Л ІН І ,  П ІД Й О М І  І па. 
ногами;

V  стримане приземлення у м’яке, легке, еластичне і вивс 
demi p lié  з кінчиків пальців на всю ступню.

Після освоєння руху біля станка його виконання переноситься на 
дину залу. На цьому етапі руки, зберігаючи підготовче положення, за 
ються спокійними, розкутими і нерухомими.

Вивчення кожного з рухів, пере,; 
них програмою І семестру, відбуває 
кілька етапів.

fem p s  Cevé s<
Temps levé sauté - 

простіші стрибки з двох ніг на оби,с
зміни положення.

Музичний розмір 4/4.
І. В и х ід н е  п о л о ж е н н я :  пері 

зиція, обличчям до станка.
На першу чверть з посилена 

воротності енергійне demi p lié  в г 
позиції.



>ііі/ка викладання класичного танцю ±
На «і» temps levé sauté, під час якого ноги 

пружно відштовхуються п’ятками від підлоги, 
підстрибуючи і витягуючись у повітрі в колінах, 
підйомі і пальцях; стримуючи інерцію падіння в 
повітрі фіксується перша позиція (Н. Базарова, 
В. Мей) [7].

На другу чверть че
рез сильно витягнуті сто
пу і пальці з посиленням 
виворотності стримано 
приземлитись на всю 
ступню в першу позицію 
в поглиблене demi plié, 
міцно притиснувши п’ят
ки до підлоги.

На третю чверть 
пружно витягнути коліна. 

На четверту чверть 
Н Н К Р Я ь Ш р  зберігається перша по-

зиція.
Під час temps levé 

saute в першій позиції 
ступні не з ’єднуються О Д 

ИН і одною в повітрі, а лише сильно витягуються. Під час виконання руху 
« другій позиції ноги не відводяться вбік, а витягуючись, спрямовуються 
йііиз. У п’ятій позиції п'ятки підбираються і стопи максимально наближа- 
ииі.ся одна до одної.

II. В и х і д н е  п о л о ж е н н я :  перша позиція ніг, обличчям до станка. 
На першу чверть з посиленням виворотності -  енергійне demi p lié  в 

Мршій позиції.
На «і» -  temps levé sauté.
На другу чверть -  demi p lié  в першій позиції.
На «і» -  temps levé sauté.
На третю чверть -  demi plié.
На четверту чверть -  пружно витягнути ноги в колінах.
Дана форма опановується в такій самій музичній розкладці на сере

дині залу.

П і. В и х ід н е  п о л о ж е н н я :  перша позиція ніг, en face, руки у підго- 
іовчому положенні.

На другу чверть вступу -  demi p lié  в першій позиції.
Затакт. На «і» temps levé sauté в першій позиції.



z
На першу-третю чверті -  три temps levés sautés y першій позиції
На «і»: витягнути ноги в колінах.
На четверту чверть -  dem iplié  в першій позиції.
На наступний такт вправа ГІСвторюється.
В даному випадку слід звернути увагу на ритмічний малюнок впре 

а саме: вихід із demi p lié  здійснюється із затакту, a demi p lié  - н а  ч е те  
чверть, оскільки наступний стрибок також виконується із затакту. Цих 
мог слід обов язково дотримуватись в усіх подібних випадках.

В такій послідовності рух відпрацьовується в усіх позиціях.
На завершальному етапі temps levé sauté виконується по чотири р 

в усіх позиціях підряд, із їх зміною під час останнього стрибка. Руки -  в м 
готовчому положенні. Спочатку вправа виконується en face, пізніше ten 
levé sauté y n ятій позиції виконується épaulement croisé із поворотом 
лови в бік ноги, що стоїть попереду, а зміна ніг відбувається за допомої 
changement de pieds.

Після опанування temps levé sauté y першій, другій, п’ятій позиціях і 
реходять до вивчення changement de pieds.

Changement de pieds
Changement de pieds -  стрибок y п’ятій позиції зі зміною і

Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: п’ята позиція, обличчям до станка.
На першу чверть -  із посиленням виворотності ніг енергійне demi pi, 

у п’ятій позиції.
На «і» -  не затримуючись у demi p lié  і сильно відштовхуючись п’я 

ками від підлоги виконати стрибок угору у п’ятій позиції, витягуючи ноги 
колінах, підйомі і пальцях. Стримуючи інерцію падіння, і не розводячи н< 
ги в сторони, поміняти їх місцями, не зачепившись п’ятками одна за одіг

На другу чверть через сильно витягнуті стопу і пальці стримано прі 
землитись, посилюючи виворотність ніг, на всю ступню в поглиблене den 
plié, міцно притискаючи п’ятки до підлоги.

На третю чверть пружно витягнути ноги в колінах.
На четверту чверть -  пауза.
Подальше освоєння руху відбувається в музичній розкладці, пропонс 

ваній в temps levé sauté.
Після цього рух виконується по 8-16 разів підряд.
При виконанні руху на середині залу en face  у вихідному положенні гс 

лова повернена в бік ноги, що стоїть попереду.
Одночасно з першим стрибком голова повертається en face, а 

останнім -  у бік ноги, що стоїть попереду.

Л. Цві:
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На першу-третю чверті -  три temps levés sautés y першій позиції.
На «і»: витягнути ноги в колінах.
На четверту чверть -  demi p lié  в першій позиції.
На наступний такт вправа повторюється.
В даному випадку слід звернути увагу на ритмічний малюнок впра* 

а саме: вихід із demi p lié  здійснюється із затакту, a demi p lié  -  на четвер 
чверть, оскільки наступний стрибок також виконується із затакту. Цих а 
мог слід обов’язково дотримуватись в усіх подібних випадках.

В такій послідовності рух відпрацьовується в усіх позиціях.
На завершальному етапі temps levé sauté виконується по чотири ра 

в усіх позиціях підряд, із їх зміною під час останнього стрибка. Руки -  в пі 
готовчому положенні. Спочатку вправа виконується en face, пізніше tem\ 
levé sauté y п’ятій позиції виконується épaulement croisé із поворотом г 
лови в бік ноги, що стоїть попереду, а зміна ніг відбувається за допомогс 
changement de pieds.

Після опанування temps levé sauté y першій, другій, п’ятій позиціях п 
реходять до вивчення changement de pieds.

Changement de pieds
Changement de pieds -  стрибок y п’ятій позиції зі зміною н

Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: п’ята позиція, обличчям до станка.
На першу чверть -  із посиленням виворотності ніг енергійне demi pi 

у п'ятій позиції.
На «і» -  не затримуючись у demi p lié  і сильно відштовхуючись п’я 

ками від підлоги виконати стрибок угору у п’ятій позиції, витягуючи ноги 
колінах, підйомі і пальцях. Стримуючи інерцію падіння, і не розводячи н 
ги в сторони, поміняти їх місцями, не зачепившись п’ятками одна за одн

На другу чверть через сильно витягнуті стопу і пальці стримано пр 
землитись, посилюючи виворотність ніг, на всю ступню в поглиблене del 
plié, міцно притискаючи п’ятки до підлоги.

На третю чверть пружно витягнути ноги в колінах.
На четверту чверть -  пауза.
Подальше освоєння руху відбувається в музичній розкладці, пропон' 

ваній в temps levé sauté.
Після цього рух виконується по 8-16 разів підряд.
При виконанні руху на середині залу en face  у вихідному положенні п 

лова повернена в бік ноги, що стоїть попереду.
Одночасно з першим стрибком голова повертається en face, а 

останнім -  у бік ноги, що стоїть попереду.
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Л Цвет

На четверту чверть через сильно витягнуту стопу і пальці стрил 
приземлитись, посилюючи виворотність, у п’яту позицію на всю ступі 
поглиблене demi plié.

На «j» -  пружно витягнути ноги в колінах у п’ятій позиції.
На наступний такт рух ішвторюється.
Після опанування pas échappé біля станка рух виконується на с. 

дині залу.
У другій половині першого семестру pas échappé доповнює і ься р 

ми рук: в момент стрибка із п’ятої позиції (права нога попереду) руки 
водяться від корпусу в підвищене підготовче положення і з призомлеі- 
у другу позицію відкриваються в занижену дру
гу позицію. Лікті підняті, погляд спрямований у 
долонь правої руки. В момент стрибка із другої £ , 
позиції кисті повертаються долонями вниз, руки 
послаблюються в ліктях і в момент приземлен
ня у п’яту позицію повертаються в підготовче
положення.

гф

Ô  
г

Pas assemblé
Музичний розмір -  4/4.

Вихідне положення: п'ята позиція, обличчям до станка, права нот ; 
заду.

На першу чверть -  енергійне виворотне demi p lié  у п’ятій позиції 
На «і» сильним ковзним рухом ступні по підлозі відвести праву 

вбік, витягуючи її в коліні, підйомі і пальцях, носком у підлогу. Сильно 
штовхуючись опорною ногою і піднімаючи працюючу ногу на 45°, яког 
швидше з ’єднати ноги в повітрі у п’ятій позиції; права нога попереду 

На другу чверть, стримуючи інерцію падіння, через сильно витяі 
стопи і пальці стримано приземлитись із посиленням виворотності у г 
позицію в поглиблене demi plié.
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1 1 ;і третю чверть пружно витягнути ноги в колінах у п’ятій позиції.
І І,і четверту чверть зафіксувати п'яту позицію.
І І,і наступний такт pas assemblé виконується лівою ногою.
І Іодальше ускладнення руху відбувається згідно з музичною розклад

ці, пропонованою для temps levé sauté.
Мри вивченні руху особливу увагу слід звернути на енергійний по- 

[омх і дотягнутість опорної ноги під час стрибка. На даному етапі не мож- 
I  миищувати кидок працюючої ноги, бо це певною мірою підміняє від
дихування опорної ноги. За умови координації рухів і правильної роботи 
орної ноги кидок працюючої в подальшому забезпечуватиме підвищен- 
I стрибка.

L
 Виконання pas assemblé на середині залу супроводжується рухами 
ПВИ.

Вихідне положення: п’ята позиція, права нога позаду, голова поверне- 
й иііюруч. При просуванні з переведенням ноги із п’ятої позиції позаду в 
і я і у позицію попереду голова 
ітортається в момент завер

шення руху -  приземлення в бік 
що знаходиться попереду.

При просуванні з переве- 
рнням ноги із положення п’ятої 
Ьаиції спереду у п’яту позицію 
Ци і, іду голова повертається від 
»І|ІІІЦЮЮЧОЇ ноги, тобто в бік 
июрної ноги, в момент її від
липання, зберігаючи це поло
нення при приземленні.

iihnlt/ка викладання класичного танцю т

P as  balancé
Музичний розмір -  3/4.

Вихідне положення: п'ята позиція, права нога попереду, руки у підго- 
ІІнічому положенні.

Затакт 3/8. На другу восьму demi p lié  у п'ятій позиції. На третю вось
му ліва нога ковзним рухом ступнею по підлозі відкривається в бік другої 
Позиції. Одночасно права нога витягується, руки через підвищене підго- 
I пче положення відкриваються у другу позицію, голова повертається 
ііо р у ч .

На першу чверть, подовжуючи рух вбік, ліва нога переходить в demi 
}>lit\ права підводиться у положення cou-de-pied позаду. Корпус, збері- 
ішочи підтягнутість і рівність плечей і тазостегнового поясу, ледь нахи- 
писться ліворуч, права рука підводиться в першу позицію, ліва -  зберігає 
цругу, голова -  в повороті ліворуч.



± Л. Цветка,

На четверту чверть через сильно витягнуту стопу і пальці стримаї 
приземлитись, посилюючи виворотність, у п'яту позицію на всю ступню 
поглиблене demi plié.

На «j» -  пружно витягнути н (^_ в  колінах у п'ятій позиції.
На наступний такт рух повторюється.
Після опанування pas échappé біля станка рух виконується на гой 

дині залу.
У другій половині першого семестру pas échappé доповнюс і ьоя руя 

ми рук: в момент стрибка із п’ятої позиції (права нога попереду) руки в 
водяться від корпусу в підвищене підготовче положення і з приземленії 
у другу позицію відкриваються в занижену дру
гу позицію. Лікті підняті, погляд спрямований у 
долонь правої руки. В момент стрибка із другої 
позиції кисті повертаються долонями вниз, руки 
послаблюються в ліктях і в момент приземлен
ня у п'яту позицію повертаються в підготовче 
положення.

P as  assembCé
Музичний розмір -  4/4.

Вихідне положення: п’ята позиція, обличчям до станка, права но; а п 
заду.

На першу чверть -  енергійне виворотне demi plié у п’ятій позиції 
На «і» сильним ковзним рухом ступні по підлозі відвести праву но 

вбік, витягуючи її в коліні, підйомі і пальцях, носком У підлогу. Сильно НІ 
штовхуючись опорною ногою і піднімаючи працюючу ногу на 45°, якомо 
швидше з'єднати ноги в повітрі у п'ятій позиції; права нога попереду 

На другу чверть, стримуючи інерцію падіння, через сильно витягну 
стопи і пальці стримано приземлитись із посиленням виворотності у п'я 
позицію в поглиблене demi plié.

—  104 —



і... Ічка викладання класичного танцю

І Ін третю чверть пружно витягнути ноги в колінах у п’ятій позиції.
І І,і четверту чверть зафіксувати п’яту позицію.
І І,і наступний такт pas assemblé виконується лівою ногою.
Подальше ускладнення руху відбувається згідно з музичною розклад- 

I, пропонованою для temps levé sauté.
При вивченні руху особливу увагу слід звернути на енергійний по- 

міих і дотягнутість опорної ноги під час стрибка. На даному етапі не мож- 
і.іпищувати кидок працюючої ноги, бо це певною мірою підміняє від

дихування опорної ноги. За умови координації рухів і правильної роботи 
іпрної ноги кидок працюючої в подальшому забезпечуватиме підвищен- 

і рибка.
Виконання pas assemblé на середині залу супроводжується рухами 

Лови.
Вихідне положення: п'ята позиція, права нога позаду, голова поверне

но ліворуч. При просуванні з переведенням ноги із п’ятої позиції позаду в 
пміу позицію попереду голова 
№жортається в момент завер- 
ИИжня руху -  приземлення в бік 
роги, що знаходиться попереду.

При просуванні з переве- 
м нням ноги із положення п’ятої 
ПОЗИЦІЇ спереду у п’яту позицію  
Ції і- іду голова повертається від 
Працюючої ноги, тобто в бік 
опорної ноги, в момент її  від
липання, зберігаючи це поло
жения при приземленні.

Pas balancé
Музичний розмір -  3/4.

Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду, руки у підго- 
ншчому положенні.

Затакт 3/8. На другу восьму demi p lié  у п’ятій позиції. На третю вось
му ліва нога ковзним рухом ступнею по підлозі відкривається в бік другої 
Позиції. Одночасно права нога витягується, руки через підвищене підго- 
іанче положення відкриваються у другу позицію, голова повертається 
піворуч.

На першу чверть, подовжуючи рух вбік, ліва нога переходить в demi 
plie, права підводиться у положення cou-de-pied  позаду. Корпус, збері- 
I ночи підтягнутість і рівність плечей і тазостегнового поясу, ледь кахи- 
мнсться ліворуч, права рука підводиться в першу позицію, ліва -  зберігає 
другу, голова -  в повороті ліворуч.



і Л. Цвсп

На четверту чверть через сильно витягнуту стопу і пальці стрим; ми 
приземлитись, посилюючи виворотність, у п’яту позицію на всю ступнці 
поглиблене demi plié.

На «і» -  пружно витягнути ноги^кол інах  у п’ятій позиції.
На наступний такт рух повторюється.
Після опанування pas échappé біля станка рух виконується на cdH  

дині залу.
У другій половині першого семестру pas échappé доповнюється руї І  

ми рук: в момент стрибка із п’ятої позиції (права нога попереду) руки й І 
водяться від корпусу в підвищене підготовче положення і з приземленні 
у другу позицію відкриваються в занижену дру
гу позицію. Лікті підняті, погляд спрямований у Ж 5  » ,- 
долонь правої руки. В момент стрибка із другої 
позиції кисті повертаються долонями вниз, руки

Вихідне положення: п'ята позиція, обличчям до станка, права нога пс]

На першу чверть -  енергійне виворотне demi plié  у п’ятій позиції 
На «і» сильним ковзним рухом ступні по підлозі відвести праву і >і 

вбік, витягуючи її в коліні, підйомі і пальцях, носком у підлогу. Сильно !<ІД 
штовхуючись опорною ногою і піднімаючи працюючу ногу на 45°, якомогі 
швидше з ’єднати ноги в повітрі у п’ятій позиції; права нога попереду.

На другу чверть, стримуючи інерцію падіння, через сильно витягнуї 
стопи і пальці стримано приземлитись із посиленням виворотності у п’я г 
позицію в поглиблене demi plié.

V a s  a sse m b lé
Музичний розмір -  4/4.

заду.
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ції и іiihti викладання класичного танцю ±
І ї ї  іретю чверть пружно витягнути ноги в колінах у п’ятій позиції.

І І ііі четверту чверть зафіксувати п’яту позицію.
' 1 . 1 наступний такт pas assemblé виконується лівою ногою.
’ Іодальше ускладнення руху відбувається згідно з музичною розклад- 

I пропонованою для temps levé sauté.
Мри вивченні руху особливу увагу слід звернути на енергійний по

пи» і дотягнутість опорної ноги під час стрибка. На даному етапі не мож-
I тищувати кидок працюючої ноги, бо це певною мірою підміняє від

дихування опорної ноги. За умови координації рухів і правильної роботи 
|нюі ноги кидок працюючої в подальшому забезпечуватиме підвищен

ій і і рибка.
Ииконання pas assemblé на середині залу супроводжується рухами 

ні іппи.
Иихідне положення: п'ята позиція, права нога позаду, голова поверне- 

ііі міпоруч. При просуванні з переведенням ноги із п'ятої позиції позаду в 
їй  IV позицію попереду голова 
ииіі'Ргається в момент завер- 
циміїя руху -  приземлення в бік 
ими, що знаходиться попереду.

При просуванні з переве
ршим ноги із положення п’ятої
III іиції спереду у п’яту позицію 
Іиіиду голова повертається від 
І|и»ЦЮЮЧОЇ ноги, тобто в бік 
Шорної ноги, в момент її від
ривання, зберігаючи це поло- 
іпм іія при приземленні.

Pas b alancé
Музичний розмір -  3/4.

Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду, руки у підго- 
ішчому положенні.

Затакт 3/8. На другу восьму demi p lié  у п’ятій позиції. На третю вось-
IV ліва нога ковзним рухом ступнею по підлозі відкривається в бік другої
і ниції. Одночасно права нога витягується, руки через підвищене підго
тую  положення відкриваються у другу позицію, голова повертається 
ііяоруч.

На першу чверть, подовжуючи рух вбік, ліва нога переходить в demi 
іЦ<\ права підводиться у положення cou-de-pied позаду. Корпус, збері- 
Цочи підтягнутість і рівність плечей і тазостегнового поясу, ледь нахи- 
іпться ліворуч, права рука підводиться в першу позицію, ліва -  зберігає 
ругу, голова -  в повороті ліворуч.
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На другу чверть -  права нога підміняє ліву в п’ятій позиції на висоЛ 
півпальцях, ліва приймає положення умовного cou-de-pied, корпус, рун 
голова зберігають попереднє положення.

На третю чверть -  demi plOipta лівій нозі, і відразу права нога ч е Д  
cou-de-pied позаду відкривається вбік, витягуючись в коліні, ліва нога ■  
тягується, права рука відкривається у другу позицію, голова повертаєте  
праворуч.

На наступний такт рух виконується з правої ноги.
Pas balancé -  рух за характером плавний. Він потребує дотримані 

позицій рук, чітких положень cou-de-pied, виворотних ніг. Після опанувя 
ня, рухи рук можуть варіюватись. ■

V a s  g l is s a d e
Ковзний стрибок із двох ніг на обидві ноги виконується б« 

відриву від підлоги. На початковому етапі його вивчення він виконуєтьЛ 
обличчям до станка в повільній музичній розкладці для засвоєння вс і 
його проміжних стадій.

Музичний розмір -  4/4. Я
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду, обличчям д і 

станка.
На першу чверть -  demi plié  у п’ятій позиції.
На другу чверть ковзним рухом ступні по підлозі права нога витягуєтьі 

ся в напрямку другої позиції.
На «і» сильно відштовхнутися п'яткою лівої ноги від підлоги, ф іксуючі 

в повітрі другу позицію ніг, витягнутих у колінах, підйомі і пальцях.
На третю чверть, передаючи вагу тіла на праву ногу в точці її витягну! 

того носка сильно витягнута ліва нога ковзним рухом приводиться у п’я т і 
позицію попереду в demi plié.

На четверту чверть ноги витягуються в колінах.
На наступний такт рух виконується у протилежному напрямку.
На середині залу pas glissade відпрацьовується en face\ пізній 

ше при його вивченні початок і завершення руху відбувається épaulement 
croisé.

Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога пси 
переду.

На першу чверть -  demi plié  у п’ятій позиції; руки підвищують підгсм 
товче положення.

На «і» права нога ковзним рухом відкривається вбік; у цей момент лі-' 
ва нога, відштовхуючись від підлоги, витягується, і обидві витягнуті ноги на 
мить фіксують у повітрі другу позицію, не відриваючись пальцями від під
логи; одночасно руки відкриваються в напрямку другої позиції.



I Іп другу чверть, переносячи центр ваги на праву ногу, ліву ковзним 
им ыкрити у п’яту позицію в demi plié попереду épaulement croisé,

Мнн'К'сно руки опустити в підготовче положення; голова -  в повороті лі-
Б у ч .

h is  glissade може виконуватись ногою, що стоїть позаду, а також у 
Ній німках уперед і назад. Відпрацювання навичок його виконання прово- 
ці*м., н на середині залу в такій самій послідовності. При завершенні pas 

неприпустимим є розслаблення підйому: рух має бути зібраним 
| м|іуі«ним. Слід акцентувати увагу на взаємозв’язку battement tendu jeté 

H lt t f *  glissade: приведення ноги в позицію завершується саме цим прийо- 
і  Цим Після освоєння руху в напрямках уперед і назад у II семестрі він ви- 
I  Ьнуї іься в маленьких позах croisée і effacée з відкритими (відповідно до 
І  ни їй) руками.

II завершеному вигляді рух виконується починаючи із затакту, завер
шуючись на сильну долю такту. Голова впродовж його виконання поверта-

■ ц і,і и в бік ноги, що перебуває у п’ятій позиції попереду.

'Доі&тзіхшаї&ш із©
Студент повинен знати:

Г  ------- --„ШИ,-,рання класичного танцю  f

S мету і завдання рухів екзерсису біля станка;
✓ методику виконання рухів (згідно програми); типові помилки при

виконанні рухів та прийоми їх подолання;
структуру уроку класичного танцю і окремих його частин;

Студент повинен володіти навичками:
у постановки корпусу, ніг, рук, голови;
■/ переводу рук з позиції в позицію, нахилів, поворотів, переводів

голови;
виконання елементарних рухів екзерсису біля станка і на середи
ні залу;

у побудови поз класичного танцю;
У виконання найпростіших стрибків.



4* ».

Не
основним завданням другого семестру є продовжеш 

роботи над постановкою ніг, корпусу, рук, розвиток сили ніг і координа 
рухів. З цією метою поруч з ускладненням уже вивчених відпрацьовую! 
ся нові рухи та їх елементи.

У вправах біля ста нка  ускладнення м атер іалу в ідбувається  і| 
рахунок зм іни музичної розкладки. У другому семестрі рухи виконують 
ся: grand plié  -  на 4/4 кожне; battement tendu, battement tendu jeté, mm 
de jambe par terre, rond de jambe en l ’air, battement frappé, grand batte 
ment jeté  -  на 1/4 кожний; battement fondu і battement soutenu -  на 214 
petit battement -  на 1/4; battement double frappé  -  на 2/4. Відкривання но 
ги в battement développé виконується на 2/4 (на 1/4 -  піднімання ноги ді 
середини коліна опорної ноги на 1/4 -  відкривання ноги), хоча в цілому ру 
займатиме, як і раніше, 2 такти по 4/4.

В подальшому рухи виконуватимуться здебільшого в зазначеній вищі 
музичній розкладці, хоча іноді викладач може повертатись до більш пс 
вільних.

З метою розвитку уваги, гнучкості музичного сприйняття може викору 
стовуватись поєднання в одній комбінації різних музичних розкладок.

Наприклад:
Battement tendu. Музичний розмір -  2/4.
1-2-й та кти : два battement tendus на 2/4 кожний.
3-4-й та кти : чотири battement tendus на 1/4 кожний.

Battement tendu jeté. Музичний розмір -  2/4.
1-й т а к т : battement tendu jeté  вперед (1/4); pique попереду (1/4). і
2-й т а к т : pique попереду (1/4); повернути ногу у п’яту позицію (1/4)
3-й т а к т : два battement tendu jetés вперед на 1/4 кожний.
4-й т а к т : battement tendu jeté вперед (затакт 1/8), два piques (2/8 

повернути ногу в п'яту позицію ( 1 / 8 ).
В процесі вивчення матеріалу відбувається поступове незначне пс 

жвавлення темпу виконання вправ: комбінації спочатку відпрацьовуютьс 
у стриманому темпі, пізніше -  в більш жвавому.

'ІПО



им и h/кн викладання класичного танцю

Vo т и т к у  сили н іг п ідпорядковується введення у  вправи relevé
■ {«м чічпвльці. Наприкінці другого семестру relevé, яке досі виконувалось 

н  иОон ногах на завершення екзерсису, включається у вправи біля станка.
I\t‘levé на півпальці з ногою su r le cou-de-pied спочатку опановується 

Ш  І і' разів на завершення екзерсису в поєднанні з його виконанням на 
IjttiM. ногах. Наприкінці І! семестру даний рух включається у вправи біля 
Ш и н ы , при цьому друга, працююча нога, крім положення cou-de-pied 
м ін н і утримуватись на 45°. Введення цього елементу в різноманітні комбі- 
Іяції сприяє розвитку сили ніг, служить підготовкою до виконання вправ 
||*м|><:ису на півпальцях.

Наприклад:
nullement tendu jeté. Музичний розмір -  2/4.
/- 2 -й та кти: чотири battements tendus jetés вперед.
І й та к т : -  три battement teruiu jeté piques на 1 / 8  кожний, останній 

|йИнчується з підняттям на півпальці опорної ноги (relevé)] працююча но- 
Н фіксує положення в повітрі на висоті 25°.

4-й такт. На першу чверть -  фіксується положення на півпальцях 
И|іи иідкритій уперед на 25° нозі.

І la другу чверть працююча нога підводиться у п’яту позицію, опорна 
Мит опускається з півпальців, і обидві ноги повертаються у вихідне поло
ження.

В такій послідовності вправа виконується в усіх напрямках.
Battement fondu. Музичний розмір -  4/4.
1-й та к т : два battements fondus.
2-й та кт . На першу-другу чверті -  plié relevé з ногою на 45°.
На третю чверть -  relevé на півпальці з ногою на 45°.
На четверту чверть опустити п’ятку опорної ноги.
В такій послідовності вправа виконується в усіх напрямках.
Petit battement. Музичний розмір -  2/4.
1-4-й та кти : вісім petits battements з акцентом уперед.
5-й такт. На першу чверть -  relevé на півпальці з ногою su r le cou- 

ilr i>ied.
На другу чверть опустити п’ятку опорної ноги.
6-8-й та кти : тричі повторити п’ятий такт.
Комбінація виконується у зворотному напрямку.
Ускладнення вправ вимагає не тільки дотримання правил виконання 

пі мовного руху, а й акцентування уваги студентів на необхідності постій
ні по відчуття підтягнутості корпусу, виворотності і підтягнутості опорної 
моги, п’ятка якої під час relevé і опускання утримується виворотною.

У другому семестрі продовжується робота над розвитком коорди
нації. Це досягається, по-перше, за рахунок ускладнення комбінацій шпя- 
Ком введення в них нових елементів. По-друге, в комбінації включається



кілька складових: робота ніг доповнюється одночасним переведенням |Л  
яке, в свою чергу, супроводжується рухами голови.

Доцільним є введення port-de-bras у вже вивчені комбінації. Н ш і|І 
клад, на протязі кількох занять стуи^гги відпрацьовують комбінацію Іхіія  
ment tendu, утримуючи руку у другій позиції, після чого до цієї вправи 
дається нескладне port-de-bras. Така послідовність забезпечить якій! 
засвоєння матеріалу паралельно з його ускладненням.

Після вивчення і практичного опрацювання поз класичного танцю м 
середині залу вони включаються в комбінації, виконувані біля станка, Ц 
завершальна їх частина. При цьому необхідно пояснити студентам, іі|< 
пози в цьому випадку визначаються відносно тієї точки, обличчям до нн(| 
вони стоять під час виконання руху en face.

Перехід із положення en face в épaulement здійснюється на «по/Я 
шечці» опорної ноги за рахунок пересування п’ятки.

При цьому при повороті в напрямку en dehors п’ятка опорної ноЦ 
стримується, а при повороті en dedans активно виштовхується вперо^ 
Працююча нога під час повороту, зберігаючи виворотність, щільно при 
тискається до опорної ноги.

Повороти в épaulement потребують чіткої координації корпусу, руї 
ніг, голови.

Вивчення épaulement починається з положення épaulement effacé 
пози effacée як найпростіших за побудовою. Для цього після виконанн 
певного руху на 2/4 слід закрити ногу в п’яту позицію і довернутись до пс 
ложення épaulement effacé, після чого прийняти позу effacée і зберігати 
на протязі кількох тактів (у залежності від характеру руху і доцільності' 
Наприклад:

Rond de jambe en l ’air. Музичний розмір 2/4. 16 тактів.
I-4-й та кти : вісім ronds de jambe en l ’a ir en dehors.
5-8-й та кти : вісім ronds de jambe en l ’a ir en dedans.
9-й т а к т :  закрити ногу в п’яту позицію попереду, руку опустити в пі/: 

готовче положення.
10-й т а к т : повернутись у п’ятій позиції épaulement effacé.
II- й  т а к т :  відкрити ногу в позу effacée вперед, носком у підлогу, оf. 

ночасно рука через першу піднімається в третю позицію.
12-14-й та к т и : поза фіксується.
15-й т а к т : рука відкривається у другу позицію.
16-й т а к т : нога повертається у п’яту позицію, рука опускається у щ  

готовче положення.
Н ові рухи, передбачені програмою, як і в попередньому семестр 

опановуються в чистому вигляді, а наприкінці семестру -  в елементарни 
комбінаціях.

^ ^ ________л.  Цвет J
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ят

S o tte m e n t so u te n u  на  45 °

Музичний розмір •- 4/4.
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду.
Затакт 3/8. На першу восьму рука ледь відкривається. На другу вось- 

іу relevé на півпальці у п’ятій позиції, рука повертається у підготовче по- 
юження. На третю восьму рука піднімається в першу позицію, голова на- 
иляється ліворуч, працююча нога набуває положення умовного 
ou-de-pied.

На першу чверть, посилюючи виворотність працюючого стегна одно- 
асно з demi plié  на опорній нозі, права нога в її нижній частині відкри
ються вперед на висоту 45°, рука відкривається у другу позицію, голова 
овертається праворуч.

«і» -  demi plié  поглиблюється, працююча нога опускається носком у 
ідлогу, рука набуває положення allongé.
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На другу чверть працююча нога, не затримуючись у попередньому fl 
ложенні, одночасно з витягуванням опорної ноги підтягується у п’яту П 0 | 
цію на півпальці, рука опускаєтьсщ в підготовче положення.

На третю-четверту чверті -  д о " повторюється.
В такому порядку battement soutenu виконується у всіх напрямка 

Принципи роботи працюючої ноги залишаються незмінними. Дотягнути 
вихідному положенні опорна нога зберігає послідовність опускання з пії 
пальців (п’ятка-коліно) і піднімання на півпальці (коліно-п’ятка).

Після засвоєння battement soutenu протягом виконання руху в однок 
напрямку рука залишається у другій позиції, опускаючись у підготовче пі 
ложення з останнім рухом. Голова при виконанні вправи в напрямку впер* 
і назад повернена в бік працюючої ноги, при виконанні вбік -  en face.

-J  em ps keêevé на 45°
Temps relevé на 45° -  допоміжний рух класичного танці 

що на даному етапі виконується як preparation до rond de jambe en Гаї 
Розпочинати його вивчення слід у II семестрі, після вироблення стійких н 
вичок виконання rond de jambe en l'a ir.

Temps relevé на 45° en dehors
Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду.
На першу чверть -  demi plié  на опорній (лівій) нозі, працююча (прав 

нога набуває положення умовного cou-de-pied; одночасно права рука пі, 
німається в першу позицію, голова ледь нахиляється ліворуч.

На «і» -  працююча нога, посилюючи виворотність у верхній частин 
п’ятці, ледь виводиться вперед.

На другу чверть -  працююча нога, продовжуючи рух і витягуючис 
відводиться у другу позицію на 45°, опорна нога пружно витягується, руї 
відкривається у другу позицію, голова повертається праворуч.

На «і» -  фіксується положення другої позиції.

Temps relevé на 45°  en dedans
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога позаду.
На першу чверть -  demi plié  на опорній (лівій) нозі, працююча (прав 

нога набуває положення cou-de-pied позаду; одночасно права рука підь 
мається в першу позицію, голова ледь нахиляється ліворуч.

На «і» -  працююча нога, посилюючи виворотність у верхній частиі 
ледь відводиться назад.

На другу чверть -  працююча нога, продовжуючи рух і витягуючис 
відводиться у другу позицію на 45°, опорна нога пружно витягується, руї 
відкривається у другу позицію, голова повертається праворуч.
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!hmps relevé на 45°, поряд із його використанням у ролі preparation, 
»н ииконуватись і як складовий елемент комбінації як на початку, так і 
•рицині музичної фрази.

Я іа п ів о б е р т и  у п 'я т ій  п о зи ц ії
Напівоберти у п’ятій позиції є першим кроком до виконан- 

І'І імоманітних поворотів, у процесі їх освоєння відпрацьовується коор- 
кіція рухів ніг, рук, голови, міцність спини, що забезпечує їх влевне- 
Іь, особливо в момент завершення поворотів.

Напівоберти виконуються в напрямку до станка і від нього, що визна
юся їх спрямованістю відносно опорної ноги. Вивчення напівобертів 

иючинається біля станка.

Я іа п ів о б е р т  у н а п р ям к у  до с та н к а
Музичний розмір 4/4.
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду; ліва рука на 

і шику, права -  у другій позиції, голова -  в повороті праворуч.
На першу чверть -  demi plié  в п ’ятій позиції.
На другу чверть -  посилюючи підтягнутість корпусу, relevé на високі 

Півпальці в п’ятій позиції із щільним притисканням пальців обох ніг; права 
|іум зберігає другу позицію, голова повертається en face, погляд спрямо- 
МНИЙ уперед.

На третю чверть -  зберігаючи натягнутість ніг і посилюючи виворот- 
Иість п’яток, виконується поворот на 180° у напрямку до станка таким чи
ном, щоб при його завершенні ліва нога була переведена вперед. З почат
ії їм повороту руки з’єднуються в першій позиції, а при його завершенні 
права рука опускається на станок, ліва відкривається в другу позицію, то
нова повертається ліворуч.

На четверту чверть -  положення фіксується.
На наступний такт рух виконується з іншої ноги.

(У .ап івоберт у на п р ям ку від с та н к а
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога позаду, ліва рука на 

і іанку, права -  у другій позиції, голова в повороті праворуч.
На першу чверть -  demi plié  в п’ятій позиції.
На другу чверть -  посилюючи підтягнутість корпусу, relevé на високі 

півпальці в п’ятій позиції із щільним притисканням пальців обох ніг, права 
рука і голова зберігають попереднє положення.

На третю чверть -  зберігаючи натягнутість ніг і посилюючи виворот
ність п'яток, виконується поворот на 180° у напрямку від станка таким 
чином, щоб при його завершенні права нога була переведена вперед
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З початком руху ліва рука спрямовується в напрямку першої позиції і 
вершує поворот у другій позиції, права опускається на палицю, голова 
вертається ліворуч.

На четверту чверть -  п о л н е н  ня фіксується.
На наступний такт рух виконується з іншої ноги.
Після освоєння напівобертів у «чистому» вигляді їх включають у вп 

ви екзерсису.

Pêié tedevé з  ногою  н.а 45°
Вихідне положення: нога відкрита вбік (уперед, назад) на 4! 

На першу чверть -  пружне, еластичне demi plié', не фіксуючи його. 
На другу чверть -  витягнути опорну ногу, тобто виконати relcv 

Обидві ноги виворотні; висота працюючої ноги не змінюється.
Як правило цей рух виконується у комбінації з battement fondu.

J Іо за  a tt itu d e
До вивчення пози altitude слід переходити після відпрі 

цювання піднімання ноги на 90°. Її засвоєння розпочинається обличчя 
до станка: нога прийомом relevé lent піднімається на 90°, після чого зг« 
нається під необхідним кутом. При цьому, зберігаючи стегно виворотним 
коліно слід утримувати за плечем, однойменним із працюючою ногои 
з сильно витягнутими підйомом і пальцями. Після витягування в колін 
нога із збереженням попередньої висоти стегна опускається у вихідні 
положення.

Освоївши цю по 
зу, attitude виконують 
тримаючись однієк 
рукою за палицю, зі 
допомогою розгляну 
того вище прийом 
або battement déve 
loppé. В момент nifl 
німання ноги в поз 
attitude працююч 
рука переводиться 
третю позицію.
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D e m i to n d  de ja m b e  на 90° en d e h o ts
Музичний розмір -  4/4.

Нихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду.
1-й такт. На першу чверть права рука, ледь відкриваючись із затак- 

I, чіірез підготовче положення піднімається в першу позицію, права нога
Btyim  положення умовного cou-de-pied піднімається до середини коліна 

мнмриої ноги, голова нахиляється ліворуч, погляд у долонь правої руки.
На другу чверть права нога відкривається вперед на 90°. Рука і голо- 

І |«  ііісрігають попереднє положення.
І la третю-четверту чверті права нога, зберігаючи виворотність і підви

щуючись, відводиться в бік другої позиції, корпус посилює підтягнутість 
Иідиочасно права рука відводиться у другу позицію, голова повертається 
м|„іиоруч.

2-й та кт. На першу-другу чверті положення зберігається.
На третю-четверту чверті рука опускається у підготовче положення, 

Ці•> и закривається у п’яту позицію попереду.
3-й та кт . На першу чверть права рука, ледь відкриваючись із затак- 

іу через підготовче положення піднімається в першу позицію, права нога 
іицоз положення умовного cou-de-pied піднімається до середини коліна

Н іорної ноги, голова нахиляється ліворуч, погляд у долонь правої руки.
На другу чверть права нога відкривається вбік на 90°, рука відкри- 

ншіься у другу позицію, голова повертається праворуч.
На третю-четверту чверті права нога, зберігаючи виворотність тазо- 

і і і і г н о в о г о  суглобу і підвищуючись, відводиться назад. Корпус, посилюю
чи підтягнутість, ледь спрямовується вперед. Руки і голова зберігають по- 
пироднє положення.

4-й такт. На першу-другу чверті положення зберігається.
На третю-четверту чверті рука опускається у підготовче положення, 

мої а закривається у п’яту позицію позаду.

D em i to n d  de jam be на 90° en dedans
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога позаду.

1-й такт. На першу чверть права рука, ледь відкриваючись із затак- 
іу, через підготовче положення піднімається в першу позицію, права нога 
чорез положення cou-de-pied позаду піднімається до коліна опорної ноги, 
(олова нахиляється ліворуч, погляд у долонь правої руки.

На другу чверть права нога відкривається назад на 90°, корпус, поси- 
пюючи підтягнутість, ледь спрямовується вперед. Рука і голова зберігають 
попереднє положення.

На третю-четверту чверті права нога, посилюючи виворотність стег
ни, виводиться у бік другої позиції. Одночасно корпус, посилюючи підтяг
нутість, вирівнюється. Рука відкривається у другу позицію, голова повер
теться праворуч.
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2-й такт. На першу-другу чверті положення зберігається.
На третю-четверту чверті рука опускається у підготовче положенні

нога закривається у п'яту позицію позаду.
3-й та кт . На першу чверть права рука, ледь відкриваючись із зат 

ту, через підготовче положення піднімається в першу позицію, права ні 
через положення cou-de-pied позаду піднімається до коліна опорної но 
голова нахиляється ліворуч, погляд у долонь правої руки.

На другу чверть права нога відкривається вбік на 90°. Рука відкрі 
вається у другу позицію, голова повертається праворуч.

На третю-четверту чверті права нога, підвищуючись і посилюючи в 
воротність у тазостегновому суглобі, переводиться вперед. Руки і голо 
зберігають попереднє положення.

4-й та кт . На першу-другу чверті положення зберігається.
На третю-четверту чверті рука опускається у підготовче положенні

нога закривається у п’яту позицію попереду.
Впродовж виконання опорна нога сильно витягнута в коліні і виворо* 

на. Корпус і тазостегновий пояс підтягнуті, плечі розкриті і опущені. Праї 
цююча нога виворотна у тазостегновому суглобі і сильно витягнута в колі' 
ні, підйомі і пальцях.

Після засвоєння музична розкладка змінюється і рух виконується н 
один такт по 4/4.

'B a tte m e n t développé p a ssé
Passé як прийом переведення ноги з одного положенні 

(пози) в інше на цьому етапі вивчається на 90°.
_______________________________  Даний рух виконується з положенні

відкритої в будь-якому напрямку ноги н< 
90° прийомами relevé lent або développé. I: 
цього положення працююча нога, поси 
люючи виворотність у своїй верхній части 
ні, згинається в коліні, спрямовуючи йог< 
точно вбік, і підводить носок на рівень колі 
на опорної ноги. Корпус підтягнутий. Підхо 
плена в стегні, легка працююча нога ж 
спирається на опорну, а лише торкається ї 
збоку під коліном. Із цього положення пра 
цююча нога за правилами battement déve 
loppé відкривається в певному напрямю 
згідно із завданням.

Даний рух надзвичайно корисний, б< 
сприяє постановці і вихованню тазосгегно 
вого поясу і розвитку сили ніг.
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P a s  coupé
Pas coupé — допоміжний рух, який полягає у швидкій зам і

ни и через п’яту позицію. Він використовується у вправах біля станка, на 
lfte/іині залу, у стрибках. За характером -  короткий, різкий. Виконується 
І І/Н
І Пихідне положення: п'ята позиція, права нога попереду.

І.пакт. Demi plié  на правій нозі, ліва набуває положення cou-de-pied 
" ‘ІДУ

На першу чверть -  ліва нога переходить на високі півпальці на місце 
Німої ноги, яка одночасно з цим набуває положення умовного cou-de- 
¥>І або відкривається в напрямку другої (вбік) або четвертої (вперед, на
д і позиції.

Нідкривання може виконуватись через cou-de-pied або випрямленою 
иою в залежності від характеру вправи або наступного руху.

І la І курсі pas coupé виконується з завершенням на всю ступню при 
приманні чіткості виконання і виворотності ніг, м’якого demi plié, точно- 
і положень cou-de-pied.

P a s  tombé
Pas tombé -  «падаючий» крок -  являє собою перехід з 

щи і ноги на іншу з завершенням у demi plié. Виконується з відкритого в 
дь-якому напрямку положення ноги або з положення cou-de-pied. На- 
іиклад:

Вихідне положення: права нога відкрита вбік на 45° при витягнутій 
Юрній нозі.

На першу чверть -  підвести праву ногу у п’яту позицію на місце лівої 
к и в demi plié; одночасно з цим ліва нога набуває положення cou-de- 
і'і І позаду.

l ’as tombé і pas coupé, ретельно опрацьовані в pas-de-bourrée, 
шрикінці II семестру включаються в комбінації battement frappé, rond de 
и і he en l ’air, petit battement.

P a s  dégagé
Pas dégagé -  це крок на відведену ногу в напрямку другої 

к і четвертої позиції, він зустрічається в різноманітних рухах, пов'язаних 
мореходом з однієї ноги на іншу. На І курсі найчастіше зустрічаються два 
ииоми його виконання:

| Ннні(//иі викладання класичного танцю  __________________
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1. Вихідне положення: demi-plié на лівій нозі, права відкрита 
(уперед, назад), носком у підлогу. Подовжуючи крок і переносячи вагу ка 
пусу з лівої ноги, перейти на праву ногу, витягнуту в коліні. Цей прийом і 
користовується в temps lié par іегщ^

2. Виконати battement tendu правою ногою вбік (уперед, назад 
потім -  demi-plié по другій (четвертій) позиції і, витягуючись із demi pl\ 
перейти на праву, витягнуту в коліні, ногу. Цей прийом використовуєтьс 
комбінаціях battement tendu.

i® i)| © g ©  ии @®Р<§Ш№ІІІ <ШШ$

Після освоєння на середині залу battement relevé lent на 90* і 
battement développé в положенні en face можна переходити до вивчен 
ня поз класичного танцю  з підніманням ноги на 90°.

Спочатку піднімання ноги виконується прийомом battement relevé leu
Вихідне положень.. épaulement croisé, п'ята позиція, права нога по 

переду.
1-й та к т . На першу чверть права нога прийомом battement tench 

відкривається вперед, носком у підлогу; одночасно руки піднімаються | 
першу позицію; голова нахилена до лівого плеча, погляд спрямований ні 
кисті рук.

На другу чверть права нога, не зупиняючись на носку, піднімається ні 
90° уперед у позу croisée', ліва рука піднімається у третю позицію, праві 
відкривається у другу. Голова -  в повороті праворуч, погляд спрямовуєть 
ся праворуч.

На третю-четверту чверті поза croisée фіксується.
2-й та к т . На першу-другу чверті поза croisée фіксується.
На третю чверть, утримуючи ногу на 90°, ліву руку відкрити у другу по 

зицію.
На четверту чверть руки опускаються в підготовче положення, ноп 

повертається у п'яту позицію.
Слід звернути увагу на те, що руки починають опускатись, поки ноп 

утримується на висоті 90°. І лише після цього починає опускатись нога.
На пропоновану музичну розкладку вивчаються всі великі пози.
Battement développé в позах виконується також на два такти по 4/4.
1-й та к т . На першу чверть права нога піднімається до середини ко 

ліна лівої ноги, одночасно руки піднімаються в першу позицію; голова на 
хиляється до лівого плеча, погляд спрямовується на кисті рук.
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I lu другу чверть права нога витягується вперед на 90° у позу croisée, 
їм рука піднімається у третю позицію, права відкривається у другу пози-
I, іилова -  в повороті праворуч, погляд спрямований праворуч,

і третю-четверту чверті поза croisée фіксується. 
й такт. На першу-другу чверті поза croisée фіксується.

ІІ.і третю чверть другого такту, утримуючи ногу на 90°, ліву руку від-

Гіи у другу позицію.
І la четверту чверть руки опускаються в підготовче положення, нога

fшугається у п’яту позицію.
І la молодших курсах, відпрацьовуючи навички виконання поз класич-

II танцю, необхідно дотримуватись лише основних положень рук. 
Надзвичайно важливими в процесі освоєння поз є повороти голови і 

и|ммованість погляду, що визначають характер і зміст пози, надаючи всій 
им пі ті завершеності.

При вивченні ara
besques з підніманням 
ноги на 90° підтягнутий 
корпус ледь нахи
ляється вперед; плечі 
вільно опущені і роз
криті, спина закріплена 
в попереку; стегно 
працюючої ноги виво- 
ротне і підтягнуте, оби
дві ноги сильно витяг
нуті.
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J lo e a  a tt itu d e

На середині залу ці дози
вправи на два такти по 4/4.

A t t i tu d e  ckoisée

Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, ліва нога нпЛ  
реду, руки в підготовчому положенні; поворот голови ліворуч.

1-й та кт . На першу-другу чверті працююча (права) нога ч п Н  
cou-de-pied переводиться до положення під коліном, руки п іднімаю ш іЯ  
першу позицію; голова нахиляється праворуч, погляд спрямовуєтьоіі т  
долоні.

На третю-четверту чверті працююча нога в коліні енергійним р у їн  
відводиться назад, піднімаючись на максимальну висоту таким чинш  
щоб стегно працюючої ноги знаходилось за працюючим плечем у з іїнуїі 
му під кутом 90° положенні; корпус підтягнутий і спрямований угору, nnwj 
рівні, розкриті і опущені; права рука у третій позиції, ліва -  у другій; поаф 
рот голови ліворуч.

2-й та кт . На першу-другу чверті поза attitude croisée зберігаєтьсіЯ
На третю чверть права рука відкривається у другу позицію, нога виш

гується в коліні при підтягнутому корпусі.
На четверту чверть руки одночасно з ногою опускаються у вихідне пф 

ложення.

j4 .ttitu .d e  efôacée

Вихідне положення: épaulement effacé, п’ята позиція; права нога nu 
заду, руки в підготовчому положенні; поворот голови праворуч.

1-й та кт . На першу-другу чверті працююча (права) нога чер|| 
cou-de-pied переводиться до положення під коліном, руки піднімаютьаЦ 
в першу позицію; голова нахиляється ліворуч, погляд спрямовується н 
долоні.

На третю-четверту чверті працююча нога в коліні енергійним рухо| 
відводиться назад на максимальну висоту таким чином, щоб стегно пр| 
цюючої ноги знаходилось за працюючим плечем у ледь зігнутому попої 
женні; підтягнутий корпус спрямований уперед, плечі і тазостегновий поя 
рівні; права рука піднімається у третю позицію, ліва відкривається у друг 
позицію, голова повертається праворуч і ледь піднімається.

2-й та кт . На першу-другу чверті поза attitude effacée зберігається.
На третю чверть права рука відкривається у другу позицію, права но

га витягується в коліні; голова повертається у профіль.
На четверту чверть руки одночасно з ногою опускаються у вихідне по 

ложення.
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ib’i накладання класичного танцю і:
fe m p s  (lié вперед із  перегинанням. 
корпусу
Музичний розмір -  4/4.

Цимідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по- 
(V
І 11 та к т : temps lié  вперед, сильно витягнуті ноги залишаються в
i нни'с позаду.

11 такт. На першу-другу чверті -  посилюючи підтягнутість тазостег- 
<ін поясу, плавно перегнутись у талії назад.
І ta іретю чверть -  корпус плавно розпрямляється.
І |й четверту чверть -  ліва нога закривається у п'яту позицію,
і и та кт : temps lié  вбік, сильно витягнута нога залишається у другій 

ції, носком у підлогу; руки зберігають положення другої позиції, голо- 
't повороті ліворуч.
■І и такт. На першу-другу чверті -  права рука піднімається з другої у 

імі позицію; корпус, посилюючи підтягнутість і зберігаючи при нерухо-
ii іазостегнового поясу центр ваги на правій опорній нозі, плавно 

ниинається в талії ліворуч до витягнутої носком у підлогу лівої ноги;
и-1 и рівні. Руки, зберігаючи позу, не наближаються одна до одної, а утри- 
инііся на початковій відстані.

1 1 . 1  третю чверть -  корпус плавно розгинається, права рука відкри- 
»«■ м.ся у другу позицію; голова залишається в повороті ліворуч.

І Іа четверту чверть -  ліва нога закривається у п’яту позицію вперед 
1‘niilcment croisé, руки опускаються в підготовче положення. 

icmps lié  виконується з іншої ноги.

'Je m p s (lié на за д  із  пе ре гина нням  
корпусу
Вихідне положення: попереднє.

1-й т а к т : temps lié  назад, сильно витягнуті ноги залишаються в позі
і misé попереду.

2-й такт. На першу-другу чверті -  посилюючи підтягнутість тазостег- 
іииого поясу, плавно перегнутись у талії назад.

На третю чверть -  корпус плавно розгинається.
На четверту чверть -  права нога закривається у п'яту позиі \ію .
3-й та к т : temps lié  вбік, сильно витягнута права нога залишається 

у другій позиції, носком у підлогу; руки зберігають другу позицію; голова -  
и повороті ліворуч.

4-й такт. На першу чверть -  права рука піднімається з другої у 
іротю позицію; корпус, посилюючи підтягнутість і зберігаючи при рівності та- 
юстегнового поясу центр ваги на лівій опорній нозі, плавно перегинається

-  123 —



в талії ліворуч. Плечі рівні. Руки, зберігаючи позу, не наближаються g 
до одної, утримуючись на початковій відстані.

На третю чверть -  корпус плавно розгинається, права рука мі/у 
вається у другу позицію; голов^алиш ається в повороті ліворуч.

На четверту чверть -  права нога закривається у п’яту позицію ия| 
épaulement croisé, руки опускаються в підготовче положення.

Temps lié  виконується з іншої ноги.

Є л е м е н т а р н е  adagio
З середини другого семестру в екзерсис, виконушм 

на середині залу, включається елементарне adagio. Воно підпорядковусії 
розвитку еластичності і сили м’язів, виробленню міцної спини, стійкості. Kf 
цих, з’являються й нові завдання -  розвиток уміння поєднувати в одній коМ 
нації кілька різноманітних рухів, тобто вироблення елементарне: координ||

На І курсі комбінації включають 2-3 елементи: demi і grand plié, rcl( 
на півпальці, піднімання ноги на 90° en face, вивчені port-de-bras. Harij 
кінці семестру, після освоєння поз із ногою, піднятою на 90°, останні вкп 
чаються в комбінації. За своїм обсягом вправа не повинна перевищупи
12-ти тактів по 4/4.

У процесі засвоєння вправи викладач повинен приділяти увагу п 
працюванню точності позицій і положень ніг і рук, дотриманню студентаї 
правил виконання рухів, чіткої координації при елементарному поєдніп 
рухів ніг, рук, голови.

У другому семестрі стрибки ускладнюються і урізноманітнюють 
Успішне засвоєння allegro забезпечується роботою біля станка і на се| 
дині залу, прямованою на розвиток сили ніг, зокрема, гомілковостопнс 
суглоба, досягнення сильного, пружного plié, засвоєння координацій 
прийомів, необхідних для виконання кожної із вправ.

Вивчення allegro здійснюється в кількох напрямках. 
Розпочинається відпрацювання освоєних раніше стрибі 

у позах які потребують чіткого дотримання ракурсів корпусу і положе 
голови. Спочатку рух виконується по одному разу в кожній позі, відокре 
люючись від наступного паузою. Наприклад:

1-й та к т . На першу чверть -  починаючи із затакту assemblé 
croisé вперед; на «і» -  витягнути коліна; на другу чверть -  demi рій 
п'ятій позиції.
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Ішл викладання класичного танцю *
1 1 ін.ікт. На першу чверть починаючи із затакту assemblé на croisé 
ми "І» витягнути коліна; на другу чверть -  demi plié  у п'ятій позиції 
мниму увагу при виконанні стрибків у позах слід зосередити на від
мінні узгоджених із стрибком рухів рук і голови, коли в момент від- 

|л моїй і відштовхування руки через підвищене підготовче положення 
мініться в задану позу, а голова, дотримуючись вихідних і прохідних 
т т . ,  вільно переводиться з одного в інше, що сприяє розвитку коор-
II 1 1  підготовкою до виконання більш складних рухів. 

tiUiіснюється освоєння с тр и б к ів  в елементарних комбінаціях 
цминня яких відбувається в кілька етапів: 

ииконання певного руху в різних напрямках ert face. Наприклад 
I lu исршу-другу чверті -  два glissades вперед; на третю чверть 
ні,/. \ вбік із зміною ніг; на четверту чверть -  пауза;

ииконання певного руху в різних напрямках en face і в позах, часто 
і, і.іми між ними. Наприклад:

/ и такт. На першу чверть -  assemblé на croisé вперед; на «і» -  ви
ну їй коліна; на другу чверть -  demi plié; на третю-четверту чверті -  
ІНІрИГИ попередні рухи.

і/ такт. На першу-третю чверті -  три assemblés вбік лівою, прзвою, 
іу мівою ногами, останній -  завершуючи épaulement croisé; на «і» -  ви

ну і и ноги в колінах; на четверту чверть -  demi plié в п’ятій позиції.
І І.і наступні два такти рух повторюється лівою ногою.

поєднання в комбінаціях двох-трьох рухів. Наприклад:
І и такт. На першу чверть -  glissade на croisé вперед; на «і» -  ви- 

нуіи коліна; на другу чверть -  demi plié: на третю чверть -  glissade на 
имі' назад; на «і» -  витягнути ноги в колінах; на четверту чверть -  demi 

)h'
;Ч7 та кт. На першу-третю чверті -  три assemblés вбік лівою, правою, 

Цііііиу лівою ногами, останній -  завершуючи épaulement croisé; на «і» -  ви- 
(мміути ноги в колінах; на четверту чверть -  demi plié.

Поступово паузи виключаються, і рухи виконуються підряд.
Гака поетапність в освоєнні рухів забезпечить, поряд із виробленням 

импГіхідних виконавських умінь і навичок, розвиток координації.
Починається поділ стр и б к ів  на малі і великі (grand і petit chan- 

nmcnt в de pieds; grand і petit échappé): малі спрямовані на тренуван
ня м'язів, а великі дають змогу збільшувати висоту стрибка.



1 Л. Цвети і

Ç/Zand changem ent de p ie d s
Музичний розмір -  4/4.

Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога и 
переду.

На першу чверть -  поглиблене, енергійне demi plié  у п’ятій позиції
На «і» сильно відштовхуючись стопою від підлоги, виконати мак< 

мально високий стрибок угору з фіксуванням у повітрі п’ятої позиції 
face. Сильно витягнуті ноги з’єднуються таким чином, щоб їх стопи тори 
лись пальцями одна одної. Досягнувши кульмінаційного моменту стриіщ 
максимально витягнуті ноги, з посиленням виворотності, і стримуючи інв 
цію падіння, ледь розкриваються і змінюють одна одну; голова в момом 
стрибка в положенні en face.

На другу чверть ноги, переходячи з носка на всю ступню, завершую?! 
стрибог épaulement croisé у п’ятій позиції; ліва нога попереду, голова п і 
вертається ліворуч.

На третю чверть ноги в колінах витягуються.
На четверту чверть пауза.
На наступний такт рух продовжується з іншої ноги.

P e t i t  changem ent de p ie d s
Це зміна ніг у п'ятій позиції, що потребує невисокого короТі 

кого стрибка, під час якого треба встигнути дотягнути ноги в коліна^ 
підйомі і пальцях. Вивчається в такій ж музичній розкладці, як і gram 
changement de pieds, із збереженням такого самого положення корпусу, 

Під час виконання ноги виворотні, п’ятки міцно притиснуті до підлогЦ 
Наступний етап -  виконання руху на 1/4.
Після опанування petit changement de piecls рух виконується на 1/8 І 

обов’язковим дотриманням правил; лише demi plié  стають коротшими 
більш пружними.

Ç k a n d  échappé
Музичний розмір -  4/4.

Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду, épaulemen 
croisé.

На першу чверть demi plié  в п'ятій позиції, руки, ледь відкриваючисі 
із затакту, повертаються у підготовче положення.

На <чі» сильно відштовхуючись п’ятками від підлоги, високий стрибок 
сильно витягнуті ноги фіксують в повітрі п’яту позицію, руки піднімаютьсі 
в першу позицію.
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Ції другу чверть сильно витягнуті ноги, стримуючи інерцію падіння і 
■ її рішаючись в другу позицію, завершують стрибок у demi plié, руки від- 
■іні.іюгься в другу позицію, голова в повороті праворуч.

На «і» не затримуючись в demi plié  і не розслабляючи м’язів, викону- 
| | |  І н високий стрибок, сильно витягнуті ноги фіксують в повітрі другу ПО
ЛІЦІЮ

На третю чверть, стримуючи інерцію падіння, сильно витягнуті ноги, 
■ ідную чись в повітрі у п’ятій позиції, завершують стрибок у стримане 
■ ii if  plié, épaulement croisé ліва нога попереду.

І la четверту чверть ноги витягуються в колінах.

P e t i t  échappé
Рух виконується з невеликим стрибком, під час якого 

.....н'язковим є витягування ніг у повітрі в колінах, підйомі і пальцях. Вив
ші гься в такій же музичній розкладці, як і grand échappé, із збереженням 
іииіго самого положення корпусу.

Розучую ться також стрибки із завершенням на одній нозі, що
цимагає міцної спини і м’якого, еластичного, виворотного plié.

S is s o n n e  sim pCe
Музичний розмір -  2/4.

Вихідне положення: п'ята позиція, обличчя до станка, права нога по
переду.

1-й та кт . На першу чверть, із посиленням виворотності, енергійне 
l lrn i plié  у п’ятій позиції.

На «і», не затримуючись у demi plié, сильно відштовхнутися п’ятками 
під підлоги і виконати стрибок угору у п’ятій позиції; ноги, сильно витягну-
іі и колінах, підйомі і пальцях, стримують інерцію падіння і фіксують у по
ні І|)і п’яту позицію.

На другу чверть -  стримане, еластичне приземлення на ліву ногу в 
іинлиблене demi plié', права нога набуває положення умовного cou-de- 
|іit'd. Обидві ноги виворотні, корпус підтягнутий, прямий, спина міцна, пле-
іі розкриті і опущені.

2-й та кт . На першу чверть опорне коліно витягується, одночасно 
працююча нога відкривається вбік, носком у підлогу.

На другу чверть працююча нога за правилом battement tendu закри- 
н.іеться у п'яту позицію позаду.

В такій же музичній розкладці sissonne simple виконується із завер- 
іюнням його в cou-de-pied позаду.

■ ін ііііж а  викладання класичного танцю  _______________________ Ц
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1 Л. Цій /і

Після опанування руху біля станка його виконання переносиш и É  
середину залу в такій же музичній розкладці, але вправа д о п о в н ю є ш :*®  
воротами голови.

Вихідне положення: п’ята п о з и ї^  права нога попереду, руки в п ! /н  
товчому положенні, голова в повороті праворуч.

Під час виконання sissonne simple голова переводиться en 
завершення руху в п’ятій позиції вона повертається в бік ноги, що с і< Я  
попереду.

Руки іід час виконання утримуються в підготовчому положенні. К я  
пус підтягнутий, спокійний, плечі розкриті, опущені, шия і руки вільні, на Я
пружені.

В остаточному вигляді на цьому етапі sissonne simple, як правило, 
вершується pas assemblé, а саме:

На першу чверть -  demi plié  в п’ятій позиції;
На «і» -  стрибок вгору;
На другу чверть -  sissonne simple завершується в demi plié;
На «і» -  поглиблюючи demi plié, працююча нога опускається у п’яя 

позицію попереду і виконується високий стрибок на лівій нозі, права ноя  
ковзним рухом ступнею по підлозі, відкривається вбік і підводиться до f i  
вої в п’яту позицію позаду;

На третю чверть -  pas assemblé завершується у п’ятій позиції позаЯ 
(pas assemblé може виконуватись також у напрямку вперед або назад); І

На четверту чверть -  ноги в колінах витягуються.
По мірі опанування sissonne simple розпочинається затактом і викону 

ється на 2/4.
Після освоєння цих рухів І її 

face вихідним при їх виконанії 
стає положення épaulement cm 
isé, яке в цьому випадку дещ< 
змінює свій напрямок за рахуної 
зміщення п'ятої позиції (в épau 
lenient croisé з правої ноги « 
з точки 8  до точки 1  плану класу 
а в épaulement croisé з лівої но 
ги -  з точки 2  до точки 1  план] 
класу). Чіткий і виразний поворо' 
голови (з точок 8  і 2  відповідні 
правої і лівої ніг до точки 1  план; 

класу) зберігається. Це забезпечує правильність стрибка, полегшує йог< 
перехід en face і завершення épaulement, дозволяє уникнути надмірног< 
повороту тазостегнового поясу, який робить рух незграбним, а виконан 
ня -  спрощеним.
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P a s  je té
Музичний розмір -  2/4.

Вихідне положення: п'ята позиція, обличчям до станка, права нога по-

Г  ( і/ такт. На першу чверть -  енергійне виворотне demi plié  у п’ятій

Ми «і» сильним ковзним рухом ступнею по підлозі виконати кидок пра
в і .......юю вбік на 45°; одночасно ліва нога, відштовхуючись від підлоги,
К ін н о  витягується в коліні, підйомі і пальцях. У повітрі фіксуються виво- 
Іннн  п. і натягнутість обох ніг.

І їм другу чверть права нога опускається в demi plié  на місце лівої но-
l l  мы і приземленням набуває положення сои-de pied позаду.

[ 'J і/ та кт. На першу чверть права нога витягується, ліва закриваєть- 
I  у м иту позицію позаду.

I In другу чверть положення зберігається.
I (ой стрибок виконується на місці. Працююча нога відкривається стро- 

I  нГик за правилами battement tendu jeté. При завершенні стрибка слід 
Вернути увагу на виворотність ніг, еластичність приземлення, підтягну- 
■ • I I .  І нерухомість корпусу.

II такій же музичній розкладці pas jeté вивчається у зворотному на- 
Щіммку, коли рух починається з ноги, що стоїть попереду, а інша при його 
■•вршенні набуває положення умовного сои-de pied.

І Іри вивченні pas jeté  на середині залу вправа супроводжується руха
ми юлови.

Вихідне положення: п’ята позиція, права нога позаду, руки у підготов
чому положенні, голова в повороті ліворуч.

На першу чверть одночасно з demi p lié  голова повертається en face і 
«Пирігається в цьому положенні в момент стрибка.

На другу чверть -  в момент приземлення при просуванні з переведен- 
ним ноги із п’ятої позиції позаду в п’яту позицію попереду голова поверта- 
I її,ся в бік опорної ноги, при просуванні з переведенням ноги із п’ятої по- 
інції попереду в п’яту позицію позаду -  в бік працюючої ноги.

В процесі подальшого опанування руху після завершення pas jeté  
працююча нога переводиться у п’яту позицію в поглиблене demi plié  
і неї виконує pas assemblé в заданому напрямку, завершуючи рух.

Такий же принцип виконання pas jeté  кілька разів підряд: після стриб- 
иі працююча нога опускається в поглиблене demi plié  у п’ятій позиції і з 
т і  починається наступний рух. Цей прийом полегшує освоєння pas jeté, 
to заснований на поштовху, характерному для pas assemblé.

На наступному етапі в pas jeté  включаються рухи рук, причому їх роль 
/ стрибку є досить важливою: в момент кидка ноги руки з підготовчого

fcfrtiiiinn накладання класичного танцю  _______________________JL
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положення енергійно відкриваються в занижену другу позицію, долонями 
вниз; у момент приземлення рука, однойменна з опорною ногою, поверш 
ється в першу позицію, інша -  у другу позицію. Голова при просуванні вґіф 
ред повернена в бік опорної ноги, при пц§£уванні назад -  в бік працюючая

_____________________  Л ЦвспшЦ

S is s o n n e  fretmée
Опанування руху здійснюється в кілька етапів.

Музичний розмір -  4/4.
I. В и х ід не  п о л о ж е н н я : ег. face, п’ята позиція, права нога попереду.
На першу чверть -  demi plié  у п’ятій позиції.
На «і» -  сильно відштовхнувшись п’ятками від підлоги, ноги розкриті- 

ються в бік другої позиції на 45° у стрибку вгору, з активним просуванням 
праворуч за носком правої ноги в напрямку точки 3 плану класу. Руки збв> 
рігають підготовче положення, голова -  в повороті праворуч.

На другу чверть -  стрибок стримано завершується у п’ятій позиції н 
точці носка правої ноги, ліва нога сильно витягнутою стопою якомоп 
швидше закривається у п’яту позицію позаду.

На третю-четверту чверті -  пауза.
Після опанування руху він відпрацьовується в бік ноги, що стоїть по 

заду, пізніше -  із зміною ноги. В цьому випадку голова повертається в ОІи 
ноги, що знаходиться попереду.

За цими правилами sissonne fermée вивчається в напрямку впероД 
і назад.

Якщо на початку стрибка ведуча, активна роль належить нозі, що ви* 
начає напрямок просування, то при його завершенні особливу увагу слід 
звернути на ногу, що завершує рух -  закривання її у п’яту позицію повиїг 
но бути швидким і енергійним, щоб у момент приземлення відчувати сеОй 
у plié  одночасно на обох ногах.

Після вивчення sissonne fermée, в якому руки перебувають у підготов*! 
чому положенні, їх роль повинна стати активнішою. Для цього під чав| 
вистрибування руки, підвищуючи підготовче положення, відкриваються й 
занижену другу позицію і разом із приземленням повертаються в підготов 
че положення.

II. Наступний етап -  виконання руху у такій розкладці: на 1/4 -  стри«( 
бок, на 1/4 -  пауза. Завершена форма -  виконання рухів підряд, на 1/4 
кожний.

Під час виконання sissonne fermée корпус підтягнутий, руки вільїн, 
спокійні, зберігають задане положення чи позу.

Після опанування sissonne fermée en face переходять до його вивчен 
ня в позах. Причому на початку розучування рекомендується дотримувп> 
тись виконання кількох рухів в одному напрямку, що забезпечить більш 
якісне засвоєння матеріалу. Наприклад:
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Мппюдика викладання класичного танцю ±
В и х ід н е  п о л о ж е н н я :  épaulement croisé, п’ята позиція, права нога 

Попереду.
1-й та кт . На першу-третю чверті -  три sissonnes fermées у III ara- 

I tix/ue.
На «і» ноги витягуються в колінах.
На четверту чверть -  demi plié.
2-й та кт . На першу-третю чверті -  три sissonnes fermées праворуч із 

«міною ніг, останній завершується épaulement croisé, ліва нога попереду. 
Пісня ц ь о г о  вправа виконується починаючи з іншої ноги.

Наприкінці II семестру можна переходити до одинарного виконання 
</Vsonne fermée з наступною зміною напрямку. На цьому етапі для забез
печення необхідної координації рухи слід відпрацьовувати, чергуючи їх із 
ішузами. Наприклад:

1-й та кт . На першу чверть -  sissonne fermée в III arabesque.
На другу чверть -  пауза, що передбачає витягування ніг у колінах 

( 1 /8 ) і demi plié  ( 1 / 8 ) для підготовки до наступного руху.
На третю чверть -  sissonne fermée на croisé назад.
На четверту чверть -  пауза.
2-й та кт . На першу чверть -  sissonne fermée праворуч із зміною ноги.
На другу чверть -  пауза.
На третю чверть -  sissonne fermée ліворуч із зміною ноги.
На четверту чверть -  пауза.
На наступні два такти вправа виконується у зворотному напрямку.

Sissonne ouverte -  відкритий стрибок; виконується на 45° 
і !)0 ° -  спочатку на місці, пізніше -  з просуванням.

На початковому етапі рух вивчається із завершенням носком у підлогу. 
Музичний розмір -  4/4.

S is s o n n e  o u ve tte
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Вихідне положення: épaulement croisé, п'ята позиція, права нога по 
переду.

На першу чверть -  demi plié  у п’ятій позиції.
На «і», сильно відштовхнувшись пЧиками від підлоги, виконати висі 

кий стрибок у п'ятій позиції, витягуючи в повітрі ноги в колінах, підйомі 
пальцях.

На другу чверть стрибок завершується у demi plié  на ліву ногу, пра 
ва, зберігаючи виворотність, через умовне cou-de-piéd відкривається в 61 
другої позиції носком у підлогу.

На «і», сильно відштовхуючись лівою ногою від підлоги вгору, прав 
ногу з’єднати в повітрі з лівою (assemblé) у п’ятій позиції позаду.

На третю чверть стрибок стримано завершується у п’яту позицію 
demi plié.

На четверту чверть витягнути ноги в колінах.
Виконання вправи продовжується з лівої ноги.
При переході до вивчення sissonne ouverte на 45° у вправу включа 

ються рухи рук і голови:
S  в момент вистрибування руки піднімаються у підвищене підготов» 

че положення;
S  в момент приземлення -  demi plié  на лівій нозі, корпус і голова 

повертаються en face, руки одночасно з відкриттям правої ноги 
відкриваються у занижену другу позицію, голова нахиляється лі 
воруч, погляд спрямований на кисть правої руки;

S  під час assemblé руки опускаються в підготовче положення, голо 
ва повертається в бік ноги, що знаходиться у п’ятій позиції попо- 
реду, тобто ліворуч.

Під час виконання sissonne ouverte в бік другої позиції у зворотному 
напрямку працююча нога відкривається через положення cou-de-pied 
позаду, голова повертається в бік працюючої ноги в профіль, без нахилу, І

В процесі освоєння руху необхідно приділяти увагу:
S  працюючій нозі, яка в момент приземлення в demi plié  повиннії 

бути витягнутою в коліні в заданому напрямку;
S  виконанню assemblé, яке повинно бути енергійним і рівноцінним 

за висотою і якістю sissonne ouverte.
S  виконанню руху на місці.

V a s  de basque вперед
Музичний розмір -  3/4. Рух виконується на два такти.

Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по
переду.

Затакт. Demi plié  у п’ятій позиції.

f ______________________________________________________  Л. Цвєткоі
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1-й такт. На першу чверть права нога витягується на croisé уперед 
« ком у підлогу, руки піднімаються в першу позицію, голова нахиляється 
поруч, погляд спрямовується на кисті рук.

На другу чверть, зберігаючи demi plié  на опорній нозі, одночасно з по- 
іротом en face права нога носком по підлозі відводиться у другу позицію, 
/ки відкриваються у другу позицію, голова -  в повороті ліворуч.

На третю чверть дане положення зберігається.
2-й та кт . На першу чверть одночасно з поворотом корпусу в точку 2 

шну класу ліва нога, не відриваючись від підлоги в короткому стрибку, 
пягується в колінах, підйомі і пальцях і, переносячи вагу тіла на праву 
ну, ковзним рухом закривається в першу позицію в demi plié; руки 
іус.каються в підготовче положення; голова, опускаючись, нахиляється
■ іворуч, погляд спрямовується на кисть лівої руки.

На «і» ліва нога ковзним рухом, не затримуючись у першій позиції, 
юходить на demi plié  на croisé уперед носком у підлогу, руки піднімають- 
і и першу позицію, голова супроводжує рух кистей рук.

На другу чверть ліва нога ковзним рухом носка по підлозі, подовжую-
I крок, переходить на demi plié, права нога витягується позаду, підтягну- 
іи корпус спрямовується вперед.

На «і», відштовхуючись лівою ногою від підлоги, обидві ноги з'єдну
йся у стрибку у п’ятій позиції, і, витягуючись у колінах, підйомі і пальцях, 
юдовжують просування вперед без відриву від підлоги. Руки зберігають 
іпереднє положення.

На третю чверть стрибок завершується у п’ятій позиції в demi plié, 
/к и ледь відкриваються в напрямку другої позиції; голова -  в повороті лі- 
)руч.

Pas de basque назад
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, пра
ва нога позаду.

Затакт. Demi p lié  у п’ятій позиції.
1-й та кт. На першу чверть права нога витягується на croisé назад 

и ком у підлогу, руки піднімаються в першу позицію, голова нахиляється 
і.іворуч, погляд спрямувати на кисті рук.

На другу чверть, зберігаючи demi plié  на опорній нозі, одночасно з по
котом en face права нога носком по підлозі виводиться у другу позицію, 
/ки відкриваються у другу позицію, голова -  в повороті праворуч.

На третю чверть дане положення зберігається.
2-й такт. На першу чверть одночасно з поворотом корпусу в точку 

плану класу, не відриваючись від підлоги, ліва нога в короткому стрибку 
пягується в коліні, підйомі і пальцях і, переносячи вагу тіла на праву 
ну, ковзним рухом закривається в першу позицію в demi plié; руки
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опускаються в підготовче положення, голова, опускаючись, нахиляєтьс 
ліворуч, погляд спрямований на кисть правої руки.

На «і» ліва нога ковзним рухом, не затримуючись у першій позиц 
проходить на demi plié  на croisé назад^носком у підлогу, руки піднімають 
ся в першу позицію, голова повертаєтьЙ^С супроводжуючи поглядом кисі 
рук.

На другу чверть ліва нога ковзним рухом носка по підлозі, подовжук 
чи крок, переходить у demi plié, права нога витягується вперед; підтягн 
тий корпус, ледь перегинається назад.

На «і» відштовхуючись лівою ногою від підлоги, ноги з’єднуються 
стрибку в п’ятій позиції, і, витягуючись у колінах, підйомі і пальцях, про» 
суваються назад без відриву від підлоги. Руки зберігають попереднє полі 
ження.

На третю чверть стрибок завершується у п’ятій позиції на demi pli 
руки ледь відкриті в напрямку другої позиції; голова -  в повороті правору

П р о тя го м  усього  те р м ін у  навчання викладач повинен п о с т іі 
но з в е р т а т и  увагу  с т у д е н т ів  на взаємозв’язок вправ екзерсис 
і  с тр и б к ів , н а с т у п н іс т ь  у  викори стан н і прийомів виробленн 
координації. Це не т іл ь к и  сприяти м е  відпрацюванню рухів allegro 
але й забезпечить  усвідомлене засвоєння м етод ики  їх виконання,

Одним із основних завдань курсу є розвиток творчих здібностей ст 
дентів в процесі засвоєння вмінь і навичок побудови комбінації, екзерсиі 
біля станка і на середині залу, вправ allegro. їх відпрацюванню часткої 
підпорядковуються індивідуальні заняття, а також самостійна робота, р 
зультати яких демонструються студентами під час практичних занять.

На першому курсі програмою передбачено побудову комбінації екзе 
сису біля станка. Для її розробки необхідно визначити мету і завдании 
того чи іншого руху і комбінації в цілому, виявити її складові. Комбінацій, 
повинна будуватися шляхом поєднання варіантів основного руху або ввп 
дення споріднених елементів. Рухи, які можна включити в комбінацію, рф 
гламентовані програмою. Неприпустимим є використання нових елементн> 
без їх попереднього освоєння в «чистому» вигляді. Обов'язковою вимогою 
є також відповідність складності руху його відпрацьо^аності, і певній му 
зичній розкладці.
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На даному етапі навчання доцільною є побудова двочастинної комбі- 

іпції: перша розробляється в напрямку вперед, друга -  у зворотному на- 
і|іимку. Це дозволяє не тільки опрацьовувати рухи чи їх поєднання в усіх 
іипрямках, а й сприяє закріпленню знань і навичок, розвитку логіки побу
лий учбових завдань. Наприклад:

B attem ent tendu. Музичний розмір -  2/4. 16 тактів.
I ч а с т и н а .
1-й т а к т : battement tendu з demi-plié вперед із п'ятої позиції;
2-й т а к т : повторити 1 -й такт;
3-й т а к т : два battements tendus вперед;
4-й т а к т : passé par terre назад (1/4) із закінченням у п’яту позицію 

ю.іаду (1/4);
5-6-й та кти : чотири battements tendus вбік із п’ятої позиції зі зміною

іоги;
7-8-й та кти : два battements tendu pour le pied вбік з опусканням 

і’нтки на підлогу із зміною ноги.

II ч а с т и н а .
1-8-й та кти : повторити всю комбінацію у зворотному напрямку, тсбто:
1-й т а к т : battement tendu з demi-plié назад із п’ятої позиції;
2-й т а к т : повторити 1  -й такт;
3-й т а к т : два battements tendus назад;
4-й т а к т : passé par terre вперед (1/4) із закінченням у п’ятій позиції 

киюреду (1/4);
5-6-й та кти : чотири battements tendus вбік із п’ятої позиції із зміною

іоги;
7-8-й та кти : два battements tendus pour le pied вбік з опусканням 

i’m тки на підлогу із зміною ноги.
На першому курсі, коли вправи біля станка виконуються en face, ком- 

Ннація складається з 16 тактів по 2/4 або з 8  тактів по 4/4.
Надзвичайно важливо визначити характер музичного оформлення і 

«Гіезпечити його відповідність виконуваній вправі: адже кожний рух тісно 
кш'язаний з музикою -  її метро-ритмічною структурою і -  пізніше -  з зміс- 
пііим наповненням та емоційним забарвленням.

На початковому етапі навчання музичне оформлення екзерсису скла
деться з 2/4 або 4/4 при досить повільному темпі, що обумовлюється вив- 
пнням найпростіших рухів та їх поєднань. Отже, музичне оформлення 
Ідповідає елементарній формі рухів.

Наведена нижче таблиця містить примірний перелік рухів в обсязі, що 
Ідповідає програмі I курсу, який може бути використаний при побудові 
имбінацій.
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№
п/п

Назва вправи Напрямок 3 якими вправами 
поєднується

Музичний
розклад

Обсяг І

1. Demi et grand 
plié
y I, II, IV, V 
позиціях

J&elevé у I, I I ,  IV , 
V позиціях; 
різноманітні 
ports-de-bras

Відповід
но на 
2/4 і 4/4 
кожний 
ИУ-

16
тактів 
по 4/4

2. Battement 
tendu з І  і V  
позицій

Вперед,
убік,
назад

Battement tendu з 
demi-plié

passé par terre

pour le pied 
(з опусканням 
п’ятки на під
логу та із скоро
ченням стопи)

На 2/4 і 
на 1/4 
кожний 
рух
На 2/4 і 
1/4 кож
ний рух 
На 2/4 
кожний 
рух 
На 2/4 
кожний 
рух

16
тактів 
гіо 2/4

3. Battement 
tendu jeté 
з І  і V  позицій

Battement tendu 
jeté pique

battement tendu 
jeté з demi-plié

battement tendu 
jeté balancé

pour le pied 
(із скороченням 
стопи і відкри
ванням ноги 
через положення 
su r le cou de pied) 
з relevé на 
півпальці із 
ногою, відкри
тою на 25°

На 2/4 та 
1/4 кож
ний рух 
На 1/4 і 
1/8 кож
ний рух 
На 2/4 і 
1/4 кож
ний рух 
На 1/4 
кожний 
рух 
На 2/4 
кожний 
рух

На 2/4
кожний
рух

16
тактів 
по 2/4

— 136 —



этодика викладання класичного танцю

Продовження табл.

Rond de jambe 
par terre

En
dehors,
en
dedans. Temps relevé par 

terre

Passé par terre

Rond de jambe par 
terre на demi-plié;

Rond de jambe на 
45°
І і I I I  port-de-bras

На 2/4 і 
1/4 кож
ний рух 
На 2/4 
кожний 
рух
На 1/4
кожний
рух
На 4/4 та 
на 2/4 
кожний 
рух
На 4/4 
кожний
і?> '■

24
такти 
по 2/4 
або 12 
тактів 
по 4/4

Battement
fondu

Вперед,
убік,
назад

Plié-relevé 3 
ногою, 
відкритою на 
45°
Demi rond de 
jambe на 45°

Plié-relevé ma 
demi rond de 
jambe на 45° 
Rond de jambe на 
45°

Battement soutenu 
на 45°

Relevé на пів
пальцях із 
ногою, 
відкритою на 
45°

На 2/4
кожний
рух
На 2/4
кожний
рух

На 2/4
кожний
рух
На 2/4
кожний
рух
На 4/4
кожний
рух
На 2/4
кожний
рух 
На 2/4 
кожний 
рух

8
тактів 
по 4/4

Battement
frappé

Вперед,
убік,
назад

На 1/4
кожний
рух

16
тактів 
по 2/4
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Продовження табп

4 *

Battement double 
frappé

Tombé coupé на 
всю ступню

На 2/4 і 
1/4
кожний 
рух 
На 2/4 
кожний 
рух

1. Rond de jambe 
en l'air

En
dehors, 
en dedans

Temps relevé на 
45°

Plié relevé 3 
ногою, відкри
тою вбік на 45° 
Demi rond de 
jambe на 45°

Passé на 45°

Пози як
завершення
вправи

На 1/4
кожний
рух
На 2/4
кожний
рух
На 2/4
кожний
рух
На 2/4
кожний
рух
На 2/4
кожний
рух

16(24)
такти' 
пс 2/4

8. Petit battement Без
акценту 
3 акцен
том
уперед і 
назад

Relevé на 
півпальці із 
ногою sur le cou 
de pied
3 закінченням y 
demi-plié

Пози як
завершення
вправи

На 1/4
кожний
рух
На 2/4
кожний
рух

На 2/4
кожний
рух

16(24) 
такти 
по 2/4

Л
[актів 
по 4/4

9. Battement
développé

Вперен,
убік,
назад

На 2 
такти по 
4/4
КО,* ний 
рух
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Продовження табл.

тодика викладання класичного танцю___________________________________\

Battement relevé На 2
lent в усіх такти по
напрямках 4/4 кож

ний рух
Battement На 2/4
développé passé кожний

рух
Demi rond de На 4/4
jambe на 90° en кожний
dehors et en рух
dedans

Grand rond de На 2
jambe на 90° такти по
en dehors et en 4/4 кож
dedans ний рух

На І /4 16
кожний тактів
рух по2/4

Grand battement На 2/4
jeté pointé кожний

рух
Relevé на На 2/4
півпальці y кожний
V позиції рух

Grand
battement jeté

Вперед,
убік,
назад

Завершальний етап цієї роботи -  показ підготовлених комбінацій, під 
: якого студент повинен:

^  продемонструвати впевнене і правильне виконання з методич
ною розкладкою кожного руху;

^  продемонструвати знання термінології, зокрема, назвати кожний 
із використаних у комбінації елементів;

S  правильно визначити музичну розкладку кожного руху.

№ іШ ® ^ Ж І^ © (В © & ©  & © l& m !£ )© J LS ©

Студент повинен знати:

S  етапи формування системи класичного танцю, його поняття, 
форми, основні вимоги до нього;
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•S методику виконання рухів (згідно програми); типові помилки ті 
прийоми їх подолання;

•S принципи поєдання окрз^цзх елементів в сполучення;

^  принципи складання комбінацій;

S  принципи зміни музичної розкладки рухів.

Студент повинен володіти навичками:

виконання рухів екзерсису в поєднанні з найпростішими port de 
bras;

S  виконання елементарних рухів класичного танцю в позах;

S  виконання напівобертів у п’ятій позиції як підготовчого етапу до; 
вивчення обертання;

у
*  виконання поз класичного танцю з ногою на 90°;

S  координації при поєднанні рук в елементарному adagio;

■S виконання засвоєних стрибків у позах та елементарних комбіна
ціях;

S  складання комбінацій екзерсису біля станка;

^  коригувати музичну розкладку рухів в залежності від етапу нав
чання.



ш ж ж ж



Основним завданням другого року навчання, як і попереднього, 
оволодіння основами класичного танцю. Продовжується робота, cnpf 
мована на засвоєння методики виконання рухів і вправ, особливосте 
музичного оформлення уроку.

Поряд з цим формуються уміння і відпрацьовуються навички лоб) 
дови екзерсису біля станка.
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Важливою складовою фахової підготовки повинно стати виконання 
пправ в позах. Це якісно новий етап в освоєнні рухів екзерсису, пов’яза
ний з ускладненням учбових завдань, що сприяє вдосконаленню профе
сійних навичок, розвитку координації.

Практичне опанування вправ засноване на їх усвідомленому багато
разовому повторенні. У зв’язку з цим на другому курсі комбінації біля стан
ка повинні будуватись таким чином, щоб спочатку, в першій частині занят
ті, вправи виконувались en face, дозволяючи засвоїти нові елементи, 
ускладнені їх поєднанням, а друга включала текстово простіший матеріал, 
на якому б відпрацьовувалось відчуття пози, узгодженість прийомів коор
динації. В першому семестрі доцільно виконувати кілька рухів в одному 
напрямку з метою їх кращого освоєння. В другому семестрі на основі тих 
самих принципів побудови комбінацій у їх межах слід поступово урізнома
нітнювати пози і ракурси.

В процесі навчання повинні відшліфовуватись навички поворотів з од
нієї лози в іншу: поворот виконується у п’ятій позиції безпосередньо перед 
початком певного руху, зливаючись із ним. При цьому типовою помилкою 
с ге, що студенти при виході в позу обмежуються поворотом корпусу і від
криттям ноги, не усвідомлюючи значення виворотності опорної ноги, яка 
обумовлює гармонійність пози і в подальшому є основою для освоєння 
Гнпьш складних вправ. Крім того, слід звернути особливу увагу на необхід
ність чіткого і завершеного повороту саме на опорній нозі за рахунок зсу
ну п’ятки і одночасного узгодженого повороту корпусу, ніг, голови.

Крім того, поворот із пози в позу не повинен виконуватись у момент 
іавершення попереднього руху; він здійснюється перед відкриванням но- 
іи в новому напрямку.

При виконанні battement fondu і battement frappé поворот з однієї по- 
іи в іншу виконується одночасно із згинанням працюючої ноги у положен
ня cou-de-pied.

Вправи біля станка ускладнюються також за рахунок зм іни опорної 
ноги в межах однієї комбінації. На першому курсі це мало місце лише у 
«правах, де після півповороту в п’ятій позиції вправа виконувалась з іншої 
ноги На другому ж році навчання ця зміна відбувається шляхом почерго- 
иого виконання рухів правою і лівою ногами або за допомогою переходів з 
однієї ноги на іншу по четвертій чи другій позиції (dégagé). Значна увага 
повинна приділятись підтягнутості і вертикальному положенню корпусу, 
сідниць, щоб візуально не простежувалася зміна опори.

З метою розвитку техніки виконання окремі рухи екзерсису (batte
ment tendu, battement tendu jeté, battement frappé, petit battement) почи
нають виконуватись на 1/8 т а к т у .  Це розвиває також рухливість
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суглобів, силу м’язів і сухожиль, готує до ускладнення наступних часті 
уроку. При цьому правила виконання рухів залишаються незмінними і п 
требують чіткого їх дотримання.

Нові музичні розкладки початково використовуються без їх поєднані 
з тими, що були засвоєні ранішеЛіаприклад:

Battement tendu.
Музичний розмір -  2/4. 8  тактів.
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду.
1-4-й та кти : виконується по два battements tendus вперед, уб 

назад, убік.
5-й та к т . На першу чверть -  пауза в п’ятій позиції.
На другу чверть -  два battements tendus вперед на 1/8 кожний.
6-8-й та кти : повторення 5-го такту в напрямках убік, назад, убік.
Пізніше, наприкінці III семестру в комбінації екзерсису активно вводит

ся чергування повільних і  більш жвавих музичних розкладок, що, кр 
переліченого вище, розвиває ритмічну гнучкість, мобілізує увагу. Наприкла

Battement frappé. Музичний розмір -  2/4. 16 тактів.
1-й т а к т : два battements frappés вперед.
2-й та к т . На першу чверть -  пауза.
На другу чверть -  два battements frappés вперед по 1/8.
3-4-й та кти : вправа повторюється вбік.
5-6-й та кти : вправа повторюється назад.
7-й та кт .
На першу чверть -  пауза.
На другу чверть -  два battements frappés вбік по 1/8.
8-й т а к т :  повторити 7-й такт.
9-16-й та к ти : комбінація повторюється у зворотному напрямку.
Одним із найскладніших завдань другого року навчання є освоєні

прийомів виконання рухів екзерсису на півпальцях, що сприяє розви 
ку сили ніг, зокрема, стопи. Підготовкою до цього було на першому кур 
введення в комбінації екзерсису relevé з ногою su r le cou-de-pied і на 4  ̂
На другому курсі розучування і освоєння вправ повинно здійснюватиі 
поетапно з поступовим збільшенням навантаження. На початковому ета 
надмірна тривалість виконання чи переобтяженість учбових завдаї 
складними елементами при відсутності необхідних навичок призведе і 
суттєвих технічних помилок у виконанні.

Ось чому на цьому етапі рекомендується активно вводити relevé і 
півпальці з ногою на 45° в комбінації, що виконуються на всій стопі, чєрі 
вати виконання рухів на всій ступні і на півпальцях або ж першу половиі 
вправи -  на всій ступні, а другу -  на півпальцях.

Особливу увагу слід приділяти підтягнутості корпусу, тазостегново 
поясу, стежити за витягнутістю і виворотністю опорної ноги, силою і напр 
женістю гомілковостопного суглобу.
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Обмеженість фізичних даних студентів ускладнює цей процес і ро

бить доцільним в окремих випадках для вироблення правильного поло
ження ноги підняття на низькі півпальці, що допоможе максимально збе
регти виворотність ніг. Опорна нога від стегна до стопи витягнута, 
виворітна, стопа не скошується і не завалюється на великий палець; п’ят
ка активно виштовхується вперед. Опорна нога по всій довжині, від паль
ців до тазостегнового поясу, утворює пряму лінію. Це сприяє виробленню
і тійкості і надає постаті стрункості.

При всій складності завдань викладач повинен постійно акцентувати 
увагу студентів на необхідності весь час зберігати відчуття опорної ноги, 
не чіплятись за палицю, час від часу знімаючи з неї руку.

Petit battement на півпальцях
Вихідне положення: п'ята позиція, права нога попереду.
Preparation. На першу чверть -  рука з підготовчого положення відкри

вається в першу позицію. На «і» -  працююча нога витягується у другу 
позицію носком у підлогу, рука відкривається у другу позицію. На другу 
чверть -  працююча нога набуває положення основного cou-de-pied, опор
на нога піднімається на півпальці; рука зберігає другу позицію.

Правила виконання petit battement залишаються незмінними.

Battement fondu на півпальцях
Під час виконання battement fondu при виході з demi plié  обов'язко

вим є послідовне витягування в коліні опорної ноги з наступним підніман
ням на півпальці, що співпадає з витягуванням працюючої ноги в задано
му напрямку.

При виконанні demi plié  п’ятка опорної ноги поступово опускається на 
підлогу з наступним присіданням, що співпадає з приведенням працюючої 
моги su r le cou-de-pied.

Послідовність роботи працюючої ноги залишається незмінною впро
довж всього виконання. Рух обох ніг завершується одночасно.

Battement frappé на півпальцях
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду.
Preparation. На першу чверть -  рука з підготовчого положення підні

мається в першу позицію. На другу чверть -  працююча нога, ковзнувши 
напруженою ступнею по підлозі, відкривається в другу позицію на 45°; 
одночасно опорна нога піднімається на півпальці, рука відкривається у 
другу позицію.

Правила виконання battement frappé залишаються незмінними.

Battement double frappé на півпальцях
На першому етапі засвоєння вправи виконання relevé на півпальцях 

співпадає із згинанням і приведенням ноги в положення cou-de-pied. 
Перенесення ноги здійснюється на півпальцях. Опускання п’ятки опорної
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ноги на підлогу відбувається одночасно з відкриванням ноги в заданон, 
напрямку носком у підлогу або на 45°.

На другому етапі relevé опрацьовується в ході preparation (див. рг  
partition до battement frappé), і вся вправа виконується на півпальцях.

На заключному етапі вивчення вправ на півпальцях на два заве| 
шальні акорди працююча нога, ковзнувши витягнутою стопою по підло: 
закривається у п'яту позицію позаду; п’ятка опорної ноги опускається т 
підлогу, рука закривається в підготовче положення.

Після засвоєння рухів на півпальцях комбінації екзерсису ускладн 
ються. В них, поряд зі складними елементами (demi і rond de jambe h 
45°, plié-relevé з ногою на 45°), вводяться pas coupé із завершенням к 
півпальці і pas tombé з просуванням. Вони ускладнюють виконавські прі 
йоми, готують до засвоєння наступного матеріалу.

Pa s coupé із завершенням на півпальці опановується з дотримаї 
ням виворотності обох ніг, їх зміні у щільній п’ятій позиції. Значної уваї 
потребує виховання навичок своєчасного і точного перенесення центі: 
ваги з однієї ноги на іншу. Цей рух, як і на попередньому курсі, вводиты 
в комбінації battement frappé, rond de jambe en l ’air, petit battemer 
Після опанування він ускладнюється за рахунок наступного напівоберту

Pa s tombé з просуванням засвоюється як необхідний елемент д/ 
подальшого опанування навчального матеріалу, зокрема, pas jeté з прі 
суванням. Він опановується в комбінації з battement fondu. Наприклад:

Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: п'ята позиція, права нога попереду, рука в підг 

товчому положенні, голова в повороті праворуч.
1-й т а к т :  два battements fondus на півпальцях вперед.
2-й та к т . На першу чверть, посилюючи підтягнутість корпусу, утр 

муючи ногу на висоті 45° і збільшуючи амплітуду, tombé вперед з перен 
сенням центру ваги на праву ногу в demi plié. Ліва нога відразу прийм; 
положення cou-de-pied позаду. Рука опускається в підготовче положенн 
голова в повороті праворуч. Це положення є першою половиною насту 
ного battement fondu  назад.

На другу чверть battement fondu лівою ногою назад завершується і- 
півпальцях.

На третю-четверту чверті battement fondu назад.
На «і» ліва нога підводиться у п’яту позицію позаду на півпальці.
3-й т а к т :  два battements fondus на півпальцях вбік.
4-й та к т . На першу-другу чверті double battement fondu вбік.
На третю-четвеоту чверті напівоберт у п’ятій позиції від станка.
На наступні чотири такти комбінація виконується лівою ногою в зв 

ротному напрямі.
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"Ba ttem ent te nd u  p o u t b a tte Z ie s
Опанування даного руху готує студентів до вивчення і 

исвоєння заносок. Як правило він виконується біля станка в окремій ком
бінації.

Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду, права рука у 

другій позиції.
Затакт 2/8. На першу восьму права нога за правилами battement

іі іиіи jeté виконує кидок в бік другої позиції на висоту 25°. На другу вось
му права нога різким рухом опускається вниз і, згинаючись біля підлоги у 
підйомі, приводиться якомога глибше у п’яту позицію попереду, ударяю
чись стегнами одна об іншу. Відразу, ледь відкриваючись у напрямку дру- 
іої позиції, права нога енергійно заводиться у п’яту позицію позаду, уда
ряючи стегнами одна об іншу.

На першу чверть права нога активно відводиться у відкрите положен
ня, сильно витягуючись у підйомі і пальцях.

На «і» -  другу чверть -  пауза.
На «і» -  рух повторюється, розпочинаючи у п’ятій позиції позаду і пе

реводячи ногу у п’яту позицію попереду.
Впродовж виконання корпус підтягнутий і нерухомий. Обидві ноги силь

но витягнуті у колінах і виворотні. Під час ударів п’ятка працюючої ноги під
креслено подається вперед, особливо під час її приведення в п'яту позицію 
позаду. Скорочена стопа знаходиться у положенні паралельному підлозі.

Battement tendu pour batteries акцентується назовні, у відкрите поло
ження.

П о в о р о т  fo u e tté  en d e k o ts  і en 
d e d a n s на 1/4 і 1/2 кола з  ногою , 
в и т я г н у т о ю  попереду або позаду  
носком  у п ід ло гу
Fouetté являє собою поворот навколо своєї осі одночасно 

Із зміною напрямку працюючої ноги.
На початковому етапі вивчення руху виконується носком у підлогу і 

складається з двох частин, кожна з яких передбачає поворот на 1/4 кола, 
юбто на 90°.

Jloôopom  fo u e tté  до с та н к а
Музичний розмір -  4/4.
En dedans
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду, ліва рука на 

палиці, права -  у підготовчому положенні; голова -  в повороті праворуч.
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На вступні акорди права рука через першу позицію відкривається ; 
другу, голова -  в повороті праворуч.

I .  1-й та кт . На першу чверть працююча н о г і  

за правиламі/b&attement tendu відкривається впе 
ред, носком у підлогу. Рука і голова зберігають по 
переднє положення.

На другу чверть положення фіксується.
На третю чверть корпус одночасно з енергій 

ним виштовхуванням вперед п’ятки опорної НОГІ 
повертається в напрямку en dedans на 1/4 кола 
обличчям до станка. Працююча нога, посилюючі 
виворотність у своїй верхній частині, змінює поло 
ження в напрямку другої позиції; носок працюючо 
ноги -  навпроти п’ятки опорної. Права рука кла 
деться на палицю, погляд спрямований уперед.

На четверту чверть положення фіксується.
Дане положення є вихідним для наступноп 

повороту.

I I .  2-й та к т . На першу чверть корпус повер 
тається в напрямку en dedans на 1/4 кола, одноча 
сно п’ятка опорної ноги енергійно виштовхуєтьсі 
вперед; працююча нога, стримувана в тазостегно 
вому суглобі, переходить у положення позаду; не 
сок працюючої ноги -  навпроти п’ятки опорної 
Права рука кладеться на палицю, ліва через перш' 
позицію відкривається у другу, голова повертаєть 
ся ліворуч. На завершення вправи тазостегновиі 
пояс і плечі рівні, в одній площині. Корпус підтягну 
тий, опорна нога зберігає виворотність і сильно ви 
тягнута.

На другу чверть положення фіксується.
На третю-четверту чверті працююча нога зак 

ривається у п’яту позицію позаду.
En  dehors
Вихідне положення; п’ята позиція, права н о г і 

позаду, права рука на палиці, ліва -  у підготовчом 
положенні; голова -  в повороті ліворуч.

На вступні акорди ліва рука через першу пс 
зицію відкривається у другу, голова -  в поворої 
ліворуч.
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І .  1-й та кт . На першу чверть права (працю

юча) нога за правилами battement tendu відкри
вається назад, носком у підлогу. Рука і голова збе
рігають попереднє положення.

На другу чверть положення 
фіксується.

На третю чверть корпус по
вертається обличчям до станка. 
Під час повороту п’ятка опорної 
ноги стримується; працююча но
га, посилюючи виворотність у 
своїй верхній частині і п’ятці, пе
реводиться вбік; носок працю
ючої ноги -  навпроти п’ятки опор
ної. Руки на палиці, погляд спря
мований уперед.

На четверту чверть поло
ження фіксується. Воно є вихід
ним для наступного повороту.

I I .  2-й та кт . На першу чверть корпус повер
неться на 1/4 кола в напрямку en dehors. Під час 
повороту п’ятка опорної ноги стримується; одноча- 
іно працююча нога, посилюючи виворотність у 
і моїй верхній частині і п’ятці і вкладаючись у тазо- 
і.югновому суглобі, переходить у положення попе- 
роду; носок працюючої ноги -  навпроти п’ятки 
опорної. Ліва рука залишається на палиці, права 
чорез першу позицію відкривається у другу, голова 
повертається праворуч.

На другу чверть положення фіксується.
На третю-четверту чверті працююча нога зак

ривається у п’яту позицію попереду, і рух викону- 
I іься в іншому напрямку.

% о б о р о т fo u e tté  від с та н к а
En  dehors
Вихідне положення: п’ята позиція, ліва нога позаду, права рука на 

ічлиці, ліва -  у підготовчому положенні; голова -  в повороті ліворуч.
На вступні акорди ліва рука через першу позицію відкривається у дру- 

іу, голова -  в повороті ліворуч.
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I I .  2-й та к т . На першу чверть корпус повер
тається на 1/4 кола в напрямку en dehors. П’ятка 
опорної ноги стримується; одночасно працююча 
нога, посилюючи виворотність у своїй верхній 
частині і п’ятці і вкладаючись у тазостегновому 
суглобі, переходить у положення попереду; носок 
працюючої ноги -  навпроти п'ятки опорної.

При завершенні вправи тазостегновий пояс і 
плечі рівні, в одній площині.

Ліва рука.з початком повороту спрямовується 
в напрямку палиці і кладеться на неї, права збері
гає другу позицію; голова -  в повороті праворуч.
• ■ • На другу -чверть положення фіксується.

' На; третю-четверту чверті працююча нога зак
ривається у п’яту позицію попереду.

En  dedans
Вихідне положення: п'ята позиція, ліва нога попереду, ліва рука на па 

лиці, права -  у підготовчому положенні; голова -  в повороті праворуч.
На вступні акорди права рука через першу позицію відкривається ; 

другу, голова -  в повороті праворуч.

І .  1-й та кт . На першу чверть працююча ног 
за правилами battement tendu відкривається не 
зад, носком у підлогу. Рука і голова зберігають пс 
переднє полсрення.

На другу ч іерть  положення фіксується.
На третю чверть корпус повертається на 1/ 

кола в напрямку en dehors спиною до станка. Пі, 
час повороту п'ятка опорної ноги стримуєтьс; 
працююча нога, посилюючи виворотність у свої 

верхній частині і п'ятці, перевс 
диться вбік; носок працююче 
ноги -  навпроти п’ятки опорно 
Права рука відривається ві, 
палиці, спрямовуючи поворої 
відразу відкривається у друг\ 
обидві руки залишаються 
другій позиції. Голову слід три 
мати прямо; погляд спрямова 
ний уперед.

На четверту чверть поле 
ження фіксується.

Дане положення є вихід 
ним для наступного повороту.
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I. 1-й та к т . На першу чверть ліва (працююча) 
нога за правилами battement tendu відкривається 
вперед, носком у підлогу. Рука і голова зберігають 
попереднє положення.

На другу чверть положення фіксується.
На третю чверть корпус повертається на М4 ко

ла спиною до станка (en dedans). Одночасно п’ятка 
опорної ноги енергійно виштовхується вперед; працю

юча нога, посилюючи виворот
ність у своїй верхній частині, 
переводиться вбік; носок прац
юючої ноги -  навпроти п'ятки 
опорної. Ліва рука відривається 
від палиці і, спрямовуючи пово
рот, відразу відкривається у дру
гу; обидві руки залишаються у 
другій позиції. Голову слід три
мати прямо; погляд спрямова
ний уперед.

На четверту чверть поло
ження фіксується.

Дане положення є вихід
ним для наступного повороту.

I I .  2-й такт. На першу чверть корпус повер
гся на 1/4 кола в напрямку en dedans. Одночас- м н н н м Н  

: «мої і-оги енергійно виштовхується ;
ч'Sri нога, стримуючись у тазостег- І  у

: , проходить У положення ПОЗЭДу; ; т-  і
-оі моїй - навпроти п’ятки опорної.

КОМ повороту спрямовується до V у ’ ".*
■ . : неї; ліва рука зберігає другу И Ь н зд ф , l V f; ' ]ГЦ 

н і овороті ліворуч. few  Л. '■*■'. К  \ч У г
іоложення фіксується. 

ю-четвергу чверті працююча нога зак- Я Я ЯИИШ  
вається у п’яту позицію позаду.

і > r:. рот fouetté необхідно здійснювати на по- І  

іігл.цї «іооної ноги, пятка повинна вільно пере
жуватися по підлозі. Корпус підтягнутий, опорна нога сильно витягнута,

; не упирається носком у підлогу, а лише торкається її. 
завершенні першої частині- повороту, коли працююча нога від- 
і рямку другої позиції, тазостегновий пояс, плечі, опорна пг а- 
га повинні знаходитись в одній площині; носок працюю чої. оги -  

ятки опорної На закінчення повороту тазостегновий по j  і пле- 
:сться; -юсок працюючої ноги -  навпроти п’ятки опорнг ,.

КЛс

ацюю

іюю
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Особливу увагу слід приділити рухам рук, зокрема, під час повороті 
від станка: опорна рука, не затримуючись на палиці, допомагає виконат 
ню поворота; працююча рука не випереджає поворот корпусу, залишак 
чись у другій позиції. Рука кладетьс^на палицю лише при завершенні пс 
вороту.

Голова при повороті якомога довше утримується у вихідному поле 
женні і швидко, ніби випереджаючи корпус, повертається у протилежни 
бік при завершенні руху. Своєчасність рухів рук і голови забезпечують гар 
монійність виконання.

В процесі освоєння дані вправи з поворотом на 1/8, 1/4 кола (пізніше 
на 1/2 кола) включаються в комбінації battement tendu, battement frappé.

Наприклад:
Battement tendu. Музичний розмір -  4/4. 8 тактів.
Вихідне положення: п'ята позиція, права нога попереду.
1-й та кт . На першу-другу чверті -  два battements tendus вперед.
На «і» відкрити працюючу ногу вперед, носком у підлогу.
На третю чверть -  поворот fouetté en dedans на 1/4 кола.
На четверту чверть -  поворот fouetté en dehors на 1/4 кола.
2-й та кт . На першу-другу чверті -  два battements tendus вперед.
На третю-четверту чверті -  три battements tendus по 1/8.
3-й т а к т :  чотири battements tendus вбік.
4-й т а к т : два battements tendus pour le pied.
Після цього вся комбінація повторюється у зворотному напрямку.

Або:
Battement tendu. Музичний розмір -  4/4. 4 такти.
1-й та к т . На першу-другу чверті -  два battements tendus вперед.
На третю-четверту чверті -  два battements tendus в позу effacé

вперед.
На «і» -  відкрити працюючу ногу в позу effacée вперед.
2-й та к т . На першу чверть -  поворот fouetté en dedans на 1/8 кол 

до положення en face; працююча нога відкрита в напрямку другої позиці
На другу-четверту чверті -  три battements tendus вбік.
Після цього вся комбінація повторюється у зворотному напрямку.

Або:
Battement frappé. Музичний розмір -  4/4. 8 тактів.
1-й та кт . На першу чверть -  double frappé  уперед носком у підлог
На другу чверть -  поворот fouetté en dedans на 1/4 кола.
2-й та к т . На першу чверть -  поворот fouetté en dehors на 1/4 кола,
На другу чверть -  підняти ногу вперед на 30°.
3-4-й та к ти : чотири battements frappés вбік.
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Вся комбінація повторюється у зворотному напрямку.
Поворот fouetté з носком у підлогу виконується також в demi plié  в 

юмбінаціях із rond de jambe par terre в demi plié. Правила його виконан
им залишаються незмінними, однак слід приділити увагу виворотності 
і гогна опорної ноги в demi plié.

Jilpem e p o zt-d e -b za s з ногою , 
в и т я г н у т о ю  назад на носок з  pCié
Дана вправа виконується на завершення комбінації rond 

ііі' jambe par terre, тому y вихідному положенні опорна (ліва) нога витяг
нута, працююча (права) нога витягнута назад носком у підлогу навпроти 
питки опорної ноги; рука у другій позиції, голова -  в повороті праворуч.

1-й та кт. На першу чверть, розпочинаючи demi plié  на опорній нозі і 
поступово його поглиблюючи, працююча нога, сильно витягнута в коліні, 
підйомі і пальцях, ковзним рухом відводиться носком по підлозі по прямій 
н.ізад. Обидві ноги зберігають виворотність. Одночасно корпус, посилюю
чи підтягнутість, спрямовується вперед, рука починає опускатись у на
прямку першої позиції, погляд супроводжує кисть руки.

На другу чверть, поглиблюючи demi plié, підтягнутий корпус при рів
них, розкритих і опущених плечах продовжує рух і нахиляється вперед. 
І Ірацююча нога ковзним рухом носком по підлозі посувається назад. Рука 
і.ікривається в першу позицію, голова -  en face, погляд спрямовується на 
кисть руки. Центр ваги тіла залишається на опорній нозі, п’ятка якої міцно 
притиснута до підлоги.

На третю-четверту чверті опорна нога поступово витягується в коліні; 
працююча, повільно підтягуючись, набуває вихідного положення -  позаду, 
носком у підлогу. Одночасно рука з першої позиції піднімається в третю, 
голова -  в повороті праворуч.

2-й та кт . На першу-другу чверті плечі залишаються розкритими і 
пііущеними, корпус поступово перегинається назад, рука і голова зберіга
ють попереднє положення.

На третю-четверту чверті корпус, поступово розгинаючись, випря
мляється, рука розкривається у другу позицію, голова -  в повороті пра
воруч.

У  ч е т в е р т о м у  с е м е с т р і р о з гл я н у т е  p o rt-de -b ras  ускладню 
ються за рахунок переходу з од н іє ї н о ги  на інш у.

Вихідне положення: опорна (ліва) нога витягнута, працююча (права) -  
позаду, носком у підлогу; рука у другій позиції, голова -  в повороті праворуч.

1-й та кт . На першу-другу чверті, посилюючи виворотність обох ніг, 
ииконується demi plié  на опорній нозі з поступовим його поглибленням;
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працююча нога, сильно витягнута в коліні, підйомі і пальцях, ковзним 
рухом носка по підлозі відводиться по прямій назад. Одночасно корпус 
посилюючи підтягнутість, продовжує рух і нахиляється вперед; рука перо 
ходить у першу позицію, погляд спростовується на кисть руки.

На третю-четверту чверті за допомогою енергійного поштовху опор 
ної ноги корпус випрямляється, центр ваги переноситься на праву ногу, 
яка переходить на всю ступню в точку витягнутого носка; працююча нога 
підтягується до опорної на відстань вільного кроку. Одночасно права рука 
через першу позицію піднімається у третю, голова -  в повороті праворуч.

2-й та кт . На першу-другу чверті корпус, зберігаючи підтягнутість, і 
розкритими і опущеними плечима, поступово перегинається назад; голоп, 
і руки зберігають попереднє положення.

На третю-четверту чверті корпус, поступово розгинаючись, вирівню 
ється, рука розкривається у другу позицію, голова -  в повороті праворуч.

JRpem e p o Z t-d e -b ta s  із  ногою ,в и т я гн у т о ю  
попереду на носок з  pêié

Вихідне положення:  опорна (ліва) нога витягнута, працююча (права 
витягнута попереду, носком у підлогу, навпроти п’ятки опорної ноги; рука 
у другій позиції, голова -  в повороті праворуч.

1-й та кт . На першу чверть, розпочинаючи demi plié  на опорній ноз 
і поступово його поглиблюючи, сильно витягнута працююча нога виконує 
ковзний рух уперед по прямій. Обидві ноги зберігають виворотність; тазо
стегновий пояс рівний. Одночасно корпус, посилюючи підтягнутість, спря
мовується вперед, рука починає опускатись у напрямку першої позиції, по
гляд супроводжує кисть руки.

На другу чверть, поглиблюючи demi plié  на опорній нозі, підтягнутий 
корпус із рівними, розкритими і опущеними плечима продовжує рух, нахи
ляючись уперед; працююча нога ковзним рухом носка по підлозі посу
вається вперед. Рука закривається в першу позицію, голова -  en face, по
гляд спрямовується на кисть руки.

На третю-четверту чверті опорна нога поступово витягується в коліні; 
працююча, повільно підтягуючись, набуває вихідного положення -  попере
ду, носком у підлогу. Одночасно рука через першу позицію піднімається у 
третю, голова -  в повороті праворуч.

2-й та кт . На першу-другу чверті корпус при розкритих і опущених 
плечах поступово перегинається назад; рука і голова зберігають поперед
нє положення.

На третю-четверту чверті корпус, поступово розгинаючись, випрямляєть
ся, рука розкривається у другу позицію, голова -  в повороті праворуч.

Існує ще один варіант виконання даної вправи: на третю-четверту 
чверті першого такту опорна нога, виходячи з поглибленого plié, залиша-
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п.ся в demi plié, з якого відбувається перегинання корпусу назад. У про- 
(осі виконання вправи слід звернути увагу на збереження виворотності 
шорної ноги в demi plié в тазостегновому і колінному суглобах.

B a tte m e n t d o u b le  fo n d u
Музичний розмір -  4/4.

Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду, права рука в 
идготовчому положенні, голова -  в повороті праворуч.

На першу чверть -  demi plié на опорній нозі; одночасно працююча но- 
,і набуває положення умовного cou-de-pied, рука зберігає підготовче по- 
юження, голова починає поворот ліворуч і нахиляється до лівого плеча.

На «і» -  посилюючи виворотність, опорна нога витягується, працюю-
1.1 зберігає положення cou-de-pied; рука піднімається в першу позицію, го- 
юва -  в нахилі до лівого плеча.

На другу чверть -  demi plié  на опорній нозі; працююча нога, утримую- 
іи стегно на тій самій висоті, починає витягуватись у коліні в напрямку 
іругої позиції; рука відкривається у другу позицію.

На «і» -  опорна нога витягується, працююча нога відкривається у 
іругу позицію на 45°; рука зберігає другу позицію. Голову слід тримати 
ірямо.

Упродовж виконання руху корпус залишається підтягнутим, плечі роз
риті і опущені, ноги максимально виворотні.

П о в о р о т  fo u e tté  en d e k o Zs m a en 
d e d a n s на 1/4 і 1/2 кола  з  ногою , 
в и т я г н у т о ю  попереду або позаду  
на 45°

Наприкінці IV семестру поворот fouetté  опановується з 
юворотом на 1/2 кола із підняттям працюючої ноги на 45° прийомом 
our lent. При цьому правила повороту залишаються незмінними для 
юслідовної зміни положень і скоординованості рухів ніг, корпусу, рук.

Як правило, цей рух засвоюється в комбінації з battement fondu.

Jloôopom  fo u e tté  до с та н к а

Музичний розмір -  4/4.
En dedans
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду, ліва рука на 

іалиці, права -  у підготовчому положенні; голова -  в повороті праворуч.
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-1-й та к т : два battements fondus вперед.
2-й та кт . На першу-другу чверті корпус повертається до станка (en 

dedans), п’ятка опорної ноги непомітним,.пересуванням по підлозі активно 
виштовхується вперед; працююча нога, посилюючи виворотність у своїй 
верхній частині і утримуючи висоту 45°, прохідним рухом через другу по
зицію переходить у положення позаду -  за однойменним плечем. Корпус І 
тазостегновий пояс підтягнуті. З початком повороту права рука кладеться 
на палицю, ліва через першу позицію відкривається у другу; голова, «ви
переджаючи» поворот, повертається ліворуч. При завершенні повороту 
тазостегновий пояс і плечі рівні, обидві коги зберігають виворотність.

На третю-четверту чверті положення фіксується: воно є вихідним для 
продовження вправи.

En  dehors
3-й т а к т : два battements fondus назад.
4-й та кт . На першу-другу чверті корпус повертається до станка ( т  

dehors); п’ятка опорної ноги, непомітно пересуваючись по підлозі, стриму
ється; права нога посилюючи виворотність у своїй верхній частині і п’ятці, 
утримує висоту 45° і прохідним рухом через другу позицію переходить у 
положення попереду. Корпус і тазостегновий пояс підтягнуті. З початком 
повороту ліва рука кладеться на папицю, права через першу позицію від
кривається у другу; голова, «випереджаючи» поворот, повертається пра
воруч. При завершенні повороту тазостегновий пояс і плечі рівні, обидві 
ноги зберігають виворотність.

На третю чверть положення фіксується. На четверту чверть нога 
опускається у п’яту позицію.

Jloôopom  fo u e tté  від  с та н к а
E n  dehors
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога позаду, ліва рука на па

лиці, права -  у підготовчому положенні; голова -  в повороті праворуч.
1-й т а к т : два battements fondus назад.
2-й та к т . На першу-другу чверті корпус повертається від станка (en 

dehors); п’ятка опорної ноги при пересуванні стримується; права нога, по
силюючи виворотність у своїй верхній частині і п’ятці, утримує висоту 45" І 
прохідним рухом через другу позицію переходить у положення попереду. 
Ліва рука, допомагаючи повороту, закривається в першу позицію і відразу 
відкривається у другу; в момент проходження працюючої ноги положення 
другої позиції обидві руки перебувають у другій позиції, після чого права 
рука спрямовується до палиці (не випереджаючи поворот корпусу) і на за
вершення повороту кладеться на неї. Голова, «випереджаючи» поворот, 
повертається ліворуч.

На третю-четверту чверті положення фіксується; воно є вихідним для 
продовження вправи.
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En dedans
3-й такт: два battements fondues вперед.
4-й такт. На першу-другу чверті корпус повертається від станка 

fi n dedans);  п’ятка опорної ноги непомітним пересуванням виштовхується 
иморед; права нога, посилюючи виворотність у своїй верхній частині і 
у і римуючи висоту 45°, прохідним рухом через другу позицію переходить у 
положення позаду. Права рука, допомагаючи повороту, закривається в 
цпршу позицію і відразу відкривається у другу; в момент проходження 
працюючою ногою другої позиції обидві руки перебувають у другій позиції, 
після чого ліва рука спрямовується до палиці (не випереджаючи поворот 
корпусу) і в момент завершення повороту кладеться на неї. Голова повер
неться праворуч.

На третю чверть положення фіксується.
На четверту чверть працююча нога опускається у п’яту позицію.

battement soutenu на 90°
Музичний розмір -  4/4.

Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду.
Затакт 3/8. На першу восьму права рука ледь відкривається. На дру- 

іу восьму relevé на півпальці, рука повертається у підготовче положення. 
Не третю восьму положення зберігається.

На першу чверть права нога набуває положення умовного cou -de- 
l'h'd і, не затримуючись, піднімається до середини коліна; рука перево
диться в першу позицію, голова нахиляється до лівого плеча.

На другу чверть, посилюючи виворотність, працююча нога прийомом 
biittement développé відкривається вбік на 90°; опорна нога починає demi 
І'Ііс: рука відкривається у другу позицію, голова спрямовується вперед.



На третю чверть працююча нога поступово опускається носком у під
логу, опорна поглиблює demi plié; кисть руки переводиться в положення 
allongé. ^

На четверту чверть працююча нога підтягується у п’яту позицію, після 
чого обидві ноги піднімаються на півпальці; рука опускається в підготовче 
положення.

Як і на попередніх етапах вивчення даного руху, він виконується зли* 
то, без зупинок. Обидві ноги під час виконання виворотні.

При виконанні кількох battement soutenus в одному напрямку рука су»! 
пров >джує лише перший рух, після чого залишається у другій позиції, і

Qtand tond de jambe développé en | 
dekots
Музичний розмір -  4/4.

Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду.
1-й такт. На першу-другу чверті -  battement développé вперед; рук| 

з підготовчого положення піднімається в першу позицію, голова нахи» 
ляється до лівого плеча, погляд спрямовується в долоню правої руки.

На третю-четверту чверті працююча нога із збереженням виворотноч 
сті і підвищенням положення відводиться вбік, рука відкривається у друїу 
позицію; голова повертається праворуч.

2-й такт. На першу-другу чверті працююча нога, продовжуючи підви* 
щувати положення, відводиться назад; корпус, стримуючи нахил, трохи 
подається вперед. Опорне плече не розгортається, а залишається рівним, 
працююча рука ледь подається вперед.

На третю чверть положення зберігається.
На четверту чверть працююча нога переходить у п'яту позицію, кор* 

пус вирівнюється, рука опускається в підготовче положення.

Çëand tond de jambe développé 
en dedans
Музичний розмір -  4/4.

Вихідне положення: п’ята позиція, права нога позаду.
1-й такт. На першу-другу чверті -  battement développé назад; рука І 

підготовчого положення піднімається в першу позицію, голова нахиляєіи* 
ся до лівого плеча.

На третю-четверту чверті працююча нога з підвищенням положення, 
відводиться вбік; корпус, посилюючи підтягнутість, вирівнюється, рука від
кривається у другу позицію, голова повертається праворуч.

2-й такт. На першу-другу чверті працююча нога з посиленням вини 
ротності і підвищенням положення відводиться вперед.

На третю чверть положення зберігається.

" Т  Л. Цвєткоаі
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На четверту чверть працююча нога переходить у п’яту позицію, рука 
опускається в підготовче положення.

Під час виконання обидві ноги сильно витягнуті і зберігають виворот- 
їмсгь. Тазостегновий пояс підтягнутий і рівний.

Після опанування руху біля станка він виконується на середині залу. 
В цьому випадку при виконанні battement développé обидві руки підніма
ні іься в першу позицію і одночасно з відведенням ноги вбік розкривають- 
I н у другу позицію.

J ombé з напівобертом. sut &е 
cou-de-pied
Музичний розмір -  2/4

Напівоберт en dehors. Вихідне положення: п’ята позиція, права 
нога позаду.

На вступні акорди права нога відкривається у другу позицію на 45°, ру- 
ы через першу позицію відкривається у другу, голова -  в повороті праворуч.

На першу ч е  • 'р ть  права нога підводиться у п’яту позицію попереду в 
іігті plié, одночасно ліва нога набуває положення cou-de-pied  позаду 

tom bé); права рукз опускається в підвищене підготовче положення, 
мінова -  в повороті праворуч.

На другу чверть -  піднімаючись на високі півпальці на правій нозі, ви
конується поворот en dehors на 180° ліворуч (до станка). Опорна п’ятка 
і гримується; ліва нога, посилюючи виворотність стегна, переводиться в 
положення мовного cou-de-pied. Корпус і тазостегновий пояс підтягнуті, 
опорна нога сильно витягнута в коліні. Права рука з початком повороту 
піднімається в першу позицію і до його завершення опускається на па- 
пицю; ліва рука через першу позицію відкривається у другу, голова повер-
I,їсться ліворуч.

Напівоберт en dedans. Вихідне положення: п’ята позиція, права но-
м попереду.

На вступні акорди права нога відкривається у другу позицію на 45°, ру- 
к.і через першу позицію переходить у другу, голова -  в повороті праворуч.

На першу чверть права нога підводиться у п’яту позицію позаду в 
ііппі plié; одночасно ліва нога набуває положення умовного cou-de-pied  

попереду (pas tombé), права рука зберігає другу позицію, голова поверну- 
м праворуч.

На другу чверть -  піднімаючись на високі півпальці на правій нозі, ви
конується поворот en dedans на 180° праворуч (від станка). Опорна п’ятка 
ништовхується вперед; ліва нога, стримуючись у стегновій частині, перево- 
пшься в положення cou-de-pied позаду. Корпус і тазостегновий пояс підтяг
ну: і, опорна нога сильно витягнута в коліні. Ліва рука з початком повороту
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відривається від палиці і через першу позицію на закінчення повороту по< 
реходить у другу позицію. Права рука при завершенні повороту кладеться 
на палицю, голова повертається ліворуч.

При виконанні руху руки не задримуються на палиці, а відриваються 
від станка в момент початку повороту.

Дана вправа виконується в комбінації з battement fondu, battement 
frappé, rond de jam be en l ’air, petit battement. При цьому музичний розмір 
залежить від основного руху.

Після освоєння повороту його розкладка змінюється:
На першу чверть pas tombé в п’яту позицію.
На «і» -  напівоберт.
На другу чверть нога відкривається у другу позицію на 45°.

V&ié Zedevé з ногою, піднятою на 90"
Вихідне положення: п'ята позиція, права нога попереду. І

1-й такт. На першу-другу чверті, розпочинаючи із затакту, battement 
développé вперед.

На третю чверть, не розслабляючи м’язів, опорна нога виконує demi 
plié, працююча зберігає висоту 90°.

На четверту чверть опорна нога пружно витягується в коліні; сильно 
витягнута працююча нога залишається на висоті 90°. Обидві ноги витягну
ті і зберігають виворотність, корпус і тазостегновий пояс підтягнуті.

2-й такт. На першу-другу чверті дане положення зберігається.
На третю-четверту чверті працююча нога опускається у п’яту позицію, 

рука одночасно опускається в підготовче положення.
На основі цих правил рух відпрацьовується в усіх напрямках. В ході 

його виконання корпус підтягнутий, плечі і тазостегновий пояс рівні; центр 
ваги під час demi plié  зберігається на опорній нозі. Серйозної уваги потро- 
бує положення стопи опорної ноги, яка часто западає на великий палець, 
Як і під час інших вправ, стопа повинна рівномірно розташовуватись н* 
підлозі.

Після засвоєння рухів en face  їх відпрацьовують із дотриманням від
повідних правил у позах.

Поворот на 360°

ІJloôopom на 360° до станка
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду, ліва рука н.і 

станку, права -  у другій позиції; голова -  в повороті праворуч.
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Затакт. Dem i plié у п’ятій позиції.
На першу чверть -  разом із посиленням підтягнутості корпусу ноги, 

підштовхуючись п’ятками від підлоги, піднімаються на високі півпальці у 
чиї ій позиції; руки через підвищене підготовче положення з’єднуються в 
першій позиції, голова повертається en face.

На другу чверть -  міцно витягнуті ноги, зберігаючи виворотність п’яток 
і повертаючись до станка, змінюють одна одну таким чином, що в кінці по
пороту ліва нога виходить уперед; руки під час повороту зберігають першу 
позицію; голова, спочатку повертаючись праворуч, по можливості довше 
м і римує спрямованість погляду вперед і, ніби випереджаючи поворот, 
•шмагається якомога швидше повернутись у положення en face.

На третю чверть ліва рука знову кладеться на станок, права поверта- 
ї і і . с я  у другу позицію; голова -  в повороті праворуч.

На четверту чверть -  demi plié  у п’ятій позиції для наступного пово- 
іюіу від станка.

П оворот  на 360° від станка
Вихідне положення: ноги у п’ятій позиції, права нога позаду, ліва рука 

н4 станку, права -  у другій позиції; голова -  в повороті праворуч.
Затакт. Dem i plié у п’ятій позиції.
На першу чверть -  разом із посиленням підтягнутості корпусу ноги, 

підштовхуючись п’ятками від підлоги, піднімаються на високі півпальці у 
німій позиції; руки через підвищене підготовче положення з’єднуються у 
першій позиції, голова -  en face.

На другу чверть -  сильно витягнуті ноги, посилюючи виворотність 
пінок і повертаючись від станка, змінюють одна одну таким чином, що на 
«икінчення повороту права нога виходить уперед; руки під час повороту 
іПорігають першу позицію; голова, спочатку повертаючись ліворуч, по 
можливості довше затримує спрямованість погляду вперед і, ніби випе- 
І'пджаючи поворот, намагається якомога швидше повернутись у положен
ий (7і face.

На третю чверть ліва рука знову кладеться на станок, права відкри- 
илі іься у другу позицію; голова -  в повороті праворуч.

На четверту чверть -  demi plié у п’ятій позиції для наступного пово- 
І>оіу до станка.

Поворот корпусу і ніг виконується синхронно, що забезпечується ско- 
нрдинованістю рухів рук і голови.

На початковому етапі вивчення вправи музичний супровід -  4/4. При 
•поденні повороту в комбінації музичний розмір залежить від відповідної
•Нрави.
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■^віс-^вас
Flic-flac -  зв’язуючий рух, до вивчення якого переходя! 

після засвоєння прийомів виконання ^pïïtit battement, що базуються І 
вільному русі ноги в колінному суглобі. Засвоєння руху здійснюється 
кілька етапів. Він може завершуватись у будь-якому напрямку. При цьом 
вихідним є положення ноги, відкритої на 45°.

П е р ш и й  е т а п .
Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення -  п’ята позиція, права нога попереду.
На вступні акорди права нога відкривається вбік на 45°, права рука ч 

рез першу позицію відкривається у другу.
На першу чверть першого такту працююча нога, утримуючи верхні 

частину ноги у виворотному і нерухомому положенні, енергійно просковзу 
витягнутими пальцями по підлозі біля середини стопи опорної ноги позі 
ду (flic).

На «і» через cou-de-pied  позаду, зберігаючи закріпленість і виворо 
ність стегна, нога відкривається вбік на 45°.

На другу чверть положення зберігається.
На першу чверть другого такту працююча нога перебуваючи в її вер 

ній частині у виворотному і нерухомому положенні, енергійно просков.чу 
витягнутими пальцями по підлозі біля середини стопи опорної ноги попі 
реду (flac).

На «і» через умовне cou-de-pied, зберігаючи закріпленість і виворо 
ність стегна, нога відкривається вбік на 45°.

На другу чверть положення зберігається.
Д р у г и й  е т а п .
Вихідне положення -  попереднє.
На вступні акорди права нога відкривається вбік на 45°; права рука ч 

рез першу позицію переводиться у другу позицію.
На першу чверть працююча нога енергійно просковзує витягнутим 

пальцями по підлозі біля середини опорної стопи позаду (flic).
На «і», не затримуючись, через cou-de-pied  позаду нога розгинаєтьа 

на половину відстані до другої позиції.
На другу чверть нога проковзує витягнутими пальцями по підлозі бі/1 

середини стопи опорної ноги попереду (flac).
На «і» через положення умовного cou-de-pied  працююча нога відраї 

відкривається вбік на 45°.
На таку музичну розкладку і в такій самій послідовності при незмінии 

правилах flic-flac відпрацьовується в зворотному напрямку, а також із м 
ложення ноги, відкритої вперед і назад на 45°. Упродовж виконання ко 
пус і тазостегновий пояс підтягнуті, опорна нога сильно витягнута; гір
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цніюча нога в своїй верхній частині зберігає нерухомість і виворотність. 
і ісобливу увагу слід звернути на виконання flic-flac із положення ноги, 
відкритої в четвертій позиції, вперед або назад. У цьому разі необхідно 
икомога швидше відвести працюючу ногу вбік із закріпленням її у стегно- 
14 іму суглобі і посиленням виворотності в момент відкривання ноги при за- 
циршенні руху.

Після відпрацювання навичок flic-flac  доповнюється рухами рук: під
* її виконання flic  працююча рука опускається в підвищене підготовче 

Положення, потім піднімається в першу позицію і під час виконання flac  

одночасно з завершенням руху у другій позиції рука відкривається у другу
позицію.

EfedKDg©®© 0®  ©®Р®[Щи][нІ

Заняття на середині залу ускладнюються по мірі освоєння матеріалу, 
виконуваного біля станка. На відміну від першого курсу, коли ця частина 
VI тку відводилася для опановування рухів екзерсису в елементарному 
іигляді, на другому курсі розпочинається поступове поєднання окремих 
вправ у комбінації. Ці побудови ускладнюють прийоми координації, розви- 
и ініть пам'ять і певною мірою скорочують загальний час виконання екзер- 
р і:у  на середині залу. Можливе поєднання battement tendu з battement 
(і іііін jeté, battement fondu з battement frappé. Враховуючи міру оволодін
ню матеріалом, викладач може вилучати з уроку окремі вправи, перенося
чи їх доопрацювання на наступне заняття.

При побудові комбінацій на середині залу слід широко використовува
ні пози класичного танцю. На цьому етапі положення рук у позах ще зали
цяються традиційними. Головна увага повинна зосереджуватись на під- 
імінутості корпусу, точності ракурсів, відповідності положення всіх частин 
ііііл заданій позі. Слід не випускати з поля зору виконання поворотів і по
нижень голови, спрямованість погляду. Доцільним є поєднання в одній 
шмбінації виконання рухів en face  і у позах.

Слід приділити увагу також виконанню  рух ів  у  позах із п ідн іман- 
ішм ноги  на 45°. Battement fondu і battement soutenu розучуються в по
мни,ному темпі з точним дотриманням усіх правил виконання. Складність 
ції і роботи обумовлює доцільність виконання кількох рухів у кожній позі, 
•ці> забезпечує стійкість моторної пам’яті.

Вдосконалення техніки виконання відбувається також за рахунок
і міни опорно ї но ги  в межах од н іє ї вправи. Ця робота розпочинаєть-
* и іііля станка і продовжується на середині залу. Підтягнутість корпусу і та- 
іпі іегнового пояса, сильна спина, непомітне для глядача перенесення
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центру ваги з однієї ноги на іншу відпрацьовуються спочатку за допомо 
гою рухів із ногою, спрямованою носком у підлогу ( battement tendu), а пи 
ніше -  вправ із підніманням ноги на 45°.

Крім зміни опорної ноги на місці, тобто у п’ятій позиції, слід використО| 
вувати як один із варіантів перехід з однієї ноги на іншу за допомогою рчі 
dégagé у четвертій і другій позиціях.

Такий перехід, на відміну від його різновиду, розучуваного на першп 
му курсі і використовуваного в temps lié, на даному етапі здійснюєтьої 
через demi plié  в четвертій або другій позиціях. Наприклад:

Battement tendu.
Музичний розмір -  2/4. 8 тактів.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по

переду.
1-й такт: два battements tendus в позу croisée вперед правою ногою
На «і» -  відкрити ногу в позу croisée вперед носком у підлогу.
2-й такт. На першу чверть -  demi plié в четвертій позиції з перехо

дом з опорної, лівої, ноги на праву (dégagé), в позу III arabesque.
На другу чверть -  закрити ліву ногу у п’яту позицію.
3-й такт: повертаючись en face, виконати два battement tendu вбік 

правою ногою.
На «і» -  відкрити ногу в бік другої позиції носком у підлогу.
4-й такт. На першу чверть -  demi plié у другій позиції з переходом | 

опорної, лівої, ноги на праву (dégagé).
На другу чверть -  закрити ліву ногу в п’яту позицію.
Комбінацію повторити у зворотному напрямку.
В battement fondu  pas dégagé ускладнюється за рахунок підніманим 

ноги на 45°. Наприклад:
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по 

переду.
1-й такт: два battements fondus вперед в позу croisée правою ногою
2-й такт. На першу чверть -  plié  з ногою, піднятою на 45°.
На другу чверть -  pas dégagé на праву ногу з підніманням лівої І 

позу croisée назад на 45°.
На третю чверть -  пауза в позі croisée назад.
На четверту чверть -  закрити ліву ногу в п’яту позицію позаду épaule 

ment croisé.
3-й такт: два battements fondus вбік правою ногою.
4-й такт. На першу чверть -  plié  з ногою, піднятою на 45°.
На другу чверть -  pas dégagé на праву ногу, з підняттям лівої на 45'і
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На третю чверть -  пауза з ногою, відкритою у другій позиції.
На четверту чверть закрити ліву ногу в п’яту позицію попереду épau- 

vncnt croisé.
Комбінацію повторити у зворотному напрямку.
Пауза після зміни ноги дає змогу проконтролювати перенесення 

митру ваги тіла і зафіксувати відповідне положення чи позу. В подальшо- 
іу нона може бути вилучена або замінена якимось рухом.

Даний прийом є підготовкою до зміни опорної ноги, коли працююча 
і/інята на 90°, і сприяє виробленню стійкості, впевненому фіксуванню
• і їй при зміні точки опори. Він дає змогу однаково впевнено виконувати 
Hdtement développé в поєднанні з різноманітними елементами.

Єлеліентарні руки в повороті
Ускладнення рухів екзерсису, ЩО сприяє виробленню СТІЙ

ЦІ [і, здійснюється не лише за рахунок включення в нього більш складних 
ніоментів , а й відпрацюванням його виконання в повороті -  en tournant. 
1|>и цьому методика виконання основного руху залишається незмінною. 
|о вивчення цього розділу програми приступають після вироблення нави
ти виконання основного руху на середині залу en face  і в позах при міцній 
шині, підтягнутих корпусі і тазостегновому поясі. В процесі його опануван
ні надзвичайно важливим є вироблення координаційних прийомів, дотри- 
імння яких забезпечить належне технічне відпрацювання матеріалу.

Battement tendu en tournant на 1/8 кола
Чергування battement tendu en tournant і без повороту спрямоване 

пі закріплення першого. Це дозволяє перевірити правильність виконання 
Идповідного ракурсу. В подальшому, по мірі засвоєння руху, кожний 
inttement tendu може виконуватися з поворотом.

Під час виконання battement tendu слід приділити увагу збереженню 
(пнтру ваги на опорній нозі. Корпус підтягнутий, строго вертикальний, 
ін.іходиться над ногами, спина міцна, плечі розкриті і опущені. Поворот 
ідійснюється одночасно всім корпусом, причому плечі, тазостегновий по- 
и і ноги повинні знаходитись на одній лінії.

Battement tendu en tournant en dehots на 1/8 кола
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по- 

Іореду, голова -  в повороті праворуч.
Затакт 3/8. На першу восьму руки піднімаються в першу позицію, го- 

иіва нахиляється до лівого плеча. На другу восьму корпус повертається 
чі face, руки відкриваються у другу позицію, голова спрямовується впе- 
ІИД. На третю восьму корпус і ноги утримують щільну п'яту позицію і з
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стримуванням п’ятки опорної ноги повертаються в точку 2 плану класу 
права нога, не затримуючись, відкривається вбік, її носок -  навпроти п'яі 
ки опорної. Корпус підтягнутий, руки -  у другій позиції. Розкриті і опущеМ 
плечі, тазостегновий пояс і ногц^цаходяться в одній площині.

На першу чверть права нога закривається у п’яту позицію позаду. |
На другу чверть -  battement tendu вбік без повороту із завершенням 

у п’ятій позиції попереду.
із дотриманням цих правил battement tendu виконується по два раз» 

в точки 3, 4, 5, 6, 7, 8 і завершується в точці 1 плану класу.

Battement tendu en tournant en dedans на 1/8 кола
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; ліва нога попи 

реду, голова -  в повороті ліворуч.
Затакт 3/8. На першу восьму руки піднімаються в першу позицію, го 

лова нахиляється до правого плеча. На другу восьму -  корпус повертаєн 
ся en face, руки відкриваються у другу позицію, голова повертається впф 
ред. На третю восьму корпус і ноги утримують щільну п’яту позицію і 
виштовхуванням п’ятки опорної ноги повертаються в точку 8 плану клас 
права нога, не затримуючись, відкривається вбік, її носок -  навпроти п'я 
ки опорної ноги. Корпус підтягнутий, руки -  у другій позиції.

Розкриті і опущені плечі, тазостегновий пояс і ноги знаходяться ( 
одній площині.

На першу чверть права нога закривається у п’яту позицію попереду
На другу чверть -  battement tendu вбік без повороту із завершенням 

у п’ятій позиції позаду.
Із дотриманням цих правил battement tendu виконується по два ра.іи 

в точки 7, 6, 5, 4, 3, 2 і завершуються в точці 1 плану класу.

Battement tendu jeté en tournant
Battement tendu je té  en tournant виконується в такій самій послідові 

ності і за такими ж правилами, як і battement tendu. Але він складнішій 
для засвоєння, оскільки передбачає кидок ноги на 25°.

Необхідно контролювати чіткість відкривання ноги вбік міцним коиї' 
ним рухом стопи по підлозі, при якому плечі, тазостегновий ПОЯС І НОГИ По 
винні знаходитися в одній плошині.

~Rond de jam be par terre en tournant en dehors un 
1/8 кола

Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: en face, перша позиція; руки -  в підготовчому по* 

ложенні.
На вступні акорди preparation до rond de jam be par terre ( tciii/М 

relevé par terre en dehors).
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На «і» права нога одночасно з поворотом корпусу в точку 2 плану 
м.ісу відводиться витягнутим носком по півколу назад.

На першу чверть права нога проводиться ковзним рухом по першій 
и ниції (passé par terre) і виконує rond de jam be par terre en dehors.

На другу чверть права нога проводиться ковзним рухом по першій по- 
іиції (passé par terre) і, виконуючи demi rond de jambe, відводиться по лів
ішу вбік.

На «і» права нога одночасно з поворотом корпусу в точку 3 плану 
їмсу відводиться витягнутим носком по півколу назад, завершуючи rond 

le jambe par terre en dehors.
На третю чверть права нога проводиться ковзним рухом по першій по- 

иції і виконує rond de jam be par terre en dehors.
На четверту чверть права нога проводиться ковзним рухом по першій 

іпиції і, виконуючи demi rond de jambe, відводиться по півколу вбік.
На «і» права нога одночасно з поворотом корпусу в точку 4 плану 

їмсу відводиться витягнутим носком по півколу назад, завершуючи rond 

h jambe par terre en dehors.
Таким чином, рух виконується як продовження повороту en dehors до 

очки 1 плану класу.

7Zond de jambe pat tette en tournant en dedans на 
/8 кола

Вихідне положення: попереднє.
На вступні акорди preparation до rond de jam be par terre ( temps 

rlevé par terre en dedans).
На «і» права нога одночасно з поворотом корпусу в точку 8 плану 

їмсу відводиться витягнутим носком по півколу вперед.
На першу чверть права нога проводиться ковзним рухом по першій 

імиції (passé par terre) і виконує rond de jam be par terre en dedans.
На другу чверть права нога проводиться ковзним рухом по першій по- 

иції (passé par terre) і, виконуючи demi rond de jambe, відводиться по пів- 
влу вбік.

На «і» права нога одночасно з поворотом корпусу в точку 7 плану 
їмсу відводиться витягнутим носком по півколу вперед, завершуючи rond 

\ jambe par terre en dedans.
На третю чверть права нога проводиться ковзним рухом по першій по- 

иції і виконує rond de jam be par terre en dedans.
На четверту чверть права нога проводиться ковзним рухом по першій 

•ниції і, виконуючи demi rond de jambe, відводиться по півколу вбік.
На «і» права нога одночасно з поворотом корпусу в точку 6 плану 

їмсу відводиться витягнутим носком по півколу вперед, завершуючи rond 

« jambe par terre en dedans.
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Таким чином, рух виконується як продовження повороту en dedans д< 
точки 1 плану класу.

З доданням повороту правила виконання rond de jam be par terre з і 
лишаються незмінними. Корпус підтя$Гутий і нерухомий, плечі розкриті 
опущені; руки протягом усієї вправи зберігають нерухомість, перебуваючі 
у другій позиції. Обидві ноги витягнуті і виворотні. Рух здійснюється В ЄДИ1 
ному темпі: поворот корпусу і плечей синхронізується з поворотом НІІ 
Поворот виконується на подушечці опорної ноги за рахунок вільного пере 
сування п’ятки на основі стриманого руху в en dehors і активного виштов 
хування в en dedans. Працююча нога при виконанні руху не зупиняється 
підводиться сильно витягнутою стопою в положення носком навпрот» 
п'ятки опорної ноги позаду або попереду.

стає можливим після засвоєння навичок виконання вправ екзерсисі 
на півпальцях. Він розпочинається з preparation до pirouette, тобто пар 
терного обертання, при якому працююча нога знаходиться у положенії 
cou-de-pied  (В. Костровицька, О. Пісарєв) [25].

Preparation до pirouette en dehors із другої позиці,
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по

Затакт. Dem i plié  у п’ятій позиції, руки -  в підготовчому положенні.
1-й такт. На першу чверть з відштовхуванням п’ятками від підлоги 

виконується relevé у п’ятій позиції на високі півпальці у положенні < і 
face; сильно витягнуті ноги щільно притиснуті одна до одної, корпус під 
тягнутий; одночасно руки піднімаються в першу позицію, погляд спрямо 
вується вперед.

На другу чверть положення зберігається.
На третю чверть права нога енергійно відкривається в напрямку дру« 

гої позиції на 45°, руки переводяться у другу позицію;
На четверту чверть положення зберігається.
На «і» з посиленням виворотності виконується пружне demi plié у друї 

гій позиції; права рука через підготовче положення піднімається в першу 
позицію, ліва утримується у другій позиції; голова -  en face.

2-й такт. На першу чверть з відштовхуванням п'ятками від підлоги 
виконується relevé на високі півпальці сильно витягнутої в коліні лівої но|

Іідготовч.і вправи до обертання
Перехід до опанування підготовчих вправ до обертанні

переду.
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и, права, посилюючи виворотність у стегновій частині і п’ятці, набуває по- 
юження умовного cou-de-pied; руки з’єднуються в першій позиції.

На другу чверть положення зберігається.
На третю чверть, посилюючи підтягнутість корпусу і виворотність 

югна, опустити праву ногу в demi plié п’ятої позиції позаду épaulement 
toisé; руки відкриваються в занижену другу позицію, голова -  в повороті 
ііноруч.

На четверту чверть -  вихідне положення.

Vzepazation до pirouette en dedans із другої позиції

Вихідне положення: épaulement croisé, п'ята позиція; ліва нога попе-
»оду.

Затакт. Dem i plié у п’ятій позиції.
1-й такт. На першу чверть -  відштовхуючись п’ятками від підлоги

i levé у п’ятій позиції на високі півпальці в положенні en face, руки під- 
нмають в першу позицію; голова -  en face, погляд спрямований уперед.

На другу чверть положення зберігається.
На третю чверть права нога енергійно відкривається в напрямку дру

ці позиції на 45°, руки переводяться у другу позицію.
На четверту чверть положення зберігається.
На «і» -  пружне demi plié у другій позиції; ліва рука через підготов

ні положення піднімається в першу позицію, права утримується в другій
Юзиції.

2-й такт. На першу чверть з відштовхуванням п’ятками від підлоги 
іиконується relevé на високі півпальці сильно витягнутої в коліні лівої но-
ii права, посилюючи виворотність у стегновій частині і п'ятці, набуває по- 
тження умовного cou-de-pied; руки з’єднуються в першій позиції.

На другу чверть положення зберігається.
На третю чверть посилюючи підтягнутість корпусу, і утримуючи виво- 

нііним стегно, права нога опускається в demi plié  п’ятої позиції попереду 
'/>utilement croisé; руки відкриваються в занижену другу позицію, голова -
і повороті праворуч.

На четверту чверть -  вихідне положення.

Vzepazation до piZouette en dekoZs із п'ятої позиції

Вихідне положення: épaulement croisé, п'ята позиція; права нога по-
іиреду.

Затакт 2/8. На першу восьму руки, ледь відкриваючись, через підго- 
пцче положення піднімаються в першу позицію, голова ледь нахиляється 
(и лівого плеча; на другу восьму -  demi plié у п’ятій позиції з поворотом 
її face; права рука залишається в першій позиції, ліва відкривається у 
ціугу позицію; голова -  en face, погляд спрямований уперед.
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На першу чверть із відштовхуванням п’ятками від підлоги виконуєть
ся relevé на високі півпальці сильно витягкутої в коліні лівої ноги; права, 
посилюючи виворотність у стегновій частині і п’ятці, набуває положення 
умовного cou-de-pied; ліва рука енцддйним рухом з’єднується з правою в 
першій позиції.

На другу чверть положення зберігається.
На третю чверть із посиленням підтягнутості корпусу і виворотності 

стегна права нога опускається в demi plié п’ятої позиції позаду épaulement 
croisé; руки відкриваються в занижену другу позицію, голова -  в повороті 
ліворуч.

На четверту чверть -  вихідне положення.

Preparation до pirouette en dedans із п'ятої позиції
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; ліва нога попа-, 

реду.
Затакт 2/8. На першу восьму руки, ледь відкриваючись, через підго

товче положення піднімаються в першу позицію, голова ледь нахиляється 
до правого плеча; на другу восьму -  demi plié у п’ятій позиції з поворотом 
en face; права рука відкривається у другу позицію, ліва залишається и 
першій позиції.

На першу чверть, відштовхуючись п’ятками від підлоги, виконується 
relevé на високі півпальці сильно витягнутої в коліні лівої ноги; права, по») 
силюючи виворотність у стегновій частині і п’ятці набуває положення 
умовного cou-de-pied; права рука енергійним рухом з'єднується з лівою й 
першій позиції.

На другу чверть положення зберігається.
На третю чверть, посилюючи підтягнутість корпусу і утримуючи виво

ротним стегно, опустити праву ногу в demi plié п’ятої позиції попереду 
épaulement croisé; руки відкрити в занижену другу позицію; голова -  в по*і 
вороті праворуч.

На четверту чверть -  вихідне положення.

Preparation к pirouette з четвертої позиції 
en dehors

Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по* 
переду.

Затакт 2/8. На першу восьму руки ледь відкриваються. На другу восі. 
му -  demi plié  у п’ятій позиції; руки закриваються в підготовче положении

1-й такт. На першу чверть одночасно з поворотом корпусу в точкуЕ
2 плану класу ліва нога, посилюючи виворотність у п’ятці, енергійно підні
мається на високі півпальці; права нога з посиленням виворотності |І 
своїй верхній частині і п'ятці набуває положення умовного cou -de -p icA
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одночасно з цим руки піднімаються в першу позицію, голова повертається 
прямо, погляд спрямовується в точку 2 плану класу.

На «і» положення зберігається.
На другу чверть ліва нога опускається в demi plié; права, посилюючи 

ииворотність у своїй верхній частині, відводиться назад і, витягуючись у 
коліні, опускається в четверту позицію; одночасно ліва рука відкривається 
у другу позицію, права залишається в першій; кисті рук, продовжуючи рух, 
повертаються долонями вниз, набуваючи положення III arabesque. Центр 
ваги утримується на опорній нозі.

На «і» -  demi plié в четвертій позиції із збереженням центру ваги на 
опорній нозі; положення рук, голови і спрямованість погляду залишаються 
незмінними.

2-й такт. На першу чверть відштовхуючись п’ятками від підлоги і збе
рігаючи виворотність опорної п’ятки, права нога, посилюючи виворотність 
нерхньої частини і п’ятки приймає положення умовного cou-de-pied, руки 
поєднуються у першій позиції.

На другу чверть положення зберігається.
На третю чверть, посилюючи підтягнутість корпусу і виворотність 

працюючого стегна, опустити праву ногу в demi plié  в п’ятій позиції поза
ду épaulement croisé; руки відкрити в занижену другу позицію; голова -  
в повороті ліворуч.

На четверту чверть перейти у вихідне положення.

Preparation до piZouette з четвертої позиції 
en dedans

Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по
переду.

Затакт 2/8. На першу восьму руки ледь відкриваються. На другу вось
му -  demi plié у п’ятій позиції; руки закриваються в підготовче положення.

На першу чверть одночасно з поворотом корпусу en face  ліва нога 
енергійно піднімається на високі півпальці; права нога активно переходить 
у положення умовного cou-de-pied; одночасно руки піднімаються в першу 
позицію, голова повертається en face, погляд спрямовується в точку 1 
плану класу.

На другу чверть положення зберігається.
На третю чверть, повертаючись épaulement croisé, ліва нога опуска

ється в demi plié; права, посилюючи виворотність у своїй верхній частині, 
відводиться назад і, витягуючись у коліні, опускається в четверту позицію; 
одночасно права рука відкривається у другу позицію, ліва залишається в 
першій; положення голови і спрямованість погляду не змінюються, центр 
ваги припадає на опорну ногу ( preparation).

На четверту чверть положення зберігається.
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На «і» -  пружне demi plié  на опорній нозі; одночасно ліва рука відкри 
ваеться у другу позицію; центр ваги залишається на опорній нозі.

На першу чверть другого такту з повощгрм корпусу en face  ліва нога 
посилюючи виворотність у п’ятці, піднімається на високі півпальці; права 
посилюючи виворотність у своїй верхній частині і п’ятці, набуває положеі 
ня умовного cou-de-pied; руки з’єднуються в першій позиції, голова повеї 
тається en face, погляд спрямовується вперед.

На другу чверть положення зберігається.
На третю чверть, посилюючи підтягнутість корпусу і зберігаючи виво 

ротність працюючого стегна, опустити праву ногу в demi plié в п'ятій пози 
ції попереду épaulement croisé; руки, зберігаючи округлість, відкриваюті 
ся в напрямку другої позиції, кисті відкриваються вперед; голова -  
повороті праворуч.

На четверту чверть ноги витягуються в колінах.

Четверте pozt-de-bkas
Музичний розмір -  4/4. Виконується на два такти.

Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога 
переду, руки -  в підготовчому положенні.

Preparation. На перший 
акорд -  руки піднімаються в пер- < /  
шу позицію, голова ледь нахи
ляється ліворуч, погляд спрямо
ваний на долоні. На другий 
акорд -  ліва рука піднімається у 
третю позицію, права відкри
вається у другу; голова -  в пово
роті праворуч, погляд спрямова
ний уздовж правої руки.

Затакт. Голова, повертаю' 
чись ліворуч, ледь піднімається, 
погляд спрямовується на кисті 
лівої руки. Залишаючи руки g 
попередньому положенні і почи 
наючи рух від пальців, ледь роз« 
крити лікті.
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1-й такт. На першу-другу 
зрті -  ліву руку опустити у другу 
зицію, долоні поступово повер- 
ІИ вниз.

На третю чверть -  зберігаючи 
рухомими ноги і стегна в épau- 
iii’iit croisé повернути вільно 
зкриті і опущені плечі: ліве -  Ha-
1 , праве -  вперед так, щоб лінії 
< і плечей утворювали діаго- 
пь (права рука спрямовується у 
очку, ліва -  у 4 точку плану за- 
I; голова -  в повороті праворуч.

На четверту чверть -  поси
люючи підтягнутість і зберігаючи 
нерухомість тазостегнового поясу, 
ледь перегнути корпус у талії на
зад.

нахиляється до лівого плеча, по
гляд спрямовується на долоні.

На третю-четверту чверті 
ліва рука піднімається у третю 
позицію, права розкривається у 
другу; голова в повороті право
руч -  повернення у вихідне по
ложення.

•\ч<

2-й такт. На першу-другу 
срті -  повернути плечі в épau- 
ncnt croisé; ліва рука через 
іготовче положення піднімаєть- 
вперед, і руки набувають поло
ния першої позиції; голова
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Так само рух виконуетьс 
лівої ноги.

В завершальній фо 
вправи ліва рука може відк 
ватись в напрямку другої 
зиції одночасно з поворот 
плечей.
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Jl'sime poZt-cLe-bZcis
Музичний розмір -  4/4.

Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по- 
среду, руки -  в підготовчому положенні.

Виконується на два такти.
Preparation. На перший 

<орд -  руки піднімаються в пер- 
іу позицію, голова ледь нахи- 
яється до лівого плеча, погляд 
ірямовується на долоні. На 
эугий акорд -  ліва рука підні- 
ається у третю позицію, права 
дкривається у другу; голова -  

повороті праворуч, погляд 
трямований уздовж правої 
/ки.

Затакт. Голова, повертаю
чись ліворуч, ледь піднімається, 
погляд спрямовується на кисть 
лівої руки. Залишаючи руки в по
передньому положенні і почи
наючи рух від пальців, ледь роз
крити лікті.

1-й такт. На першу-другу 
зєрті -  корпус, із збереженням 
дтягнутості ніг і тазостегнового 
зяса, плавно нахиляється впе- 
зд. Ліва рука опускається, а 
зава піднімається через підго- 
>вче положення, з’єднуючись у 
зршій позиції; голова опуска- 
ься, погляд спрямовується на 
злоні.
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На третю чверть -  корпус 
випрямляється, ледь повертаю
чись ліворуч; ноги у п’ятій пози
ції і стегна залишаються неру
хомими в épaulement croisé, 
руки -  в попередньому поло
женні.

2-й такт. На першу-другу 
чверті корпус продовжує переги
натись назад; права рука роз
кривається у другу позицію, ліва 
піднімається у третю.

На третю-четверту чверті 
корпус, плавно випрямляючись, 
повертається у вихідне поло
ження.

На четверту чверть -  кор 
пус, утримуючи рівні, розкриті 
опущені плечі, плавно перегині 
ється назад; права рука підніма 
ється у третю позицію, ліва ві/ 
кривається у другу.
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IV  atabesque
Дана поза вивчається після засвоєння навичок виконання

четвертого port-de-brcis.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по

переду.
1-й такт. На першу чверть руки піднімаються в першу позицію, голо- 

иа нахиляється до лівого плеча, погляд спрямовується на долоні.
На другу-третю чверті права нога за правилами battement tendu відво

диться назад; одночасно права рука витягується вперед і спрямовується в 
ючку 8 плану класу, ліва через другу позицію відводиться разом із плечем 
назад; корпус, утримуючи підтягнутим і нерухомим тазостегновий пояс, 
якомога більше повертається спиною до глядача. Руки трохи витягнуті і 
пом'якшенні в ліктях, повертаються долонями вниз, із ледь витягнутими 
пальцями, утворюючи єдину лінію з плечима. Голова повертається право
руч і ледь відхиляється назад; погляд спрямований у глядацький зал.

На четверту чверть поза зберігається.
2-й такт. На першу-другу чверті поза зберігається.
На третю-четверту чверті руки повільно опускаються в підготовче по

ложення: корпус повертається в точку 8 плану класу, переходячи у вихід
не положення.

В четвертому семестрі IV arabesque розучується з підніманням ноги 
на 90° прийомами relevé lent і développé. У цьому випадку в момент від
кривання ноги назад і повороту корпусу основну увагу слід звернути на 
його підтягнутість і збереження рівності тазостегнового поясу.
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J emps ( l i é  на 90° уперед
Музичний розмір -  4/4.

Вихідне положення: épaulement ç&ùsé, п'ята позиція; права нога по> 
переду.

1-й такт. На першу чверть -  demi plié на лівій нозі; одночасно пра 
ва, проходячи положення cou-de-pied, піднімається і проводиться пальця 
ми до коліна опорної ноги, з посиленням виворотності обох ніг; руки в під 
готовчому положенні, голова -  в повороті праворуч.

На другу чверть, поглиблюючи demi plié на лівій нозі, права за правИ' 
лами battement développé витягується вперед на croisé на 90°; одночасне 
руки піднімаються в першу позицію, голова нахиляється до лівого плечаі 
погляд спрямовується в долоні.

На третю чверть, подовжуючи крок, перейти на праву витягнуту ногу, 
ліву підняти прі/ йомом relevé у велику позу attitude croisée. Ліва рука під» 
німається у третю позицію, права відкривається у другу; голова -  в пово
роті праворуч.

На «і» поза зберігається.
На четверту чверть ліва нога, витягуючись у коліні, опускається ■  

п’яту позицію; положення рук і голови зберігається.
2-й такт. На першу чверть, повертаючись en face, виконати demi plia 

на лівій нозі; одночасно права, проходячи положення cou-de-pied, підніма
ється і проводиться пальцями до коліна опорної ноги з посиленням виво*' 
ротності обох ніг; ліва рука опускається в першу позицію, права зберігав- 
другу; голова повертається en face, погляд спрямований на долоню лівої 
руки.

На другу чі їрть, поглиблюючи demi plié на лівій нозі, права за прави
лами battement développé витягується вбік на 90°; одночасно ліва рука від» 
кривається у другу позицію, голова -  en face.

На третю чверть, подовжуючи крок, перейти на праву витягнуту ногу; 
ліва нога прийомом relevé піднімається вбік на 90°, руки зберігають другу 
позицію, голова повертається ліворуч.

На «і» положення зберігається.
На четверту чверть ліва нога опускається у п'яту позицію вперед, 

épaulement croisé, руки переводяться в підготовче положення; голова ^  
в повороті ліворуч.

Temps lié виконується з іншої ноги.

f e m p s  (lié  н а  9 0 °  н а з а д

Вихідне положення: попереднє.
1-й такт. На першу чверть -  demi plié на правій нозі; одночасно ліня 

нога, проходячи положення cou-de-pied, піднімається до коліна опорної
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ні іги, з посиленням виворотності обох ніг; руки в підготовчому положенні, 
голова -  в повороті праворуч.

На другу чверть -  поглиблення demi plié  на правій нозі; ліва за пра
вилами battement développé витягується назад на croisé на 90°; одночас
но руки піднімаються в першу позицію, голова нахиляється до лівого пле- 
ч і і, погляд спрямовується на долоні.

На третю чверть, подовжуючи крок, перейти на ліву витягнуту ногу; 
права нога прохідним рухом через п’яту позицію відразу ж набуває поло
ження умовного cou-de-pied  і, не затримуючись, за правилами battement 
llévelioppé відкривається у велику позу croisée уперед, ліва рука підніма
ться в третю позицію, права відкривається -  у другу позицію; голова -  
в повороті праворуч.

На «і» поза зберігається.
На четверту чверть права нога опускається у п’яту позицію, épaule- 

mcnt croisé; положення рук і голови зберігається.
2-й такт. На першу чверть, повертаючись en face, виконати demi plié 

на правій нозі; одночасно ліва, проходячи положення cou-de-pied, підніма- 
I іься до коліна опорної ноги з посиленням виворотності обох ніг; ліва 
рука опускається в першу позицію, права зберігає другу; голова поверта
ні ься en face, погляд спрямовується на долоню лівої руки.

На другу чверть при поглибленні demi plié на правій нозі ліва за пра
вилами battement développé витягується вбік на 90°; одночасно ліва рука 
відкривається у другу позицію, голова -  en face.

На третю чверть, подовжуючи крок, перейти на ліву витягнуту ногу; 
права нога прийомом relevé піднімається вбік на 90°; руки зберігають дру- 
іу позицію, голова повертається ліворуч.

На «і» положення зберігається.
На четверту чверть ліва нога опускається у п’яту позицію позаду, 

épaulement croisé; руки опускаються в підготовче положення, голова -  
в повороті ліворуч.

Temps lié виконується з іншої ноги.

Pas-de-bouZkée
На другому курсі pas-de-bourrée ускладнюється за раху

нок урізноманітнення його форм. Крім вироблення спритності ніг, розроб
ки стопи, вони сприяють розвитку координації. Активна участь у цих рухах 
корпусу, голови, включення нових прийомів переведення рук з одного по- 
поження в інше в залежності від характеру вправ сприяють розвитку вико
навських навичок. Уявна легкість освоєння цих рухів часто стає причиною 
недбалості в їх виконанні. Викладач повинен розуміти призначення цієї
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групи рухів, яке полягає в розробці стопи, підйому, забезпеченні узгодже- 
ності рухів усіх частин тіла. Тому основним при їх відпрацюванні є досяг
нення виворотності ніг, чіткості їх роботи, зокрема, в положенні cou-de- 
pied, скоординованості їх рухів з роботою рук, корпусу, голови.

Після засвоєння навичок виконання руху повільний темп, характерний 
для початкового етапу його вивчення, поступово прискорюється. При цьо
му висота cou-de-pied  зменшується, підкреслюючи лише початок і кінець 
руху.

P a s  de bouttée en tournant en dekozs
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по

переду, руки в підготовчому положенні; голова -  в повороті праворуч.
Затакт 3/8. На першу восьму руки ледь відкриваються. На другу вось

му руки через підготовче положення піднімаються в першу позицію, голова 
трохи нахиляється ліворуч. На третю восьму виконується demi plié на пра
вій нозі, ліва набуває положення cou-de-pied  позаду; права рука зберігає 
першу позицію, ліва відкривається у другу, голова -  в повороті праворуч.

На першу чверть одночасно з поворотом корпусу в точку 6 плану кла
су ліва нога стає на високі півпальці на місце правої ноги, яка набуває по
ложення умовного cou-de-pied; руки активно з’єднуються в першій позиції, 
голова повертається у профіль; погляд спрямований у точку 8 плану кла
су,-плечі розкриті і опущені, підтягнутий корпус ледь перегинається назад.

На другу чверть одночасно з поворотом корпусу в точку 3 плану кла
су права нога змінює на високих півпальцях ліву, яка набуває положення 
умовного cou-de-pied; легке перегинання корпусу і перша позиція рук збе
рігаються, голова повертається ліворуч.

На третю чверть одночасно з поворотом корпусу в точку 2 плану 
класу корпус вирівнюється; ліва нога, змінюючи праву, опускається в demi 
plié, права набуває положення cou-de-pied  позаду. Права рука відкри
вається у другу позицію, ліва зберігає першу; голова -  в повороті ліворуч.

На четверту чверть положення зберігається, і з нього виконання руху 
починається з лівої ноги.

-P as  de bouZtée en tournant en dedans
Вихідне положення: попереднє.
Затакт 3/8. На першу восьму руки ледь розкриваються, на другу вось

му через підготовче положення піднімаються в першу позицію; голова 
ледь нахиляється ліворуч. На третю восьму виконується demi plié на лівій 
нозі, права набуває положення умовного cou-de-pied. Права рука розкри
вається у другу позицію, ліва залишається в першій позиції; голова -  в по
вороті праворуч.

— 180 —



Методика викладання класичного танцю

На першу чверть одночасно з поворотом корпусу в точку 6 плану кла
су права нога стає на високі півпальці на місце лівої ноги, яка набуває по
ложення cou-de-pied  позаду; руки активно з’єднуються в першій позиції, 
і олова повертається у профіль, погляд спрямований у точку 8 плану кла
су; плечі розкриті і опущені, підтягнутий корпус ледь перегинається назад.

На другу чверть одночасно з поворотом корпусу в точку 3 плану кла
су ліва нога на високих півпальцях змінює праву, яка набуває положення 
і ou de-pied позаду; легке перегинання корпусу зберігається і руки зали
шаються в першій позиції; голова повертається ліворуч.

На третю чверть одночасно з поворотом корпусу в точку 2 плану кла
су корпус випрямляється; права нога, змінюючи ліву, опускається в demi 
l>lié, ліва набуває положення умовного cou-de-pied; права рука зберігає 
першу позицію, ліва відкривається у другу; голова -  в повороті ліворуч.

На четверту чверть таке положення зберігається, і з нього виконання 
мправи повторюється з лівої ноги.

P a s  de bouttée dessus-dessous
Музичний розмір -  4/4.

Dessus
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по

переду, руки в підготовчому положенні.
Затакт 3/8. На першу восьму руки ледь відкриваються. На другу вось

му руки, повертаючись у підготовче положення, трохи підвищують його; 
юпова повертається ліворуч. На третю восьму одночасно з поворотом 
корпусу en face виконується demi plié на правій нозі, ліва нога через про
хідне cou-de-pied  позаду м’яко переводиться у другу позицію на 45°; руки, 
зберігаючи округлість, розкриваються в напрямку другої позиції, кисті по- 
исртаються долонями вниз, голова повертається ліворуч, погляд -  вздовж 
кисті лівої руки.

На першу чверть ліва нога стає на високі півпальці в п'яту позицію по
переду підміняючи праву ногу, яка набуває положення cou-de-pied  поза
ду; руки поєднуються в першій позиції. Голову слід тримати прямо.

На другу чверть -  невеликий крок правою ногою на високих півпаль
цях у напрямку другої позиції; ліва нога набуває положення cou-de-pied  

позаду.
На третю чверть виконується demi plié на лівій нозі, права через про

хідне умовне cou-de-pied  м’яко переводиться у другу позицію на 45°; руки, 
ііЗерігаючи округлість, розкриваються в напрямку другої позиції, голова 
повертається праворуч, погляд спрямований в долонь правої руки.

На четверту чверть положення зберігається.



і Л. Цвєті»

D esso u s
Вихідне положення: попереднє.
Затакт 3/8. На першу восьму руки ледь розкриваються. На другу во< 

му руки, повертаючись у підготовче положення, трохи підвищують й 
голова нахиляється ліворуч. На третТЙТвосьму одночасно з поворотом к 
пусу en face  виконується demi plié  на лівій нозі, права нога через про; 
не умовне cou-de-pied  м’яко переводиться у другу позицію на 45°; рук 
зберігаючи округлість, розкриваються у напрямку другої позиції, гоп 
повертається праворуч, погляд спрямований в долонь правої руки.

На першу чверть права нога стає на високі півпальці в п’яту позиі 
позаду підміняючи ліву ногу, яка набуває положення умовного сой 

pied; руки поєднуються в першій позиції. Голову слід тримати прямо.
На другу чверть -  невеликий крок лівою ногою на високих півпалі 

у напрямку другої позиції; права нога набуває положення умовного < 
de-pied.

На третю чверть виконується demi plié на правій нозі, ліва через її 
хідне cou-de-pied  позаду м’яко переводиться у другу позицію на 45°; р 
зберігаючи округлість, розкриваються в напрямку другої позиції, кисті 
вертаються долонями вниз, голова повертається ліворуч, погляд -  взді 
кисті лівої руки.

На четверту чверть положення зберігається.
Як правило, обидві частини руху зливаються в один і виконуються 

слідовно: після завершення першої його половини -  dessus -  нога, відк 
та у другу позицію на 45°, відразу піднімається на півпальці позаду огк 
ної ноги, і починаючи виконання dessous. Цей рух можна виконуваї 
зворотній послідовності -  pas de bourrée dessous-dessus -  із дотримані 
таких самих правил.

Pas-de-boutzée baêêotté
Pas-de-bourrée ballotté виконується в напрямку вперед і назад 

редбачаючи активну участь у русі корпусу. Вправа сприяє вироблеї 
навичок координації, які в подальшому використовуватимуться у бі 
складних рухах.

Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: попереднє.
Затакт 3/8. На першу восьму руки ледь розкриваються, на другу ві 

му через підготовче положення піднімаються в першу позицію; голі 
ледь нахиляється ліворуч. На третю восьму виконати demi plié на прі 
нозі, ліву перевести в положення cou-de-pied  позаду; права рука збе| 
першу позицію, ліва відкривається у другу; голова -  в повороті правої

1-й такт. На першу чверть одночасно з поворотом корпусу в точ 
плану класу ліва нога стає на високі півпальці підміняючи у п'ятій по
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На третю чверть ліва нога опускається в demi plié, права піднімаєть
ся і прохідним рухом через умовне cou-de-pied, витягується вперед на 
effacé, носком у підлогу. Права рука розкривається у другу позицію, ліва 
зберігає першу; голова повертається л івс^ч . Плечі рівні, опущені; підтяг
нутий корпус ледь відхиляється назад (поза effacée).

На четверту чверть поза effacée зберігається.
2-й такт. На першу чверть одночасно з поворотом корпусу в точку 4 

плану класу права нога, ковзнувши носком по підлозі, стає на високі пів
пальці на місце лівої ноги, яка відразу набуває положення cou-de-pied  по
заду; права рука з'єднується з лівою в першій позиції. Голову слід трима
ти прямо, спрямовуючи погляд на кисті рук.

На другу чверть із незначним просуванням назад у напрямку точки 8 
плану класу перейти на ліву ногу, при цьому права набуває положення 
умовного cou-de-pied; положення голови і рук зберігається.

На третю чверть права нога опускається в demi plié, змінюючи ліву, 
яка прохідним рухом через cou-de-pied  позаду витягується назад, носком 
у підлогу; права рука залишається в першій позиції, ліва відкривається 
у другу; голова ледь нахиляється ліворуч, погляд спрямовується вперед 
уздовж кисті правої руки; підтягнутий корпус ледь спрямовується вперед, 
плечі і тазостегновий пояс залишаються рівними.

На четверту чверть поза зберігається.
На першу чверть наступного такту одночасно з поворотом корпусу в 

точку 6 плану класу ліва нога, ковзнувши носком по підлозі, стає на висо
кі півпальці на місце правої ноги... і т. д.

Рух продовжується до точки 8 плану класу, після чого на заключні 
акорди нога закривається у п'яту позицію épaulement croisé.

Необхідною умовою правильного виконання pas-de-bourrée ballottf 
en tournant є узгодженість і одночасність повороту корпусу і ніг.

З часом рух ускладнюється: при завершенні кожного pas-de-bourrée 

нога прохідним рухом через відповідне cou-de-pied  розкривається вперед 
або назад на 45°, що підкреслюється активною роботою корпусу.

На ДРУГОМУ КУРСІ відпрацьовується також ряд рухів, які зазвичай 
виконуються на пуантах. їх опанування на півпальцях є доцільним з огля
ду на необхідність розвитку координації, формування виконавської культу
ри. Тому використання їх як елементів комбінацій дасть змогу збагатити 
арсенал лексичних засобів.

Pas g lissade  в б ік
Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: п’ята позиція en face, права нога попереду, руки 

в підготовчому положенні; голова -  в повороті праворуч.
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Затакт 2/8. На першу восьму -  demi plié; руки, ледь відкриваючись, 

чорез підготовче положення піднімаються в першу позицію, голова нахи
ляється ліворуч. На другу восьму права нога ковзним рухом відкриваєть-
I и в напрямку другої позиції; права рука залишається в першій позиції, лі- 
ім відкривається у другу; голова -  в повороті праворуч.

На першу чверть, подовжуючи крок, перейти на півпальці правої ноги, 
шву ногу підтягнути у п’яту позицію позаду; центр ваги розподіляється на 
обидві ноги, голова і руки зберігають попереднє положення.

На другу чверть -  demi plié у п’ятій позиції.
На наступний такт рух повторюється.
Pas glissade можна також розпочинати ногою, що знаходиться у п’ятій 

позиції позаду, або чергувати підтягування ноги у п’яту позицію попереду
І позаду.

Pas g lissade вперед
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по

бреду.
Затакт 2/8. На першу восьму -  demi plié; руки, ледь відкриваючись, 

повертаються в підготовче положення. На другу восьму права нога ковз
ним рухом відкривається вперед на croisé, руки піднімаються в першу по
зицію, голова нахиляється ліворуч, погляд спрямовується на кисті рук.

На першу чверть, подовжуючи крок, перейти на півпальці правої ноги; 
шва нога підтягується до правої у п’яту позицію; права рука відкривається 
у другу позицію, ліва піднімається у третю, голова повертається праворуч.

На другу чверть -  demi plié у п’ятій позиції, руки і голова зберігають 
попереднє положення.

На наступний такт рух повторюється.
За цими ж правилами pas glissade виконується назад.
Після засвоєння вправи напрямок виконання pas glissade, пози і по

ложення рук можуть варіюватись у залежності від завдань і рухів, з якими 
він поєднується.
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P etit pas je té  вперед
Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: п’ята позиція, épaulement croisé, права нога по

переду.
Затакт 2/8. На першу восьму еті plié в п’ятій позиції; руки, ледь 

відкриваючись, повертаються в підготовче положення. На другу восьму 
права нога відкривається вперед на croisé на 45°, руки піднімаються в пер
шу позицію, голова нахиляється ліворуч.

На першу чверть, подовжуючи крок, перейти на півпальці правої ноги 
з одночасним перенесенням на неї центру ваги; ліва нога набуває поло
ження cou-de-pied  позаду, права рука відкривається у другу позицію, ліва 
залишається в першій; голова -  в повороті праворуч.

На другу чверть перейти в demi plié на ліву ногу, праву перевести в 
положення умовного cou-de-pied; голова і руки зберігають попереднє по
ложення.

На «і» права нога відкривається вперед, після чого рух продовжуєть
ся; останнє je té  завершується в demi plié в п’ятій позиції позаду épaule
ment croisé.

Рух також може завершуватись у demi plié у п’ятій позиції.
Pas je té  за цими ж правилами опановується назад у croisé, а в по

дальшому -  вперед і назад на effacé.
В залежності від завдання рухи рук можуть варіюватись.

P etit pas je té  в б ік
Вихідне положення: попереднє.
Затакт 2/8. На першу восьму -  demi plié у п’ятій позиції; руки, ледь 

відкриваючись, через підготовче положення піднімаються в першу пози
цію, голова нахиляється ліворуч. На другу восьму права нога відкриваєть
ся в напрямку другої позиції на 45°, руки розкриваються у другу позицію; 
голова -  в повороті праворуч.

1-й такт. На першу чверть, подовжуючи крок, перейти на півпальці 
правої ноги з одночасним перенесенням на неї центру ваги; ліва нога на
буває положення умовного cou-de-pied, права рука переходить у першу 
позицію, ліва залишається у другій; голова -  в повороті праворуч.

На другу чверть перехід в demi plié  на ліву ногу, праву перевести в 
положення cou-de-pied  позаду; голова і руки зберігають попереднє поло
ження.

На «і» права нога відкривається вбік на 45°, права рука відкривається 
у другу позицію; голова -  в попередньому положенні.

2-й такт. На першу чверть, подовжуючи крок, перейти на півпальці 
правої ноги з одночасним перенесенням на неї центру ваги; ліва нога на
буває положення cou-de-pied  позаду, права рука зберігає другу позицію, 
ліва -  переходить у першу; голова -  в повороті ліворуч.
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На четверту чверть перейти в demi plié  на ліву ногу; права набуває 
положення умовного cou-de-pied , голова і руки зберігають попереднє по
ниження.

На «і» права нога відкривається вбік на 45°; ліва рука відкривається у 
другу позицію, голова -  в попередньому положенні, після чого рух продов
жується.

При виконанні je té  вперед і назад рухи рук можуть варіюватись.
Під час виконання руху корпус і тазостегновий пояс підтягнуті, особ

ні іво в момент перенесення центру ваги з однієї ноги на іншу. Лопатки роз
криті і опущені. Крок витягнутою і виворотною ногою має бути по можли
вості довшим.

Pqs je té  fondu
Даний рух виконується по діагоналі, розпочинаючись у точці 6 і спря

мовуючись у точку 2 плану класу, або ж із точки 4 в точку 8 плану класу.
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п'ята позиція, права нога по

переду.
Затакт 2/8. На першу восьму demi plié  у п’ятій позиції; руки, ледь від

криваючись, повертаються у підготовче положення. На другу восьму пра-
II. і нога відкривається вперед на effacé на 45°, руки піднімаються в першу 
позицію, голова нахиляється ліворуч.

На першу чверть -  подовжений крок уперед на effacé на півпальці 
правої ноги; одночасно зігнута ліва нога із сильно витягнутими пальцями 
проходить повз праву за правилами passé на рівні cou-de-pied.

На другу чверть ліва нога, не затримуючись, відкривається вперед на 
45° одночасно з demi plié  на опорній нозі.

На третю чверть -  подовжений крок уперед на croisé на півпальці лі
вої ноги; одночасно зігнута права нога із сильно витягнутими пальцями 
проходить повз ліву за правилами passé на рівні cou-de-pied.

На четверту чверть права нога, не затримуючись, відкривається впе
ред на 45° одночасно з demi plié на опорній нозі.

Таким чином, рух виконується задану кількість разів. Рухи рук і голо- 
IIи варіюються в залежності від завдання.

Під час виконання jeté-fondu  корпус підтягнутий, ноги зберігають ви- 
іюротність. Характер руху плавний, тому demi plié має бути м’яким, ела
стичним.
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Adagio на другому курсі посту повсуус кл ад нюється.
При його побудові слід враховувати фізичні і технічні можливості сту 

дентів, рівень оволодіння навчальним матеріалом. Обсяг комбінацій, як 
раніше, не повинен перевищувати 12 тактів по 4/4. Комбінацію доцільн» 
починати з grand plié, що відповідає характеру вправи, і є гармонійним по 
чатком музичної фрази. Крім того, воно допомагає налаштуватись на ви 
конання adagio.

На початку третього семестру з метою вироблення сили ніг і стійкост 
battement développé, як і досі, виконується на два такти по 4/4 кожний, ало 
з переважанням їх виконання в позах. Як і при розучуванні впрани 
біля станка, піднята на 90° нога утримується в цьому положенні доти, по
ки руки не почнуть опускатися з другої позиції в підготовче положення 
Обов’язковими умовами виконання є підтягнутість корпусу і тазостегново
го пояса, пряма і міцна спина.

Протягом року виконання adagio урізноманітнюється за рахунок вво* 
дення нових рухів, прийомів їх поєднання. Змінюється музична розкладка 
battement développé -  він починає виконуватись на один такт.

Опановується grand rond de ja m b e  développé en face.

Вводяться переходи з однієї ноги на іншу з підніманням ноги на 90", 
Якщо на першому курсі зміна положень і поз здійснювалася шляхом опус* 
кання працюючої ноги у п’яту позицію, то на другому курсі після засвоєння 
plié  з ногою, піднятою на 90°, опановуються перехід з однієї ноги на іншу 
з просуванням. Вироблення цих навичок є поступовим процесом, що за* 
безпечується, зокрема, підтягнутістю корпусу, сильною спиною. На почат* 
ковому етапі вивчення слід перш за все акцентувати увагу студентів на 
відпрацюванні перенесення центру ваги, не вимагаючи при завершенні 
руху швидкого піднімання ноги на 90°.

Перехід з однієї пози в іншу без зміни опорної ноги може здійснюва
тись за допомогою passé par terre, а в IV семестрі -  passé на 90°.

Для поєднання окремих елементів у комбінації вводяться допоміжні 
рухи (pas-de-bourrée, pas tombé, pas coupé, pas glissade), що сприяють 
розвитку координації і вносять у вправу елемент танцювальності.

Вивчення розглянутого вище матеріалу нерозривно пов’язане з роз
витком координації, яка, з одного боку, забезпечує освоєння цих складних 
елементів, а з іншого, вдосконалюється завдяки постійному повторенню 
більш складних виконавських прийомів. У зв’язку з цим поряд із чітким 
фіксуванням кожної пози і елемента слід приділяти увагу положенням
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і переведенню голови і рук. Вони, зазнаючи певної регламентації, все ж пе- 
ридбачають деяку свободу, що обумовлює пластичність рухів при переході 
і однієї пози чи положення в інше. Це досягається значною мірою за раху
нок повторення вивчених port-de-brcis з обов’язковим переведенням голо
т і Значної уваги вимагає також скоординованість рухів усіх частин тіла.

Розвиток координації продовжується при вивченні злитих вправ -  
h nips lié на 90°, до освоєння якого переходять у IV семестрі. Його опану- 
и.іння вже частково підготовлене відпрацюванням adagio, інших вправ 
шсюрсису на середині залу. Але його виконання ставить перед студента
ми ускладнені завдання, а саме: перехід з однієї ноги на іншу має здійсню-
II пись з максимальним просуванням; працююча нога після переходу, не 
і гримуючись на підлозі, повинна максимально швидко підніматись на ви
ні гу 90° у відповідне положення чи позу.

Поряд із цим рухи ніг повинні пластично і ритмічно узгоджуватися з 
положеннями і переведенням рук і голови, тобто зберігати характерні для 
h nips lié кантиленність, злитість виконання.

Ускладнення навчальних завдань обумовлює пожвавлення темпу ви
конання стрибків. При цьому demi plié  стає коротшим і енергійнішим при 
позмінній його глибині. Слід приділяти увагу відштовхуванню від підлоги, 
що має бути послідовним, починаючи від п'яток і закінчуючи пальцями, які 
підриваються останніми. Приземлення здійснюється у зворотній послідов
ності: через сильно витягнуті стопу, півпальці із завершенням на всій ступ
ні у виворотному demi plié. Це забезпечується при виконанні екзерсису по- 
і і уловим урізноманітненням форм battement tendu, їх відповідної музичної 
розкладки, а також досягненням максимальної дотягнутості ніг у стопі і 
пальцях у відкритому положенні, оптимальної роботи гомілковостопного 
пуглоба при приведенні ноги в позицію або її скороченні.

Відбувається подальше ускладнення стр ибків , освоєних на 
першому курсі.

Pas échappé розучується в четвертій позиції з дотриманням правил 
ииконання, передбачених для pas échappé з переходом у другу позицію. 
Мри приземленні необхідно зберігати виворотність ніг без надмірного роз
ширення четвертої позиції, оскільки це може призвести до повороту в 
і.ізостегновому поясі і деформації руху. Його виконання в положенні
1 1 nullement вимагає рівних плечей і тазостегнового пояса, виворотності 
ні, чіткого повороту голови, що надає позі завершеності.
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Вивчається pas échappé з завершенням на одну ногу.
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement crqgsé, п'ята позиція; права нога по 

переду.
Затакт 2/8. На першу восьму -  demi plié у п'ятій позиції. На другу 

восьму -  відштовхуючись від підлоги, виконати високий стрибок, фіксуючи 
ноги у п'ятій позиції en face; руки піднімаються в першу позицію.

На першу чверть витягнуті і виворотні ноги, стримуючи інерцію падім 
ня, відкриваються і стрибок завершується у demi plié в другій позиції; ру< 
ки переводяться у занижену другу позицію.

На «і», не розслабляючи м’язів і не затримуючись у demi plié, від
штовхнутись від підлоги, фіксуючи другу позицію; руки зберігають поло 
реднє положення.

На другу чверть ліва нога, стримуючи інерцію падіння, завершує стри
бок у demi plié; права нога згинається і набуває положення cou-de-pied 

позаду; стегно працюючої ноги виворотне і підхоплене, права рука чероа| 
підвищене підготовче положення піднімається в першу позицію, ліва зали
шається у другій; голова -  в повороті ліворуч.

На третю чверть опорна нога витягується, працююча відкривається 
назад, носком у підлогу.

На четверту чверть працююча нога закривається у п'яту позицію 
épaulement croisé в demi plié, і на наступні 4/4 рух виконується з іншої 
ноги.

Принцип здійснення pas échappé із завершенням на одну ногу зали> 
шається незмінним і при його виконанні у зворотному напрямку.

Вихідне положення: попереднє. Але при завершенні руху нога, що 
знаходилась позаду (в даному випадку -  ліва), набуває положення умов» 
ного cou-de-pied; права рука -  в першій позиції, ліва -  у другій, голова 
в повороті ліворуч

Після відпрацювання стрибка з його завершенням на одну ногу вій 
розучується з закінченням у положенні épaulement croisé; після цього 
працююча нога опускається у п’яту позицію, а далі виконується assembÊ 

назад на croisé (або у зворотному напрямку -  вперед) з одночасним опу
сканням рук у підготовче положення.

Під час виконання даного руху необхідно звернути увагу на фіксова
ну висоту виворотного стегна працюючої ноги в момент приземлення, 
що забезпечить впевнене завершення руху. Підтягнутий корпус зберігає 
строго вертикальне положення: навіть найменший його нахил є неприпу
стимим.
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DoubCe assemblé
Цей рух передбачає виконання двох assemblés на одній і 

І їй самій нозі в напрямках вбік, вперед або назад з дотриманням правил 
Визначених для основного руху. При виконанні double assemblé в бік дру- 
іііі позиції, нога у п’ятій позиції змінюється під час другого стрибка. Перевод 
и 'лови здійснюється згідно правил, викладених в основній формі стрибка.

Стрибки з поворотом
Стрибки, що виконуються з двох ніг на обидві, опрацьову

ється в повороті -  en tournant. До них приступають після засвоєння на- 
иичок їх виконання і оволодіння координаційними прийомами. Незважаю
чи на відмінності в їх виконанні, вони розучуються на основі ряду спільних
правил:

Y  вихідне demi plié має бути сильним і передбачає виворотність ніг 
із міцно притиснутими до підлоги п’ятками; підтягнутий корпус пе
ребуває у вертикальному положенні, руки -  в підготовчому 
положенні;

Y одночасно з поштовхом обох ніг здійснюється посилання всього 
корпусу в напрямку повороту із збереженням його прямого поло
ження; неприпустимим є зміщення стоп і тазостегнового пояса 
назад, так само як і передчасне зрушення корпусу в напрямку 
оберту; плечі розкриті і опущені, погляд залишається спрямова
ним у точку 1 плану класу і з поворотом голови якомога швидше 
спрямовується у вихідну точку;

Y  завершальне demi plié повинно бути стриманим, еластичним, що 
вимагає підтягнутості корпусу, який перебуває у вертикальному 
положенні;

Y  протягом виконання руху плечі, тазостегновий пояс і ноги повин
ні знаходитися в одній площині, не зміщуючись одне відносно
одного.

На другому курсі рухи en tournant засвоюються на 1/4 кола. Це вима- 
і.іє незначного посилання, яке забезпечується енергійним і пружним demi 
I’lic. Після кожного стрибка передбачається пауза на 1/4, під час якої на 
одну восьму ноги витягуються в колінах, а на другу восьму виконується на- 
' і упне вихідне demi plié. Правила виконання, встановлені для основного 
руху, залишаються незмінними. При цьому необхідна загальна зібраність, 
активна реакція всього корпусу на посилання, який забезпечується demi 
l'lié і наступним поштовхом.

Ці стрибки і основні їх форми поділяються на малі і великі. На даному 
отапі навчання опрацьовуються малі стрибки.
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J emps (levé sauté en tournant на 1/Л кола
Розучування рухів en tournant розпочинається з temps levé saute у 

першій і п’ятій позиціях. На початковому етапі стрибок вивчається з пгіу 
зою після кожного руху.

Опрацювавши temps levé sauté на 1/4 кола з паузою, слід переходиш 
до його виконання підряд. Наприклад: на два такти по 2/4 виконати чоіи 
ри temps levés sautés по 1/4 кола кожний, на два такти витримати паузу 
і виконати рух із поворотом в інший бік.

Пізніше його опрацювання можна поєднувати з temps levé sauté беї 
повороту.

Наприклад:
Музичний розмір -  2/4.
1-4-й такти: виконати чотири temps levés sautés по 1/4 кола кожним
5-й такт: виконати два temps levés sautés у другій позиції en face. ]
6-й такт: виконати два temps levés sautés у п’ятій позиції épaulement 

croisé, права нога попереду.
7-й такт: на першу чверть -  changement de pieds із зміною épaule 

ment, на другу чверть -  temps levé sauté у п’ятій позиції, épaulement 
croisé, ліва нога попереду.

8-й такт: на першу чверть комбінацію завершити в першій позиції en 

face, витягнути ноги в колінах, на другу чверть -  demi plié в першій позиції
Вправа виконується з поворотом ліворуч.
Засвоєння temps levé sauté у п’ятій позиції здійснюється за цією 

самою схемою. При цьому поворот здійснюється в бік ноги, що перебувай 
у п'ятій позиції попереду. Обов’язковим є виконання руху в обох напрям • 
ках -  праворуч і ліворуч.

Після відпрацювання навичок виконання цих рухів вони включаються 
в комбінації.

Changement de pieds en tournant на 1/Л кола
Changement de pieds en tournant опановується з дотриманням правим 

виконання основного руху. При цьому посилання корпусу здійснюється 
аналогічно виконанню цього руху в temps levé sauté. Поворот виконується 
в момент стрибка. При опрацюванні відповідних навичок доцільно робити 
паузу після кожного changement de pieds en tournant на 1/4 кола, після чо« 
го рух виконується підряд. Руки утримуються в підготовчому положенні.

Vas échappé en tournant на 1/Л кола
Pas échappé en tournant засвоюється поступово з дотриманням від

повідних правил виконання і використанням прийомів поштовху і посилан
ня, опанованих при розучуванні попередніх рухів. Спочатку pas échappé,
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ірацьовується з паузою на 2/4 після кожного стрибка, пізніше рух викону
йся підряд.

Pas échappé en tournant освоюється y два етапи.
I. Музичний розмір-2 /4 . Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята 

миція, права нога попереду.
1-й такт. На першу чверть -  demi plié в п’ятій позиції, руки, ледь від- 

іипаючись із затакту, повертаються у підготовче положення.
На «і» -  стрибок із п'ятої позиції у другу з поворотом на 1/4 кола пра- 

і|іуч, руки підвищують підготовче положення.
На другу чверть -  стрибок завершується у другій позиції, руки відкри- 

іються у напрямку другої позиції.
На «і» -  стрибок із другої позиції у п’яту без повороту, на місці без змі-

I ніг.
2-й такт. На першу чверть -  стрибок завершується у п’ятій позиції, 

'ки опускаються у підготовче положення.
На другу чверть ноги витягуються у колінах.
За цими правилами здійснюється повний поворот праворуч, після чо- 

рух виконується з поворотом ліворуч.
II. Вих ідне  положення:  попереднє.
1-й такт. На першу чверть -  demi plié в п’ятій позиції, руки, ледь від- 

іиваючись із затакту, повертаються у підготовче положення.
На «і» -  стрибок із п’ятої позиції у другу з поворотом на 1/4 кола пра- 

іруч, руки підвищують підготовче положення.
На другу чверть -  стрибок завершується у другій позиції, руки відкри- 

іються у напрямку другої позиції.
На «і» -  стрибок із другої позиції в п’яту з поворотом на 1/4 кола пра- 

іруч.
2-й такт. На першу чверть -  стрибок завершується у п’ятій позиції 

nullement croisé, ліва нога попереду, руки опускаються у підготовче по- 
іження, голова в повороті ліворуч.

На другу чверть ноги витягуються у колінах.
На наступні два такти рух виконується з поворотом ліворуч.

Стрибки з просуванням.
В процесі опанування цих рухів необхідно ретельно від- 

'.іцьовувати координаційні прийоми, стежачи за тим, щоб посилання 
рпусу в напрямку просування відбувалось одночасно з поштовхом, а ру- 
рук і ніг доповнювали його і здійснювалися в єдиному з корпусом темпі, 

іачну роль відіграють також своєчасні переведення і повороти голови, 
іка скоординованість сприятиме збільшенню форсу, а активне викори- 
иння освоєних на даному етапі прийомів підготує перехід до великих 
рибків.
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Поряд із цим слід зазначити, ицо корпус упродовж виконання впрі 
залишається підтягнутим і рівним, при цьому виключаються зміщення 
зостегнового пояса назад, рухи цлечей.

Temps relevé sauté з просуванням виконується згідно з викладени 
вище правилами. Вистрибуванню має передувати посилання, яке ви:н 
чає напрямок наступного просування і передається всьому тілу одночаї
з demi plié.

Просування відпрацьовується в напрямках уперед, убік і назад у пі 
шій і другій позиціях en face  і у п’ятій -  en face  і épaulement croisé. Руки 
тивно допомагають у здійсненні стрибка: в першому випадку -  з підготі 
чого положення через першу позицію з розкриттям у занижену дру 
у другому випадку -  через першу позицію в другу і третю або обома ру 
ми -  у третю.

Pas assembêé з просуванням
Виконання руху базується на засвоєних раніше правилах і прийом 

ускладнюючись просуванням. Ретельного відпрацювання потребує кої 
динація рухів рук.

Pas assemblé з просування у напрямку другої позиції.
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, ліва нога поі 

реду, руки в підготовчому положенні; голова -  в повороті ліворуч.
На першу чверть -  demi plié  у п’ятій позиції, руки, ледь відкриваючі 

із затакту, повертаються в підготовче положення.
На «і» права нога ковзним рухом ступні по підлозі енергійним кидк 

розкривається в напрямку другої позиції на висоту не нижче 45°; ліва ні 
відразу ж сильно відштовхується від підлоги і вистрибує праворуч із п| 
суванням у напрямку витягнутого носка правої ноги. Ноги з’єднуютьсі 
п'ятій позиції якомога вище, права нога попереду. Корпус під час п| 
сування спрямовується праворуч.

У момент поштовху руки енергійно піднімаються в першу позицію 
момент стрибка розкриваються: права -  в підвищену другу, ліва -  у др 
позицію; кисті в положенні allongé. Голова в повороті праворуч трохи п 
німається, погляд спрямовується на кисть правої руки.

На другу чверть стрибок завершується переходом у пружне demi р 

у п’ятій позиції, épaulement croisé, права нога попереду Положення р; 
голови зберігається.

На третю чверть ноги витягуються в колінах, руки опускаються в п 
готовче положення, голова повертається праворуч.

На четверту чверть положення зберігається.
На наступний такт -  pas assemblé з просуванням ліворуч.
Pas assemblé з просуванням виконується також розпочинаючі/ 

ноги, що стоїть попереду, і завершуючи у п’ятій позиції позаду. Принц
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Оіо Езиконання залишається незмінним, але при завершенні руху голова 
повороті в бік ноги, що стоїть попереду.

Під час виконання вправи опорна нога сильно притиснутою п’яткою яко- 
«іі.і сильніше відштовхується від підлоги і енергійно підтягується до прац- 
(И)чої ноги. Під час стрибка центр ваги переноситься на працюючу ногу

Pas assemblé з просуванням розвиває навички переміщення по сце- 
Ічному майданчику і є свого роду підготовчим етапом до виконання grand 

wernblé. Він потребує ретельного відпрацювання також у напрямку впє- 
вд і назад.

Pas jeté з просуванням.
Рух вивчається після опанування pas assemblé з просуванням. Вони 

ожуть також поєднуватись у комбінаціях на основі прийомів поштовху.

Pas jeté з просуванням убік
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по- 

прєду. Руки в підготовчому положенні, голова -  в повороті праворуч.
На першу чверть -  demi plié в п'ятій позиції, руки, ледь відкриваючись 

затакту, переходять у підготовче положення, голова повертається 
Іноруч.

На «і» права нога ковзним рухом ступні по підлозі енергійним кидком 
дкривається в бік другої позиції на висоту 45°, при цьому ліва нога з си- 
»ю відштовхується від підлоги і, спрямовуючи всю постать праворуч, 
росувається у стрибку в напрямку витягнутого носка правої ноги, фіксую- 
-1 положення сильно витягнутих у напрямку другої позиції ніг.

Одночасно з поштовхом руки енергійно піднімаються в першу пози- 
Ію і в момент стрибка відкриваються в занижену другу позицію, голова -  
'і face.

На другу чверть je té  завершується épaulement croisé в точці витягну
ло носка правої ноги, ліва набуває положення умовного cou-de-pied;

закриваються в першу позицію, голова -  в повороті праворуч.
На третю чверть -  assemblé вперед на croisé, руки опускаються в під- 

мовче положення, голова повертається ліворуч.
На четверту чверть ноги витягуються.
На наступний такт -  pas jeté  з просуванням ліворуч.

Pas jeté з просуванням уперед
Вихідне положення: попереднє.
На першу чверть -  demi plié у п’ятій позиції; руки, ледь відкриваючись із 

ггакту, переходять у підготовче положення, голова повертається ліворуч.
На «і» права нога ковзним рухом ступні по підлозі енергійним кидком від- 

іивається вперед на croisé на висоту 45°, в цей момент ліва нога сильно
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відштовхується від підлоги, спрямовуючи всю постать уперед, і викину 
стрибок у напрямку витягнутого носка правої ноги, фіксуючи положенії 
сильно витягнутих ніг. Одночасно з поштовхом руки активно піднімаюя 
ся в першу позицію, в момент стрибка відкриваючись у другу позицію; іс 
лова -  в повороті праворуч.

На другу чверть je té  завершується épaulement croisé в точці витягну 
того носка правої ноги, ліва набуває положення cou-de-pied  позаду.

На третю чверть -  assemblé назад на croisé; руки опускаються в nlj 
готовче положення, голова -  в повороті праворуч.

На четверту чверть ноги витягуються.
На наступний такт рух повторюється.
Слід звернути увагу на те, що поза, в якій виконавець перебуває в м< 

мент стрибка, зберігається і при його завершенні.
Так як і в assemblé з просуванням необхідно ретельно відпрацьовуаі 

ти координаційні прийоми, необхідні для подальшого засвоєння різномі 
нітних jeté.

Sissonne ouverte pat jeté з просуванням.
Назва даного руху містить означення прийому відкривання працююче 

ноги -  кидком на 45° у відповідну позу.
Його вивчення розпочинається en face  з просуванням в усіх напрян/ 

ках, пізніше -  в маленьких позах.

Sissonne ouverte par jeté в позу croisée
Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога пс 

переду.
1-й такт. На першу чверть -  demi plié  у п’ятій позиції; руки, лед 

відкриваючись із затакту, повертаються у підготовче положення, голов 
нахиляється ліворуч.

На «і» -  сильне відштовхування п’ятками від підлоги; права ноп 
енергійно відкриваючись, спрямовується в точку 8 плану класу; ліва не 
га у витягнутому і виворотному положенні кидком піднімається назад н 
croisé на 45°; одночасно руки через першу позицію відкриваються у друг 
напівпозицію, голова -  в повороті праворуч.

На другу чверть -  пружне demi plié на праву ногу в точці витягнутог 
носка; корпус ледь спрямовується вперед; ліва нога у виворотному і витяі 
нутому положенні фіксується на висоті 45°.

На «і», сильно відштовхуючись правою ногою від підлоги і підтягуюч 
до неї ліву, з’єднати ноги у п’ятій позиції (pas assemblé) ;  корпус, вирівнкж: 
чись і посилюючи підтягнутість, спрямовується вгору, руки і голова утри 
мують попереднє положення.
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2-й такт. На першу чверть стрибок завершується у demi plié у п’ятій 
н ниції épaulement croisé, права нога попереду; руки, ледь запізнюючись, 
шускаються в підготовче положення; голова -  в повороті праворуч.

На другу чверть ноги витягуються в колінах.
Sissonne ouverte par jeté  виконується в усіх малих позах.
Під час виконання руху слід звернути увагу на момент поштовху, під 

і.іс якого здійснюється посилання корпусу в напрямку просування. Прац
ююча нога, відкриваючись у задану позу одночасно з поштовхом, зберігає 
шворотність, витягнутість і нерухомість до закінчення стрибка, причому в 
лпмент приземлення вона не зменшує висоти, утримуючи її до завершен
ім поглибленого demi plié.

J~emps (levé з ногою sut Ce 
cou-de-pied
Temps levé -  стрибок на одній нозі, інша -  в положенні 

і Hi de-pied. Цей рух має тренувальний характер, бо в процесі його ви
ймання відпрацьовується сила поштовху, що сприяє розвитку сили ніг, 
и обливо стопи. Він виконується на місці, кожне temps levé -  на 1/4.

На початковому етапі вивчення руху його комбінують із sissonne simple.
Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п'ята позиція, права нога по 

іереду.
1-й такт. На першу чверть -  demi plié у п’ятій позиції.
На «і», сильно відштовхнувшись від підлоги, стрибок угору з фіксуван 

іим у повітрі п’ятої позиції, руки підвищують підготовче положення.
На другу чверть стрибок завершується стриманим, еластичним demi 

ilié на лівій нозі, при цьому права набуває положення умовного сси-еіе- 
ned ( sissonne simple).

На «і» ліва нога, сильно відштовхуючись від підлоги, повторює етри- 
іок -  temps levé', опорна нога витягується в коліні, підйомі і пальцях. Пра- 
(ююча нога, фіксуючи положення cou-de-pied, зберігає виворотність і не- 
іухомість.

2-й такт. На першу чверть temps levé завершується пружним апа
тичним demi plié.

На «і», не затримуючись в demi plié, високий стрибок на лівій нозі, 
дночасно права нога, витягуючись в коліні, підводиться до лівої у п’яту 
юзицію позаду.

На другу чверть -  assemblé завершується у п’ятій позиції, épaulement 

roisé, права нога позаду.
На «і» -  ноги витягуються в колінах.

— 197 —



На наступні два такти вправа повторюється.
Під час виконання temps levé опорна нога сильно витягнута, відш 

хування здійснюється міцно притиснутою до підлоги п’яткою. Працю 
нога, що перебуває sur le couple-pied, упродовж виконання зберігає 
стійне положення відносно опорної ноги.

Опанування руху розпочинається біля станка, потім -  на середин 
лу. Після засвоєння він комбінується з pas jeté, pas échappé із заверь 
ням на одній нозі.

Sissonne tombée вперед
Музичний розмір -  4/4.

Вихідне положення: épaulement croisé, п'ята позиція, права нога 
переду.

На першу чверть -  demi plié у п’ятій позиції; руки, ледь відкриваю1 
із затакту, повертаються в підготовче положення, голова ледь нахиля 
ся ліворуч.

На «і» ноги, сильно відштовхуючись від підлоги, фіксують у висот 
стрибку п’яту позицію з сильно витягнутими пальцями; руки піднімаю 
в першу позицію. Голову слід тримати прямо, спрямовуючи погляд упе

На другу чверть ліва нога, стримуючи інерцію падіння, завершує с 
бок у demi plié; в цей момент права нога прохідним рухом через уме 
cou-de-pied  відкривається, витягуючись у коліні, на croisé вперед і, к 
нувши носком по підлозі, переходить у demi plié; ліва нога витягуєтьс 
croisé назад, носком у підлогу. Підтягнутий корпус спрямовується впе 
надаючи стрибку характеру падіння. Права рука відкривається у друп 
зицію, ліва залишається в першій; голова -  в повороті праворуч.

На «і» -  ковзний стрибок із просуванням уперед на правій нозі, 
підтягується до неї у п’яту позицію; обидві ноги витягнуті.



Л. Цвєтк

Руки відкриваються у другу позицію, голова повертається праворуч
На «і» -  ковзний стрибок із просуванням на правій нозі, ліва підтяі 

ється до неї у п’яту позицію попереду; обидві ноги витягнуті.
На третю чверть стрибок завершується*? demi plié в п’ятій позиі 

épaulement croisé, ліва нога попереду, руки опускаються в підготовче і 
ложення, голова в повороті ліворуч.

На четверту чверть ноги в колінах витягуються.
На наступний такт рух виконується ліворуч.
Sissonne tombée вбік може виконуватись ногою, що знаходиться 

п’ятій позиції позаду. В цьому разі відкривання ноги здійснюється прохі 
ним рухом через cou-de-pied  позаду.

Під час виконання корпус підтягнутий, центр ваги переноситься з 
нієї ноги на іншу. Обидві ноги зберігають виворотність, вони сильно вити: 
нуті, і фіксують у повітрі п'яту позицію витягнутими пальцями.

Sissonne tombée відпрацьовується в положенні en face, чергуючись 
паузами. Пізніше рух засвоюється в позах.

fem ps êié sauté
Даний рух побудований на ряді sissonnes tombées, які і 

конуються в напрямках, передбачених при виконанні temps lié. При цьо 
правила виконання залишаються незмінними, хоча характер виконані 
стає більш плавним, злитим, ковзним.

Jem ps êié sauté вперед
Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога їм 

переду.
На перший такт -  sissonne tombée правою ногою вперед на croisé.
На другий такт -  sissonne tombée правою ногою в напрямку другої ік 

зиції з завершенням в épaulement croisé; ліва нога попереду.
На третій такт -  sissonne tombée лівою ногою вперед на croisé.
На четвертий такт -  sissonne tombée лівою ногою в напрямку друг 

позиції з завершенням в épaulement croisé; права нога попереду.

fe m p s  êié sauté назад
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права ноі 

позаду.
На перший такт -  sissonne tombée правою ногою назад на croisé.
На другий такт -  sissonne tombée правою ногою в напрямку друї 

позиції з завершенням в épaulement croisé; ліва нога позаду.
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На третій такт -  sissonne tombée лівою ногою назад на croisé.
На четвертий такт -  sissonne tombée лівою ногою в напрямку другої 

к ізиції з завершенням в épaulement croisé; права нога позаду.
Sissonne tombée може завершуватись pas assemblé, особливо в чоло- 

Ичому класі. В цьому випадку після tombée необхідно сильно відштовхну
т а  від підлоги у стрибку вгору; працююча нога підтягується в повітрі до 
шорної у п’ятій позиції, після чого обидві ноги, переходячи з носка на всю 
:г упню, опускаються в demi plié  п'ятої позиції.

Vas Ьаввоппё
Pas baCConné вбік
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: п’ята позиція en face, права нога попереду.
1-й такт. На першу чверть -  demi plié у п’ятій позиції; руки, ледь від

риваючись із затакту через підготовче положення піднімаються в першу 
юзицію, голова нахиляється ліворуч; погляд спрямований на кисті рук.

На «і» права нога ковзним рухом стопи по підлозі викидається у дру- 
у позицію на 45°; одночасно виконується високий стрибок на опорній но- 
і, обидві ноги сильно витягнуті. Руки відкриваються у другу позицію; голо- 
іу слід тримати прямо.

На другу чверть стрибок завершується із стримуванням інерції падін
ні в demi plié на ліву ногу, права, утримуючи висоту стегна, згинається на 
мовне cou-de-pied. Права рука закривається в першу позицію, ліва зали
шається у другій позиції; голова -  в повороті праворуч.

На «і» ballonné виконується так само в напрямку другої позиції на 45° 
і відкриванням ноги безпосередньо з положення умовного cou-de-pied; 
ібидві ноги сильно витягнуті в повітрі. Руки відкриваються у другу позицію, 
олова повертається прямо.

На третю чверть стрибок завершується із стримуванням інерції падін- 
ія в demi plié на ліву ногу; права, утримуючи стегно на висоті 45°, згина
ться в положення cou-de-pied  позаду. Права рука залишається у другій 
озиції, ліва закривається в першу; голова -  в повороті ліворуч.

На «і» -  стрибок на лівій нозі вгору, одночасно права нога, відкриваю- 
ись назад, в повітрі поєднується з лівою у п’ятій позиції позаду.

На четверту чверть -  assemblé завершується в п’ятій позиції; руки 
пускаються в підготовче положення, голова повертається прямо.

На «і» -  витягнути ноги в колінах.
2-й такт. На першу чверть -  demi plié і рух виконується лівою ногою.
В процесі опанування вправи кількість рухів збільшується до чотирьох

одному напрямку з почерговим її завершенням у положенні умовного
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cou-de-pied  і позаду. Після цього переходять до виконання ballonné 

просуванням за наведеною вище схемою, причому під час стрибка в м 
мент максимально високого злету здійсцю£ться просування в повітрі в 61 
точки 3 плану класу.

Pas ballonné у викладеній послідовності відпрацьовується при рус 
вперед і назад.

Pas Ьаввоппё на efôacé вперед
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога rut 

переду, руки -  в підготовчому положенні; голова -  в повороті праворуч.
На першу чверть -  demi plié у п’ятій позиції; руки, ледь відкриваючись 

із затакту, через підготовче положення піднімаються в першу позицію, то
пова нахиляється ліворуч, погляд спрямовується на кисті рук.

На «і», повертаючись в effacé, права нога з посиленням виворотності 
ковзним рухом стопи по підлозі викидається вперед на effacé на 45° з од 
ночасним високим стрибком на лівій нозі з просуванням у повітрі на effort 
вперед; обидві ноги сильно витягнуті. Одночасно із злетом праза рука від 
кривається у другу позицію, ліва залишається в першій; голова -  в пово
роті ліворуч.

На другу чверть ballonné завершується із стримуванням інерції падім 
ня в demi plié  на ліву ногу; права, посилюючи виворотність, переводиться 
в умовне cou-de-pied.

На «і» ballonné виконується в тому ж напрямку, на effacé вперед, Із 
відкриванням ноги безпосередньо з положення умовного cou-de-pied. Ру
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На третю чверть стрибок завершується із стримуванням інерції падін- 

нн в demi plié  на ліву ногу; права, посилюючи виворотність, переводиться 
» умовне cou-de-pied.

На «і» -  стрибок на лівій нозі вгору, одночасно права нога, відкриваю
чись на écarté назад, поєднується з лівою у п’ятій позиції позаду.

На четверту чверть -  assemblé завершується у demi plié у п’ятій по- 
іиції позаду épaulement croisé, ліва нога попереду. Одночасно руки опус
каються в підготовче положення, голова -  в повороті ліворуч.

На наступний такт рух виконується лівою ногою.

P a s  baêêonné на efôacé назад
Вихідне положення: попереднє.
На першу чверть -  demi plié у п’ятій позиції; руки, ледь відкриваючись

1 1  затакту, через підготовче положення піднімаються в першу позицію, то
нова нахиляється ліворуч, погляд спрямовується на кисті рук.

На «і», повертаючись в effacé, ліва нога з посиленням виворотності 
ковзним рухом стопи по підлозі викидається на effacé назад на 45° з одно
часним високим стрибком на правій нозі із просуванням у повітрі назад на 
effacé. Обидві ноги сильно витягнуті. Одночасно із злетом права рука від
кривається у другу позицію, ліва залишається в першій; голова -  в пово
роті ліворуч.

На другу чверть ballonné завершується із стримуванням інерції падін
ня в demi plié на праву ногу; ліва, посилюючи виворотність, переводиться 
и cou-de-pied  позаду. Руки і голова зберігають попереднє положення.

На «і» ballonné виконується в тому ж напрямку, на effacé назад, із від
криванням ноги безпосередньо з положення cou-de-pied  позаду. Руки і то
нова зберігають попереднє положення.

На третю чверть стрибок завершується, із стримуванням інерції падін
ня в demi plié на праву ногу; ліва, посилюючи виворотність, переводиться 
її cou-de-pied  позаду. Руки і голова зберігають попереднє положення.

На «і» -  стрибок на правій нозі вгору, одночасно ліва нога, відкриваю
чись на écarté вперед, поєднується з правою у п’ятій позиції попереду.

На четверту чверть -  assemblé завершується у demi p lié  у п’ятій по
зиції попереду épaulement croisé, ліва нога попереду. Одночасно руки 
опускаються в підготовче положення, голова в -  повороті ліворуч.

На наступний такт рух виконується правою ногою.



і
P a s  de chat

S t-
Музичний розмір -  4/4.

(з кидком, н іг вперед)

Л. Цветке

Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по* 
переду.

На першу чверть -  demi plié у п’ятій позиції; руки, ледь відкриваючись, 
повертаються в підготовче положення, голова повертається праворуч.

На «і» ліва нога піднімається на cou-de-pied позаду; в цей момент 
права нога, сильно відштовхуючись від підлоги у високому стрибку з про* 
суванням уперед, піднімається на умовне cou-de-pied; руки піднімаються 
в першу позицію, голова повертається прямо, погляд спрямовується на 
кисті рук; поза фіксується в повітрі.

На другу чверть pas de chat завершується в demi plié; права нога тро
хи «спізнюється» і переходить у п’яту позицію попереду; ліва рука залиша* 
ється в першій позиції, права відкривається у другу позицію, їх кисті леди 
відкриваються вперед. Голову слід тримати прямо, спрямовуючи погляд 
на ліву руку.

На третю чверть ноги витягуються, руки закриваються в підготовче 
положення; голова -  в повороті праворуч.

На четверту чверть -  витягнути ноги в колінах.
На наступний такт рух повторюється.

стрибка одна нога ніби наздоганяє іншу. Він виконується в напрямках: убік 
а в позах effacée, croisée -  вперед і назад. На даному етапі pas chassé ві* 
конується як самостійний стрибок, що характеризується сильним відштон 
хуванням від підлоги з одночасним активним просуванням; ноги сильні 
зафіксовані в повітрі у п’ятій позиції. Pas chassé розпочинається, як прави 
ло, з sissonne tombée. До його вивчення переходять після опануваніні 
temps levé sauté у п’ятій позиції з просуванням.

Pas chassé по діагоналі вперед. Рух виконується з точки 6 в точку 1 
плану класу при його початку з правої ноги і з точки 4 в точку 8 плану кла' 
су -  при початку руху з лівої ноги.

Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по 

переду.
Затакт 3/8. На першу восьму руки ледь відкриваються, на другу восі. 

му -  demi plié у п’ятій позиції; на третю восьму, сильно відштовхнувшисі

P a s  chassé
Pas chassé -  стрибок із просуванням, у якому в момен
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Pas chassé -  ковзний рух, який забезпечується незначним посилим* 
ням корпусу в напрямку просування при своєчасному перенесенні центру 
ваги з однієї ноги на іншу. При йото виконанні необхідно якомога довші 
затримувати в повітрі сильно витягн^гхі_ноги у п’ятій позиції. З цією метою 
plié повинно бути коротшим, а відштовхування -  швидким, як при виконай* 
ні трамплінних стрибків.

P as  e m b o î té
Pas emboîté -  багаторазово виконуваний стрибок з однієї 

ноги на другу -  сприяє виробленню легкості і має кілька різновидів.

4 J___________v<!~ __________________ Jl. Цвєтко»!

Si
V a s  emboîté вперед на 45°
Вивчення цього руху розпочинається в положенні en face, на мі 

пізніше -  з просуванням по діагоналі з точки 4 у точку 8 плану класу аб 
точки 6 у точку 2 плану класу.

Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: en face, п'ята позиція, права нога попереду.
Затакт 2/8. На першу восьму -  demi plié у п’ятій позиції; на другу 

восьму ноги, сильно відштовхуючись від підлоги, фіксують у повітрі п'яту 
позицію.

На першу чверть стрибок завершується на ліву ногу у пружне demi 
plié, права нога піднімається вперед на висоту 45° у напівзігнутому поло 
женні.

На «і» ліва нога, сильно відштовхуючись від підлоги, виконує стрибо* 
угору, витягуючи в повітрі коліно, підйом і пальці; права зберігає попереД> 
нє положення.

На другу чверть стрибок завершується на праву ногу у пружне demi 
plié, ліва нога піднімається вперед на висоту 45° у напівзігнутому поло
женні.

Упродовж усього руху руки зберігають підготовче положення, голова « 
en face.

Під час виконання вправи зміна ніг відбувається близько одна до од
ної, пальцями посередині гомілки опорної ноги; ноги ледь схрещені, паль» 
ці витягнутої стопи працюючої ноги -  навпроти пальців опорної Обидві но
ги виворотні; при підйомі працюючої ноги на 45° посилюється виворотність 
стегна і п’ятки. В момент поштовху опорної ноги працююча зберігає пом  
реднє положення і висоту. Під час виконання корпус і сідниці підтягнуті, 
demi plié трамплінне, стрибок виконується легко, з акцентом угору.

Після засвоєння вправи в положенні en face pas emboîté виконується 
по діагоналі з просуванням, яке здійснюється за рахунок опускання ноги 
не на попереднє місце, а на відстані четвертої позиції. Корпус під час ви
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Конання ледь відхилений назад, руки відкриваються через першу позицію 
у другу або в комбіноване положення: одна рука у третій, інша -  в першій
позиції.

За цими ж принципами вивчається pas emboîté назад із підніманням 
ноги на 45°. При його виконанні особливу увагу слід звернути на виворот
ність стегна працюючої ноги, його місцезнаходження позаду, за одноймен
ним плечем, а також на виворотність і положення опорної стопи на підло-
II п demi plié, не допускаючи завалювання на великий палець.

Наступна форма pas emboîté характерна для чоловічого класу, але як 
іронувальна надзвичайно корисна і для дівчат.

Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: попереднє.
Затакт 2/8. На першу восьму -  demi plié на правій нозі; одночасно лі

пи набуває положення cou-de-pied позаду. На другу восьму -  стрибок уго
ру з одночасним витягуванням обох ніг у повітрі в першій позиції.

На першу чверть стрибок завершується в demi plié на лівій нозі, пра- 
и*і набуває положення cou-de-pied позаду.

На другу чверть рух повторюється з наступною зміною ніг.
Під час стрибка корпус має знаходитись у положенні en face, почи

наючи і завершуючи рух épaulement croisé; голова в момент приземлен
ні! повернута в бік опорної ноги.

Під час виконання pas emboîté ноги повинні бути виворотними, силь
но витягнутими в повітрі в колінах, підйомі і пальцях; у demi plié працюю- 
и нога точно фіксує положення cou-de-pied позаду. На початковому ета
ні вивчення вправи руки зберігають підготовче положення; пізніше вони 
можуть відкриватись у другу позицію або набувати комбінованого поло
нення: одна рука в першій, інша -  у другій позиції.

Ця форма може виконуватись також із завершенням у положенні 
умовного cou-de-pied, так само épaulement croisé; у цьому разі голова по- 
мнртається в бік працюючої ноги.

В класній роботі даний рух може виконуватись із чергуванням поло
жень cou-de-pied -  умовного і позаду.

Вихідне положення: попереднє.
Затакт 2/8. На першу восьму -  demi plié у п'ятій позиції; на другу вось

му ноги, сильно відштовхуючись від підлоги, фіксують у повітрі п’яту позицію.
1-й такт. На першу чверть стрибок завершується в demi plié на лівій 

нозі; права набуває положення умовного cou-de-pied.
На «і», сильно відштовхуючись лівою ногою від підлоги, виконати

І і рибок угору, фіксуючи в повітрі обидві ноги, витягнуті у п’ятій позиції.
На другу чверть стрибок завершується в demi plié на правій нозі; ліва 

набуває положення cou-de-pied позаду (emboîté).



На «і», сильно відштовхуючись правою ногою від підлоги, виконати 
стрибок угору, фіксуючи в повітрі обидві ноги, витягнуті у п'ятій позиції. 1

2-й такт. На першу чверть стрибок завершується в demi plié на ліній 
нозі; права набуває положення умщыого cou-de-pied.

В такому порядку рух виконується 4-8 разів.
На початку вивчення руху він виконується на місці. Обидві ноги вивф 

ротні, сильно витягнуті в колінах, підйомі і пальцях, стопи щільно з’єднаіи 
в повітрі у п’ятій позиції; demi plié пружне. При завершенні руху слід чітЩ 
фіксувати опорну ногу в положенні cou-de-pied.

Під час виконання руки утримуються в підготовчому положенні, голої! 
зберігає вихідне положення; корпус підтягнутий, плечі розкриті і опущені,

Pas emboîté виконується на 1/4 кожний, після засвоєння -  на 1/8, 
можливі його комбінації з sissonne simple і pas assemblé. Наприклад;

Музичний розмір -  2/4. 4 такти.
Вихідне положення; épaulement croisé, п'ята позиція, права нога п * 

переду.
1-й такт. На «і» -  першу чверть sissonne simple, який завершується 

в demi plié на правій нозі, ліва -  в положенні cou-de-pied позаду.
На «і» -  другу чверть -  pas emboîté.
2-3-й такти: продовжується виконання pas emboîtés на 1/4 кожний || 

завершенням останнього в demi plié на лівій нозі; права -  в умовному сой 
de-pied.

На «і» -  coupé у п’яту позицію попереду правою ногою в demi plié î 
наступним її відштовхуванням від підлоги; лівою ногою виконується pa,і 
assemblé в напрямку другої позиції.

4-й такт. На «і» -  першу чверть assemblé завершується в demi plié 
п’ятої позиції, épaulement croisé, ліва нога попереду.

На «і» -  ноги витягуються в колінах.
На другу чверть -  затакт для виконання руху з лівої ноги.

P a s  coupé
Починаючи з II курсу pas coupé широко використовуються 

в allegro. На цьому етапі опановуються навички його використання я* 
складової загального темпу стрибка.

Pas coupé в поєднанні зі стрибками -  це короткий поштовх, який ма« 
на меті посилити наступний рух, основний у даній вправі. Наприклад:

Sissonne simple. Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція права нога попе

реду.

f ** " • _____ Л. ЦвєткоЛ
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Sissonne tombé. Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: попереднє.
Затакт 3/8. На першу восьму руки ледь відкриваються. На друї 

восьму demi plié у п’ятій позиції, руки поверщоться у підготовче положен 
ня, голова ледь нахиляється ліворуч. На третю восьму одночасно з пово* 
put'CM en face ноги, сильно відштовхуючись від підлоги, фіксують у висо 
кому стрибку п’яту позицію з сильно витягнутими пальцями. Руки 
піднімаються в першу позицію, голова повертається прямо, погляд спря 
мований вперед.

1-й такт. На першу чверть стрибок завершується в demi plié на ліві 
нозі, права прохідним рухом через умовне cou-de-pied відкривається, ви 
тягуючись у коліні, у напрямку другої позиції і, ковзнувши носком по підло 
зі, переходить у demi plié; ліва нога витягується у другу позицію носком у 
підлогу, руки відкриваються в напрямку другої позиції, голова прямо.

На «і» ліва нога, підводячись у п’яту позицію позаду, коротким різким 
рухом підміняє праву ногу (pas coupé), і виконує високий стрибок. Праш 
нога ковзним рухом ступнею по підлозі відкривається вбік і поєднується і 
повітрі з лівою у п’ятій позиції позаду.

На другу чверть стрибок завершується у п’яту позицію в demi plié, 
épaulement croisé, ліва нога попереду, руки опускаються у підготовче по
ложення, голова повертається ліворуч.

На наступний такт рух виконується з лівої ноги.

Pzepa.ta .tion
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по

переду.
На першу чверть demi plié на правій нозі, ліва нога набуває положен

ня cou-de-pliéd позаду, руки через підготовче положення піднімаються ] 
в першу позицію, голова нахиляється ліворуч, погляд спрямований не
кисті рук.

На «і» ліва нога витягується носком у підлогу назад на croisé.
На другу чверть крок назад на ліву ногу, права витягується вперед нй 

croisé носком у підлогу.
Руки ледь відкриваються в напрямку другої позиції, голова поверта

ється праворуч.

С ценічн і рухи
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J e m p s  (levé у  позі перш ого a ta b e s q u e
(сценічний s isso n n e )

Вихідне положення: épaulement croisé, п'ята позиція, права нога по
переду.

Затакт. На першу восьму з поворотом корпусу в точку 3 плану класу 
руки з підготовчого положення піднімаються в першу позицію; голова ледь 
нахиляється вперед, погляд спрямовується на кисті рук. На другу восьму 
права нога, просковзнувши носком по підлозі в напрямку точки 3 плану 
к пасу, переходить у demi plié.

На першу чверть, відштовхуючись п’яткою від підлоги, підстрибнути 
на правій нозі вгору, ліву підняти назад на 45°; руки перевести в положен
ий високого першого arabesque; голову підняти, погляд спрямувати на 
кисть правої руки.

На другу чверть, зберігаючи положення arabesque, завершити стри- 
Гюк у demi plié.

На третю чверть права нога витягується, ліва підтягується у п’яту 
позицію попереду в épaulement croisé з поворотом у точку 2 плану класу; 
руки опускаються в підготовче положення, голова повертається ліворуч.

На четверту чверть sissonne розпочинається з лівої ноги.
В процесі опанування руху необхідно звернути увагу на такі моменти:

S  обов’язкове відкривання рук у позу через першу позицію;
S  сильно витягнуті ноги в колінах, підйомі і пальцях у момент стрибка;
S  підвищення дотягнутої працюючої ноги в момент переходу в 

demi plié;
S  скоординованість рухів рук, ніг, голови;
s  початок стрибка після перенесення центру ваги на опорну ногу 

(а не в момент зміни ніг).
Після освоєння sissonne його виконання поєднується з pas de chat 

і pas balancé.
І .  Музичний розмір -  3/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по

переду.
1-й такт: виконати sissonne в перший arabesque на правій нозі в по

пороті обличчям у точку 2 плану класу.
2-й такт. На першу чверть ліва нога, опускаючись, переходить 

у п'яту позицію вперед у demi plié; руки опускаються в підготовче поло
ження, голова ледь нахиляється.

На другу чверть -  pas de chat.
На третю чверть права нога відкривається вперед у напрямку точки 

плану класу і переходить у demi plié.
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На наступні такти рухи повторюються.
Дана комбінація виконується по діагоналі: з правої ноги -  з точки (і 

точку 2 плану класу; з лівої ноги -  з точки 4 в точку 8 плану класу.
I I .  Прийоми поєднання sissonne rfm s balancé різноманітні, але ро 

починати їх вивчення слід від найпростіших.
Музичний розмір — 3/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога пі 

переду.
На перший такт виконати sissonne в першій arabesque на правій но 

в повороті обличчям в точку 2 плану класу.
На другий такт -  pas balancé:

S  на першу чверть -  tombé на ліву ногу назад на effacé; корпус спрі 
мований у точку 2 плану класу, права нога набуває положення сої 
de-pied позаду; руки з’єднуються в першій позиції, голова -  в пові 
роті ліворуч;

S  на другу чверть -  coupé на праву ногу у п'ятій позиції на півпальця: 
ліва нога набуває положення умовного cou-de-pied попереду; ко| 
пус, руки і голова зберігають попереднє положення;

S  на третю чверть -  tombé на ліву ногу у п’яту позицію попереду 
demi plié; права нога -  через прохідне cou-de-pied позаду відкрі 
вається на effacé вперед в точку 2 плану класу, корпус, руки і голі 
ва зберігають попереднє положення.

На наступні такти рухи повторюються.
Після засвоєння цих рухів вони можуть поєднуватися з balancé 

одного боку в інший, з balancé в повороті та ін. Таке урізноманітненії 
сприяє розвитку спритності, координації, збагачує комбінації танцювалі 
ними елементами.

(§)в®р©іи]©̂  ©імд
Наступний етап у процесі вироблення навичок складання комбінг 

цій -  використання поз класичного танцю. Для цього у вправу включаєті 
ся ще одна частина -  виконання руху в позах. Така побудова є доцільнок 
з огляду на засвоєння на II курсі навичок виконання рухів екзерсису 
позах. Отже, в першій частині комбінації рухи виконуються en face, можпи 
ве також опрацювання нових елементів. Друга ж її частина присвячем 
проробці вивчених рухів у позах. Наприклад:
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Battement tendu. Музичний розмір -  2/4. 24 такти.
II ча с т и н а .
1-й такт: два battements tendus вперед правою ногою.
2-й такт: відкрити ногу вперед носком у підлогу (1/8); перехід у 

да і вертій позиції (dégagé) в demi-plié з лівої ноги на праву (2/8); ліву ногу 
•пі рити у п’яту позицію позаду (1/8).

3-й такт: два battements tendus назад лівою ногою.
4-й такт: відкрити ногу назад носком у підлогу (1/8); перехід у четвер

ги позиції (dégagé) в demi-plié з правої ноги на ліву (2/8); праву ногу зак
они у п'яту позицію спереду.

5-6-й такти: по одному battement tendu вперед, убік, назад, убік.
7-й такт: два battements tendus вбік із зміною ніг.
8-й такт: battement tendu pour le pied вбік із зміною ніг.
III ча с т и н а .
9-16-й такти: повторити 1-8-й такти у зворотному напрямку.
Ш  ч а стина .
17-й такт: два battements tendus в позу effacée вперед.
18-й такт: battement tendu з demi-plié в позу effacée вперед (1/4), 

нигягнути коліна (1/4).
19-20-й такти: два battements tendus pour le pied з опусканням п’ят

ій в позу écartée назад, перший -  без зміни ноги.
21-й, 24-й такти: повторити 17-20-й такти у зворотному напрямку, 

юбто:
21-й такт: два battements tendus в позу effacée назад.
22-й такт: battement tendu з demi-plié в позу effacée назад (1/4), ви- 

іягнути коліна (1/4).
23-24-й такти: два battements tendus pour le pied з опусканням п’ят- 

►и в позу écartée вперед, перший -  без зміни ноги.
Отже, комбінація складатиметься з трьох частин і займатиме 24 такти.

Набуття навичок побудови окремих комбінацій біля станка дозволяє 
іюрейти до наступного етапу навчання -  складання екзерсису. Виконання 
цього завдання має забезпечити підготовку студентів до розробки уроку 
ипасичного танцю на III курсі.

Приступаючи до виконання завдання, перш за все слід визначити і 
і формулювати його мету та завдання і відповідно до них вибудовувати 
оправи.

При побудові екзерсису необхідно:
S  враховувати раціональний розподіл м’язового навантаження: адже 

неправильно складені комбінації, їх перенасиченість тими чи інши
ми силовими елементами (наприклад, велика кількість battement
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fondu в поєднанні з багаторазовим повторенням plié-relevé в іншії 
комбінаціях) може викликати м’язове перенапруження і ускладнигі 
виконання allegro; 
дотримуватись логічної послідовності при складанні комбінацій. } 
метою повноцінного засвоєння всіх елементів необхідно передб# 
чити в комбінації виконання вправ і поз у різних напрямках, а такої 
різноманітних rond de jambe, поворотів у напрямку en dehors і <ff 
dedans. Обов’язковою умовою є відповідність матеріалу програї* 
ним вимогам.

Вправи повинні складатися з уже освоєних, опанованих рухів у різни 
манітних поєднаннях, передбачаючи використання різних поз, повороти 
port-de-bras.

Доречним стане ритмічне збагачення комбінацій. Це сприятиме роц» 
витку пам’яті, уваги, виробленню відчуття ритму.

Вправи складаються за наведеним вище зразком.
Нижче подана таблиця з примірним переліком вправ для складанні* 

кожної з комбінацій екзерсису.

№
п/п Назва вправи Напрямок 3 якими вправами 

поєднується

---------- «

Обсяг

1. Plié Demi-plié в I, I I ,  IV , V 
позиціях;
grand-plié в I, I I ,  IV , V  
позиціях;
relevé на півпальці у І, 
И, IV , V позиціях; 
port-de-bras

16
тактів 1 
по 4/4 '

2. Battement tendu Вперед,
убік,
назад

Чергування battement 
tendu на 1/4 та 1/8 
кожний en face і в 
позах;
passé par terre; 
напівоберт у V  
позиції на півпальцях; 
поворот на 360°, 
battement tendu pour le 
pied з опусканням 
п’ятки на підлогу; 
поворот fouetté з 
носком на підлозі; 
preparation до pirouette 
з V позиції en dehors, 
en dedans

24
такти 1 
по 2/4 і
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Продовження табл.

Battement tendu jeté Вперед,
убік,
назад

Чергування battement 
tendu jeté на 1/4 та 1/8 
кожний en face і в 
позах;
battement tendu jeté 
pique;
battement tendu jeté 
balancé;
напівоберт y  V  позиції 
на півпальцях; 
поворот на 360°, 
battement tendu pour le 
pied із згинанням y 
підйомі піднятої 
працюючої ноги; 
preparation до pirouette 
з V  позиції en dehors et 
en dedans

24
такти 
по 2/4

Rond de jambe par 
terre

En dehors, 
en dedans

Чергування rond de 
jambe par terre на 1/4 та 
1/8 кожний; 
temps relevé par terre en 
dehors et en dedans; 
demi rond de jambe і 
rond de jambe на 45° 
en dehors, en dedans 
на витягнутій нозі 
і у demi-plié', 
поворот fouetté 
на 1/4 та 1/2 кола з 
носком на підлозі на 
витягнутій нозі і в 
demi-plié; 
третє port-de-bras; 
port-de-bras із ногою, 
відкритою на носок 
спереду або позаду на 
витягнутій нозі та в 
demi-plié

12
тактів 
по 4/4

Battement fondu на 
півпальцях

Вперед,
убік,
назад

Battement fondu en face і 
в позах;
battement double fondu; 
plié-relevé з ногою на 45°;

12
тактів 
по 4/4
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Продовження т а |

plié-relevé з demi rond 
de jambe на 45°; 
rond de jambe на 45° en 
dehors et en dedans; 
tombé з напівобертом 
sur le cou-de-pied en 
dehors, en dedans; 
battement soutenu на 45°; 
soutenu en tournant 
на 180° і на 360°

Battement frappé 
на півпальцях

Вперед,
убік,
назад

Чергування battement 
frappé на 1/4 та на 1/8 
кожний en face і в 
позах;
battement double frappé; 
battement double frappé 
з relevé на півпальці, 
із спусканням з пів- 
пальців, з закінчен
ням в demi-plié; 
tombé coupé; 
tombé з півповоротом 
sur le cou-de-pied en 
dehors et en dedans

16 
такті il 
no 2/4

7. Rond de jambe en 
l'air на 
півпальцях

En dehors, 
en dedans

Чергування rond de 
jambe en l ’air 
на 1/4 та 1/8 кожний; 
rond de jambe en l ’air 
із закінченням в 
demi-plié; 
temps relevé на 45° 
en dehors et en dedans; 
напівоберт y V 
позиції на півпальцях; 
поворот на 360°; passé 
на 45°; demi rond de 
jambe на 45° en dehors, 
en dedans; по^тї, їло 
завершують вправи

S. Petit battement 
на півпальцях акцентом 

уперед і 
назад

Чергування petit 
battement
на 1/4 та 1/8 кожний; 
із закінченням у 
demi-plié;_____________

16 
такті її 
по 2/4

16 
тактін 
по 2/4
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Методика викладання класичного танцю ±
Продовження табл.

напівоберт у 
V позиції на 
півпальцях; 
поворот на 360°; 
tombé з напівобертом 
sur le cou-de-pied en 
dehors et en dedans; 
пози, що завершують 
вправи

і) Battement
développé

Вперед,
убік,
назад

Battement développé, 
battement relevé lent en 
face і в позах. 
Battement développé 
passé на 90°
Demi rond de jambe 
на 90°
Grand rond de jambe en 
dehors та en dedans 
Plié-relevé з ногою 
на 90°
Plié-relevé 3 demi rond 
de jambe на 90°

12
тактів 
по 4/4

ІО. Grand battement 
jeté

Вперед,
убік,
назад

Grand battement jeté en 
face і в позах 
Grand battement jeté 
pointé
Напівоберт y V  
позиції на півпальцях 
Поворот на 360°

24
такти 
по 2/4

У процесі складання екзерсису необхідне самостійне відпрацювання і 
перевірка комбінацій для правильного засвоєння навичок виконання і з 
метою уникнення помилок при проведенні цієї частини уроку в ході групо- 
пих занять.
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П р и к л а д  екзерсису б іл я  с т а н к а
Мета: розвиток координації у вправах біля станка.

Завдання: опанування навичами-воконання вправ у позах.

1. Plié. Музичний розмір -  4/4. 16 тактів.
1-й такт: два demis plié по першій позиції;
2-й такт: relevé на півпальці; рука опускається в підготовче положои 

ня (1/4); прогинання під лопатками назад; рука у першій позиції, кисть - ні 
longé (2/4); опуститися на всю ступню, руку відкрити у другу позицію (1/4),

3-4-й такти: два grands pliés у першій позиції;
5-6-й такти: два grands pliés у другій позиції;
7-8-й такти: port-de-bras у другій позиції із сторони в сторону;
9-12-й такти: виконати вправу в четвертій позиції так само, як і в пор 

шій позиції;
13-14-й такти: два grands pliés у п’ятій позиції;
15-16-й такти: третє port-de-bras.

2. Battement tendu. Музичний розмір -  2/4. 24 такти.
1-й такт: два battements tendus вперед;
2-й такт: пауза (1/4), два battements tendus вперед по 1/8 (1/4);
3-4-й такти: повторити 1 -2-й такти вбік, перший із них -  без зміни нот
5-й такт: battement tendu pour le pied (з опусканням п’ятки на підло 

гу вбік) із зміною ноги з закінченням у demi-plié;
6-й такт: напівоберт у п’ятій позиції на півпальцях у напрямку д« 

станка;
7-й такт: battement tendu pour le pied (з опусканням п’ятки на підло 

гу) і зміною ноги з закінченням у demi-plié;
8-й такт: напівоберт у п'ятій позиції на півпальцях у напрямку ві/і 

станка;
9-16-й такти: комбінацію повторити у зворотному напрямку;
17-18-й такти: три battements tendus по 1/4 і два по 1/8 в маленьку

позу effacée вперед;
19-20-й такти: три battements tendus з закінченням у demi-plié в м.і 

леньку позу écartée назад; на останню чверть -  витягнути ноги в колінах,
21-24-й: повторити 17-20-й такти у зворотному напрямку.

3. Battement tendu jeté. Музичний розмір -  2/4. 24 такти.
1-2-й такти: чотири battements tendus jetés вперед;
3-й такт: три battements tendus jetés balancés по 1/8;
4-й такт - battement tendu jeté pique назад із закінченням y п’ятій no 

зиції позаду;
5-6-й такти: чотири battements tendus jetés вбік із зміною ноги;

__________________________________________________________________ Л. ЦвєткоЦ
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5-8-й такти: 1-4-й такти повторити у зворотному напрямку;
9-й такт: battement double fondu вперед у маленьку позу ejftn 

(2/4), plié-relevé з c/<?/m' rond de jambe в позу écartée назад (2/4);
10-й такт: battement doithh' fondu в маленьку позу écartée наї 

(2/4), ногу підвести у п’яту позицію позаду;
11-12-й такти: повторити 9-10-й такти у зворотному напрямку.

6. Battement frappé. Музичний розмір -  2/4. 16 тактів.
1-й такт: два battements frappés вперед;
2-й такт: пауза (1/4), два battements frappés вперед по 1/8 (1/4);
3-4-й такти: повторити 1-2-й такти вбік;
6-й такт: battement double frappé вперед із закінченням у <7< 

plié носком у підлогу (1/4); relevé на півпальці з ногою, відкритою впер 
на 25° (1/4);

6-й такт: battement double frappé назад із закінченням у demi />, 
носком у підлогу (1/4); relevé на півпальці з ногою, відкритою назад 
25° (1/4);

7-8-й такти: чотири battements doubles frappés вбік із опускания! 
півпальців;

9-16-й такти: повторити 1-8-й такти у зворотному напрямку.

7. Rond de jambe en Vair. Музичний розмір -  2/4. 16 тактів.
1-й такт: temps relevé en dehors на 45°;
2-4-й такти: шість ronds de jambe en l'a ir  en dehors;
5-й такт: plié y п’ятій позиції позаду (1/4); поворот у п’ятій позиції 

360° від станка (1/4);
6-й такт: відкрити ногу вбік на 45°;
7-й такт: пауза (1/4), два ronds de jambe en l ’a ir en dehors 

1/8 (1/4);
8-й такт: пауза (1/4), два ronds de jambe en l ’a ir en dehors 

1/8 (1/4);
9-16-й такти: повторити 1-8-й такти у напрямку en dedans.

8. Petit battement. Музичний розмір -  2/4. 16 тактів.
1-2-й такти: три petits battements з акцентом уперед по 1/4 і два по
3-4-й такти: повторити 1-2 такти;
5-6-й такти: чотири petits battements із акцентом уперед закінчи

умовним sur le cou-de-pied;
7-й такт: повернутися на effacé (1/4); маленька поза effacée впєро 

носком у підлогу в demi-plié;
8-й такт: пауза в позі effacée (1/4); повернутись en face і перевод 

працюючу ногу в бік другої позиції (1/4);
9-16-й такти: повторити 1-8-й такти у зворотному напрямку.
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S  виконання елементарних рухів екзерсису на середині залу 
tournant;

S  виконання підготовчих вправ (preparation) до обертання;

елементів, визначен .юграмою;
S  виконання рухів allegro.
Студент повинен володіти вміннями:
S  доцільного поєднання елементів при побудові комбінацій;
S  побудови екзерсису біля станка;
S  визначати і враховувати раціональне дозування м’язового наваї 

таження;
•S визначати причини помилок і засоби їх запобігання.

S  наступного рівня ус .неної координації при поєднанні рухів
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Заняття на III курсі підпорядковується вивченню та засвоєні 
технічно складних елементів: обертання, заносок. Розпочинаєте 
опанування великих стрибків, в зв’язку з чим зосереджується увага 
допоміжних і зв’язуючих рухах. Продовжується робота над розвита 
музикальності виконання.

Одним з основних завдань поряд із засвоєнням технічних прийом 
розвитком координації' є оволодіння навичками побудови уроку класичі 
го танцю.
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lia третьому курсі скорочується тривалість відпрацювання екзерсису 

h станка. Це досягається за рахунок пожвавлення темпу, об’єднання 
н'мих рухів у комбінації, виконання вправ підряд правою і лівою ногами 
і однією -  в напрямку вперед, іншою в зворотному напрямку. Поряд з 
и ця частина уроку ускладнюється: вводяться різноманітні повороти і 
іртання, урізноманітнюються сполучення, вивчаються технічно складні 
їй, елементи.

Як і на попередніх етапах навчання, окремі рухи виконуються спочат- 
м «чистому» вигляді, потім -  у найпростіших комбінаціях із їх поступо
ві ускладненням.

Зміна тексту комбінацій може відбуватись частіше, що сприятиме 
ісконаленню прийомів виконання, розвитку моторної пам’яті, активізу- 
име процес навчання. Можлива часткова зміна комбінації, тобто 
імднення окремих її складових при незмінності основної канви. Так, на- 
іклад, один pirouette може бути замінений подвійним; урізноманітню
ся ритмічний малюнок, вводяться деякі нові елементи. Така практика 
толить економно витрачати час, відведений на виконання екзерсису, і 
кім з тим вивести його на новий, більш високий рівень складності.

Підготовча робота і поступове оволодіння складними елементами ек- 
їсису біля станка має здійснюватися в декількох напрямах:

Pirouette із п'ятої позиції, відпрацьований на середині залу, вво- 
гься у вправи біля станка. Його освоєння починається з одинарного з 
іоходом у VI семестрі (факультативно) до подвійного pirouette. Як і при 
юнанні на середині залу, необхідно стежити за вертикальним поло- 
пням корпусу, загальною зібраністю, чіткою координацією рухів усіх 
іин тіла;
З метою подальшого розвитку координації в комбінаціях поед

аться виконання рухів en face і в позах.
Наприклад:
Музичний розмір -  4/4. 8 тактів.
Battement fondu (комбінація виконується на півпальцях).
1-й такт: два battements fondues вперед;
2-й такт: battement fondu вперед в позу effacée (2/4); plié relevé з 

ні rond de jambe на 45° y позу écartée назад (2/4);
3-й такт: battement fondu вперед в позу effacée (2/4); plié з ногою на

1 (1/4); поворот fouetté на 1/8 кола en dedans у другу позицію на 45° (1/4);
4-й такт: п’ять battements frappés вбік на 1/8 кожне; tombé у п’яту 

іицію позаду; напівоберт sur le cou-de-pied у напрямку від станка, en 
Ians (1/4);

5-8-й такти: комбінація виконується в зворотному напрямі.
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В комбінації з battement fondu засвоюється половина tour It 
ногою, піднятою на 45".

При виконанні повороту en dehors сильно витягнута і виворотна працю 
юча нога попереду в момент обертання не змінює висоти і свого положи 
ня відносно тазостегнового пояса і корпусу. Пружне demi plié на опори 
нозі і енергійне піднімання на півпальці з сильно витягнутим коліном над 
ють усьому тілу необхідного обертового посилу. Рука, що лежить на папі 
ці, не затримується на ній, активно переводячись у другу позицію; голої 
повернута в бік працюючої ноги, одночасно з tour переводиться у проТ 
лежний бік. При виконанні tour en dedans із ногою позаду силі а» 
витягнута і підхоплена у стегні працююча нога зберігає положення М

ш
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однойменним плечем. Опорна нога сильно витягнута в коліні. Крім форі 
що забезпечується енергійним підніманням на півпальці, активна рої 
належить п’ятці опорної ноги, яка, виштовхуючись уперед, допомаї 
обертанню. Руки, підміняючись на палиці, не випереджають поворот, ниі 
час зберігаючи другу позицію.

Корпус під час виконання цих елементів зібраний і підтягнутий, іа .я  
стегновий пояс рівний і знаходиться в одній площині з плечима. Положм 
ня працюючої ноги протягом виконання фіксоване. Слід пам’ятати, що д|і 
ний рух, як і будь-яке інше обертання, виконується в єдиному темпі.

Досить часто студенти, розраховуючи на допомогу палиці, не спіммі 
ряють силу поштовху з кутом повороту. У зв’язку з цим обов’язковим І 
строге дозування форсу і відпрацювання навичок обертання з метою у:іГІ 
дження силового посилу з необхідною кількістю обертів.

Опановуються нові рухи.

Ç ta n d  to n d  de ja m b e  je té
Цей рух належить до розряду найскладніших і спрямои 

ний на розвиток рухливості тазостегнового суглоба. Після його опанункі 
ня в «чистому» вигляді рух виконується в комбінації з rond de jambe />Д 
terre.

Ç ta n d  to n d  de ja m b e  je té  en d e h o ts
Музичний розмір -  4/4
Вихідне положення: перша позиція; ліва рука лежить на палиці, npf 

ва -  в підготовчому положенні; голова -  в повороті праворуч.
На вступні акорди права рука через першу позицію (голова -  в нахиі 

ліворуч) відкривається у другу позицію; одночасно права нога відводиіми 
назад, носком у підлогу; голова повертається праворуч.

На першу чверть права нога ковзним рухом через першу полиці 
(passé par terre) відводиться вперед на 45° у напівзігнутому положенії
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Досить часто учні в момент кидка напівзігнутою ногою на 45° «пери 
рещують» її з опорною ногою надмірно подаючи її вперед або нааі 
Це деформує рух і призводить до «розхитування» опорної ноги і корпус 
З метою запобігання такому небажаному ефекту слід пояснити, що гне 
passé pcir terre через першу позиі-фїгті’ятки повинні знаходитись одна ня 
проти одної.

b a tte m e n t gondii ка 9 0
Як і battement fondu на 45°, даний рух розвиває еласп 

ність, силу ніг на більш високому рівні складності. В подальшому він вин 
ристовуватиметься як елемент ряду рухів біля станка і на середині залу 

В процесі вивчення battement fondu на 90° опановуються два приї/ 
ми його виконання.

Музичний розмір -  4/4.
І .  Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду; nil 

рука на палиці, права -  в підготовчому положенні, голова в повороті пр' 
воруч.

На першу чверть опорна нога починає demi plié, з поступовим и< 
поглибленням; одночасно працююча нога набуває положення умовно 
cou-de-pied, права рука піднімається в першу позицію, голова нахиляє- 
ся ліворуч.

На другу чверть опорна нога, поступово витягуючись, піднімаєтьі 
на півпальці; одночасно з цим працююча піднімається до коліна опорні 
ноги.

На третю чверть, не затримуючись біля коліна опорної ноги, праци 
ча нога відкривається в заданому напрямку на 90° за правилами battenit
développé.
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на підлогу; після цього виконується demi plié. При зворотному порядку еф 
конання опорна нога сильно витягується в коліні, після чого виконуєте 
піднімання на півпальці.

Рух руки найчастіше припадає наточаток вправи; іноді він виконусгй» 
ся в середині комбінації або при зміні напрямку руху.

J Іо в о р о т  fo u e tté  en d e d a n s т а  en 
d e k o ts  на f/4 і  1/2 кола з ногою, 
в и т я гн у т о ю  попереду або позаду  
на 4 5 ° з п р и й о м у рвіе-іredevé 

Засвоєння даного руху відбувається в комбінації з battement fondu. I

JloBop om  fo u e tté  до с та н к а
Музичний розмір -  4/4.

En dedans
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду.
1-й такт: два battements fondus вперед.
2-й такт. На першу чверть -  пружне demi plié з ногою, піднятою на -IV
На другу чверть -  корпус повертається до станка; одночасно опори*

нога, витягуючись у коліні, піднімається на високі півпальці і активно виш= 
товхує п’ятку вперед; працююча нога, посилюючи виворотність, перохф 
дить у другу позицію; права рука спрямовується до палиці і кладеться іш 
неї. Не зупиняючись, п’ятка опорної ноги виштовхується вперед, і корму* 
завершує поворот на 180°; працююча нога, продовжуючи рух, переходив 
у положення за однойменним плечем; ліва рука через першу позицію її* 
реходить у другу, голова повертається ліворуч.

На третю-четверту чверті положення фіксується.

En dehors
3-й такт: два battements fondus назад.
4-й такт. На першу чверть -  пружне demi plié з ногою на 45°.
На другу чверть корпус повертається до станка; одночасно опорна їй* 

га, витягуючись у коліні, піднімається на високі півпальці, стримуючи поио 
рот п’ятки; права нога, посилюючи виворотність, переходить у другу п<м 
цію; плечі і тазостегновий пояс знаходяться в одній площині з ногою; пім 
рука спрямовується до палиці і кладеться на неї. З цього положення, не зу
пиняючись, поворот корпусу продовжується, права нога, втягуючись у їв 
зостегновому суглобі і посилюючи виворотність п’ятки, переходить у попи 
ження попереду; права рука через першу позицію відкривається у другу, 
голова повертається праворуч.

На третю-четверту чверті -  пауза.
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JloSopom  fo u e tté  en d e h o ts  m a en d e d a n s на  f/4 
f/2 кола з  ногою, в и т я гн у т о ю  позаду або попереду 
і 45° з пр ийо м у pdié-Z:edevé

En dehors
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога позаду.
1-й такт: два battements fondus назад.
2-й такт. На першу чверть -  пружне demi plié з ногою на 45°.
На другу чверть корпус повертається від станка; одночасно опорна 

м, витягуючись у коліні, піднімається на високі півпальці, стримуючи по
рот п’ятки; права нога, посилюючи виворотність, переходить у другу по- 
цію; ліва рука відривається від палиці і, допомагаючи повороту, відразу 
накривається у другу позицію; в момент проходження працюючою но-

другої позиції обидві руки переводяться у другу позицію. Вся постать 
гіходиться в одній площині. З цього положення, не зупиняючись, пово- 
! корпусу продовжується, права нога, втягуючись у тазостегновому 
тобі і посилюючи виворотність п’ятки, переходить у положення попере- 
, права рука спрямовується до палиці і при завершенні повороту кла-
1 1  .ся на неї, ліва зберігає другу позицію. Голова, випереджаючи пово-
I, повертається ліворуч.

На третю-четверту чверті положення фіксується.

En dedans
3-й такт: два battements fondus вперед.
4-й такт. На першу чверть -  пружне demi plié з ногою на 45°.
На другу чверть корпус повертається від станка; одночасно опорна 

м, витягуючись у коліні, піднімається на високі півпальці і активно виш- 
пхує п'ятку вперед; працююча нога з посиленням виворотності перехо- 
іі. у другу позицію; права рука залишає палицю і, допомагаючи поворо-

відразу ж відкривається у другу позицію; в момент проходження 
пцюючою ногою другої позиції обидві руки знаходяться у другій позиції.
' іупиняючись, поворот корпусу продовжується: ліва рука спрямовуєть- 
І\о палиці і в момент завершення повороту кладеться на неї, права збе- 
ін: другу позицію. Голова повертається праворуч.

На третю-четверту чверті положення фіксується.
Під час виконання корпус підтягнутий, плечі розкриті і опущені; силь- 

питягнута працююча нога повинна чітко фіксувати висоту 45°. Обов’яз- 
іою умовою є чітка координація рухів всіх частин тіла, що забезпечує 
/юмент проходження другої позиції утримання всієї постаті в одній пло
щі.

чіюдика викладання класичного танцю _________________________г
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1 Л. Ц вєпщ

B a tte m e n t d o u b le  feappé  
з  поворогчдии н а  '\/4 і 1/2 кола
Виконання battement frappé в позах і відпрацьовані у 

зв'язку з цим прийоми переходу з одного положення в інше підводять А  
засвоєння battement double frappé з поворотом на 1/4 і 1/2 кола. В цьом 
русі поворот ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ безпосередньо в момент згинання НОГИ і ПС’|І* 
ведення її із одного положення в інше прийомом petit battement, а її вигЦі 
гування в заданому напрямку -  без повороту. В першому випадку (на І/4 
кола) double frappé виконується з пози effacée вперед у позу effacée ut 
зад (чи у зворотному напрямку) або з пози effacée вперед у позу écartM 
вперед (із пози effacée назад у позу écartée назад). У другому випадку (ні 
1/2 кола) рух розпочинається з положення витягнутої ноги в четвертій по 
зиції попереду і завершується позаду, або навпаки. Слід пам’ятати, ii|it 
при виконанні battement double frappé з поворотом en dehors опорна no 
та стримується, тоді як працююча посилюючи, виворотність у своїй вор* 
ній частині, активно спрямовує поворот, відводячись ніби за плече. Підчді 
повороту en dedans принцип роботи опорної ноги (активне виштовхуванні 
п’ятки) зберігається, тоді як стегно працюючої ноги стримується, посилюю 
чи виворотність до закінчення руху.

Дані рухи можуть виконуватись на півпальцях, а також розпочинаючи 
із положення у demi plié з relevé на півпальці в момент повороту і з заим|і 
шенням у demi plié.

Наприклад:
Battement frappé. Музичний розмір -  2/4.
1-й такт: два battements frappés вбік.
2-й такт: три battements frappés вбік на 1/8 кожний.
3-й такт: double frappé в позу effacée вперед (1/4); double frappé ] 

поворотом в позу effacée назад (1/4)
4-й такт: double frappé вбік із завершенням у demi plié носком! 

підлогу (1/4); relevé на півпальці (1/4).
5-й такт: double frappé вперед із завершенням у demi plié, носком) 

підлогу (1/4); double frappé з поворотом до станка (en dedans) на 1/2 коЦ 
із завершенням у demi plié, носком у підлогу (1/4).

f  й такт: relevé на півпальцях (1/4) із підтягуванням правої моїй 
у п’яту позицію позаду, зміна ноги з відкриттям лівої вбік (1/4).

7-8-й такти: сім battements frappés вбік на 1/8 кожний.
Лівою ногою вправа виконується у зворотному напрямку.
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ііктодика викладання класичного танцю

b a tte m e n t b a ttu
Даний рух спрямований на продовження розвитку рухли- 

Юсті колінного суглоба. Його освоєння розпочинається в положенні en 
in с, а пізніше він, як правило, виконується на effacé.

Вихідне положення: п'ята позиція, права нога попереду.
На два вступні акорди права рука через першу позицію переводиться 

другу, працююча нога відкривається в напрямку другої позиції на 45°; од- 
іочасно з цим опорна нога піднімається на півпальці.

З початком музичної фрази права нога на кожну восьму долю такту 
іочинає виконувати короткі удари носком приблизно посередині стопи 
ИЮрної ноги.

При виконанні battement battu позаду удар виконується п’яткою під 
никою опорної ноги на такуж саму музичну розкладку.

Під час виконання стегно працюючої ноги зберігає виворотність і не- 
іухомість. Нога відкривається в напрямку умовного effacé.

Після опанування battement battu його виконання прискорюється, і 
н’рговий удар припадає на кожну шістнадцяту долю такту.

Освоївши рух у положенні en face, його виконують у effacé. При цьо- 
«V під час preparation на першу чверть працююча нога прийомом batte
ment tendu набуває маленької пози effacée уперед, носком у підлогу; 
ні другу чверть опорна нога піднімається на високі півпальці, працююча -  
ні 45°. З першим ударом підтягнутий корпус із розкритими плечами ледь 
н'регинається назад; права рука переходить у першу позицію, голова по- 
іертається ліворуч.

Виконанню battement battu назад передує preparation у позу effacée 
' і іад. З першим ударом підтягнутий корпус під лопатками ледь перегина
вся назад; права рука приводиться в першу позицію, голова повертаєть- 
и ліворуч.



Jl. Цвєтн(

Рух виконується в комбінації з petit battement, оскільки обидва підім 
рядковуються спільній меті.

Урізноманітнюються і  ускладнюються елементи adagio.
У V семестрі battement développé опановується на півпальцях. Ищ| 

освоєнню передує вивчення relevé на півпальцях із ногою, піднятою НІ 
90°. При виконанні цього руху необхідно стежити за підтягнутістю корпусу 
і тазостегнового пояса. При підйомі на півпальці, і -  особливо -  при оиу* 
еканні п’ятки опорної ноги на підлогу, слід запобігати розслабленню опорі 
ної ноги, осіданню корпусу, зберігаючи його підтягнутість і стрункісш, 
Серйозної уваги потребує положення стопи на півпальцях, яка повиміц 
бути рівною і напруженою. Як правило, relevé виконується в комбінації І 
battement développé, можливе також їх використання на завершенні» 
інших вправ екзерсису.

b a tte m e n t déveCoppé на п івпальцях
Музичний розмір -  4/4.

Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду.
Затакт 3/8. На першу восьму права рука злегка відкривається, голові 

ледь опускається. На другу восьму права рука повертається в підготомчв 
положення, права нога піднімається на умовне cou-de-pied. На троЩ 
восьму, не затримуючись, працююча нога піднімається до коліна опорної 
ноги, яка в цей момент, посилюючи підтягнутість корпусу і тазостегнової? 
пояса, піднімається на півпальці; рука переводиться в першу позицію, ні 
лова ледь нахиляється ліворуч.

На першу чверть -  développé уперед, права рука відкривається у дру 
гу позицію, голова -  в повороті праворуч.

На другу-третю чверті положення зберігається.
На четверту чверть працююча нога опускається, опорна нога стя 

всією ступнею на підлогу, і обидві ноги поєднуються у п'ятій позиції.
Ноги зберігають виворотність; стопа опори ї ноги рівна, напружена 

Центр ваги переноситься на опорну ногу. За цими правилами рух опанм 
вується в усіх напрямках.

Grand rond de jambe développé також Е.ідпг«ацьовується на півпалкг 
цях (VI семестр). Його виконанню передує ball. .•/■ développé, після якої 
ГО, утримуючи виворотною і витягнутою опорну hcr V з її стопу -  сильной 
і рівною на фіксованій висоті, переходять до виконання на півпальцмі 
grana rond de jambe. Працююча нога протягсіи усь м руху зберігає виші' 
ротне і підтягнуте в тазостегновому суглобі ПОЛ ' • і. При цьому ■ Піл 
стежити за підтягнутістю корпусу, рівністю тазост • то пояса і плечЛ 
переносячи центру ваги на опорну ногу. При виконанні руху в напрямку гц 
dehors у момент переведення працюючої ноги з положення попереду в ни
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Методика викладання класичного гпанцю І
мрнмку другої позиції корпус, зберігаючи підтягнутість і рівність, ледь посу- 
ині іься вперед і, продовжуючи rond de jambe, трохи подається вперед. 
При ииконанні руху en dedans у момент переведення ноги з положення по- 
Іяду вбік корпус, посилюючи підгягнутість, вирівнюється, і нога продовжує 
|іух до положення попереду.

В VI семестрі переходять до вивчення plié relevé з ногою на 90° на 
иімпальцях. На цьому етапі слід пам’ятати, що demi plié розпочинається 
місця опускання п’ятки на підлоу. Під час relevé спочатку витягується в ко
шмі опорна нога, після чого виконується піднімання на півпальці.

Наступний етап -  виконаная plié relevé з demi rond de jambe, під час 
якого працююча нога одночасну з підніманням на півпальці енергійно від
тулиться у другу або четверту позиції, зберігаючи висоту 90°. При цьому 
правила виконання окремих елюентів при їх поєднанні залишаються нез
мінними.

В VI семестрі засвоюютьсяу"складненні види battement développé.

B a tte m e n t déve loppé baCCotté
Ballotté -  «погсйідування» -  має місце в різних розділах 

щпсичного танцю і передбачаєдіктивну роботу корпусу в поєднанні з різ
номанітними рухами ніг.

Battement développé ballot^ базується на добре освоєному batte
ment soutenu на 90°.

Даний рух сприяє розвитку і координації. Обов’язковою умовою його 
шіконання є злитість і плавність

b a tte m e n t déveêoppi b a êêotté  вперед
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: п’ята позиція; права нога попереду; ліва рука на 

ішлиці, права -  у підготовчому схшоженні.
Затакт 3/8. На першу восьиу* права рука ледь відкривається, голова 

і юдь нахиляється в повороті [роаворуч. На другу восьму одночасно з 
іеlevé на півпальцях у п'ятій гкцц ції рука повертається в підготовче поло- 
-мзння. На третю восьму права^ога через положення умовного cou-de- 
\ned піднімається до середини коліна опорної ноги; одночасно з цим рука 
переходить у першу позицію, гаїсзва ледь нахиляється ліворуч.

На першу-другу чверті np£}sa нога відкривається вперед за правила
ми battement soutenu; одночассэ з цим ліва нога, торкнувшисі п'яткою 
підлоги, починає demi plié з псоггтуповим його поглибленням; права рука 
переводиться у другу позицію, пгпова повертається праворуч. Одночасно 
підтягнутий корпус поступово поцлинає відхилятися назад, випрямляючись 
н одну лінію з витягнутою впере; ногою.
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На третю -  четверту чверті корпус поступово повертається у вихіді 
положення. Одночасно з цим права нога опускається, ліва витягуеты 
рука переводиться в підготовче положення, і рух завершується у п я 
позиції на півпальцях за правилами bSftment soutenu.

b a tte m e n t développé baCCotté назад
Вихідне положення: попереднє.
На «і» ліва нога через положення cou-de-pied позаду піднімається 

рівня коліна опорної ноги; одночасно права рука переводиться в пері 
позицію, голова ледь нахиляється ліворуч; корпус підтягнутий, стегн 
плечі рівні.

На першу чверть ліва нога відкривається назад за правилами battenu 
soutenu; одночасно права нога, торкнувшись п’яткою підлоги, починає </<■ 
plié з поступовим його поглибленням; права рука переводиться у другу і 
зицію, голова повертається праворуч. Одночасно підтягнутий корпус на; 
ляється вперед, випрямляючись в одну лінію з витягнутою назад ногою.

На третю-четверту чверті корпус поступово переходить у вихідне г 
ложення; одночасно з цим ліва нога опускається, права витягується; ру 
переводиться в підготовче положення, і рух завершується у п’ятій позиі 
на півпальцях за правилами battement soutenu.

Під час виконання руху корпус підтягнутий, центр ваги переводиться 
опорну ногу; плечі і тазостегновий пояс рівні, плечі розкриті і опущені вий

Опорна нога розпочинає demi plié після того, як торкнеться п'ятко 
підлоги, піднімаючись на півпальці після витягування коліна.

Слід звернути увагу на положення рук під час виконання develop 
ballotté: працююча рука фіксується у другій позиції, не відводячись наз* 
опорна трохи переміщується вздовж палиці для вирівнювання плечей.

Після опанування руху на два такти по 4/4 переходять до його вик 
нання на один такт.

Даний рух виконується і у зворотному напрямку. В цьому випад 
développé ballotté правою ногою виконується назад, а лівою -  вперед.

b a tte m e n t développé tombé вперед
Музичний розмір -  4/4.

Вихідне положення: п’ята позиція; права нога попереду, ліва рука 
палиці, права у підготовчому положенні; голова -  в повороті праворуч

За ї ї: і 3/8. На першу восьму права рука ледь відкривається. На др 
гу восьму рука повертається у підгої вче положення. На третю вось 
права нога через положення умовного cou-de-pied піднімається до сор 
дини коліна опорної ноги, одночасно рука піднімається в першу позицін 
голова ледь нахиляється ліворуч.



Методика викладання класичного танцю £
На першу чверть battement développé уперед; одночасно рука відкри - 

мнеться у другу позицію, голова -  в повороті праворуч.
На другу чверть, посилюючи підтягнутість тазостегнового пояса, кор 

мус ледь відхиляється назад; ліва нога енергійно піднімається на півпаль- 
ці, права підвищується; рука зберігає другу позицію, голова -  в повороті 
Праворуч.

На третю чверть, утримуючи ногу якомога довше в повітрі і збільшую 
чи амплітуду, виконати tombé вперед, із поступовим перенесенням центру 
йиіи на опорну ногу. Права нога торкається пальцями підлоги і, стримую 
чись, переходить у demi plié; ліва нога з напруженим підйомом витягнути 
ми пальцями торкається підлоги; корпус, продовжуючи інерцію падіння, 
Ііидь спрямовується вперед; зберігаючи рівними плечі, опорна рука 
Просувається по палиці вперед; права рука перебуває у другій позиції : го 
Попа -  в повороті праворуч, погляд спрямовується в долоню правої руки

На четверту чверть корпус вирівнюється і, злегка перегинаючись під 
погіатками назад, обумовлює перенесення центру ваги на ліву ногу, яка з 
носка переходить на всю ступню; права нога закривається у п’яту позицію 
попереду; ліва рука, ковзнувши по палиці, повертається у вихідне поло- 
пння; права рука опускається в підготовче положення; голова -  в пово
роті праворуч.

B a tte m e n t développé tombé назад

Вихідне положення: п'ята позиція; права нога позаду, ліва рука на па- 
пиці, права -  у підготовчому положенні; голова -  в повороті праворуч.

Розпочинаючи рух за тактом (на три восьмих), на першу чверть -  
hiltcment développé назад; одночасно рука через першу позицію відкри- 
»пегься у другу, голова -  в повороті праворуч.

На другу чверть корпус ледь нахиляється вперед; працююча нога 
нідиищується, рука ледь спрямовується в напрямку першої позиції.

На «і», посилюючи підтягнутість тазостегнового пояса і стримуючи 
in ну, вирівняти корпус, спрямовуючи його вгору; ліва нога енергійно підні
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мається на півпальці, рука відкривається у другу позицію; голова -  в появ» 
роті праворуч.

На третю чверть, якомога довше утримуючи ногу в повітрі і розширю* 
ючи амплітуду, виконати tombé назад із поступовим перенесенням ценіру 
ваги на опорну ногу. Права ноічИ’оркається пальцями підлоги і, стримуки 
чись, переходить у demi plié; ліва нога з напруженим підйомом витяту 
тими пальцями торкається підлоги; корпус, продовжуючи інерцію падіння, 
ледь спрямовується назад; зберігаючи рівними плечі, опорна рука прооу» 
вається по палиці назад; права рука перебуває у другій позиції; голова * |  
повороті праворуч.

На четверту чверть корпус вирівнюється, центр ваги переноситься на 
ліву ногу, яка з носка переходить на всю ступню; права нога закриває! і.Щ 
у п’яту позицію позаду; ліва рука, ковзнувши вздовж палиці, повертаєн.і * 
у вихідне положення; права рука опускається у вихідне положення, гогія 
ва -  в повороті праворуч.

b a tte m e n t développé tombé вбік
Вихідне положення: п’ята позиція; права нога попереду, ліва рук<і на 

палиці, права -  у підготовчому положенні; голова -  в повороті праворуч
Розпочинаючи рух затактом (на три восьмих) на першу чверть blilli1 

ment développé убік, рука через першу позицію відкривається у другу; ні 
лова -  в повороті праворуч.

На другу чверть права рука піднімається у третю позицію; одночаснії 
з цим корпус нахиляється ліворуч, права нога підвищується, голова поїтц 
тається ліворуч.

На «і» -  посилюючи підтягнутість тазостегнового пояса і стримуючи 
ногу, корпус активно вирівнюється, спрямовуючись угору; опорна мої А 
енергійно піднімається на півпальці, рука відкривається у другу позицію, 
голова набуває положення en face.

На третю чверть, утримуючи ногу якомога довше в повітрі і розширю 
ючи амплітуду, tombé вбік, центр ваги поступово переноситься на опорну 
ногу. Права нога торкається пальцями підлоги і, стримуючись, переходиш 
у demi plié; ліва нога з напруженим підйомом витягнутими пальцями тор» 
кається підлоги; корпус, продовжуючи інерцію падіння, перегинається мри 
воруч; ліва рука піднімається у третю позицію, а права, зберігаючи рінми 
ми плечі, залишається у другій позиції; голова -  в повороті праворуч.

На четверту чверть ліва рука, розкриваючись у другу позицію, знову 
кладеться на палицю, що сприяє вирівнюванню корпусу і перенесении! 
центру ваги на ліву ногу, яка з носка переходить на всю ступню; права ми 
га закривається у п’яту позицію позаду, права рука опускається в підгою» 
че положення; голова -  в повороті праворуч.

При виконанні руху вбік із п’ятої позиції позаду правила залишаю! м и 
незмінними.



Методика викладання класичного танцю ±
Під час виконання вправи слід звернути увагу на виворотність обох ніг 

Міі підлозі і в повітрі, рівність тазостегнового пояса і плечей, положення 
Мгміьців працюючої ноги навпроти п'ятки опорної в момент завершення
h Htibé.

Даний рух є свого роду підготовчим етапом до вивчення grand jeté, 
юму tombé слід виконувати якомога далі, по траєкторії. При цьому надзви- 
чийно важливим є своєчасне і скоординоване перенесення центру ваги 
t однієї ноги на іншу. Працюючу ногу після tombé необхідно підтягнути, 
Фимаючи її носком у підлогу і не спираючись на неї. Це полегшить у 
подальшому завершення battement développé tombé з підніманням ноги 
ІМ 90°.

Після опанування battement développé tombé його музична розкладка 
імінюється, завершення руху ускладнюється: на четверту чверть після пе
реходу з однієї ноги на іншу працююча нога, витягуючись, закривається у 
м иту позицію і прийомом développé відкривається на 90° у визначеному 
напрямку, а опорна нога одночасно піднімається на півпальці.

о б о р о т fo u e tté  en d e k o ts  ma  
en d e d a n s на Î/A  і 1/2 кола  
з  ногою , в и т я г н у т о ю  попереду або 
позаду на 90°
Цей поворот в VI семестрі опановується прийомом tour 

lent з дотриманням правил, визначених для повороту fouetté з ногою на 
45° (скоординованість повороту опорної ноги, корпусу, рук). Поряд з цим 
Його виконання ускладнюється: витягнута працююча нога, закріплена у 
іазостегновому суглобі, під час повороту підвищується. Вихідна підтягну- 
іість корпусу і тазостегнового поясу при завершенні fouetté посилюється. 
Обидві ноги виворітні і сильно витягнуті. Плечі розкриті і опущені. При 
никонанні вправи із положення попереду в положення позаду корпус, по
силюючи підтягнутість, ледь спрямовується вперед.

На початку засвоєння вправа виконується на 2 такти по 4/4.

Ç ta n d  b a tte m e n t je té  dévedoppé
Засвоєння grand battement jeté développé є підготовчим 

этапом до опанування grand sissonne ouverte і передбачає стрімке від- 
фиття ноги на 90° прийомом développé.

Рух розучується на 2/4 кожний в комбінації з grand battement jeté.



4 Я  Цветков

Ç ta n d  b a tte m e n t je té  développé вбік
Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду.
На вступні акорди права рукЗЬмерез першу позицію відкривається

ДРУГУ-
На «і» -  grand battement jeté вбік.
1-й такт. На першу чверть рух завершується у п’ятій позиції.
Н і другу чверть -  пауза.
Не «і» через прохідне положення cou-de-pied при посиленні виворот 

ності ніг працююча нога стрімко піднімається до середини коліна опорної,
2-й такт. На першу чверть нога кидком витягуєтея вбік на макси 

мальну висоту.
На «і» положення фіксується.
На другу чверть рух завершується у п’ятій позиції.
При такій самій музичній розкладці рух відпрацьовується також у на« 

прямках уперед і назад.
Принцип виконання développé залишається незмінним: протяго 

усього руху опорна нога зберігає виворотність і сильну витягнутість, осо* 
бливо в момент відкривання працюючої ноги; корпус підтягнутий, спим 
міцна; працююча нога виворотна, особливо при проходженні положенії 
біля коліна опорної, її відкривання здійснюється енергійним рухом нижньо 
частини, сильно витягуючи в момент завершення коліно, підйом і пальці 
При витягуванні ноги у заданому напрямку слід запобігати зниження висо
ти стегна; весь рух повинен спрямовуватись нагору з .іаступною миттєвок 
фіксацією ноги в повітрі. Тому кожний студент для забезпечення необхід 
ної якості повинен самостійно визначити власну максимальну висоту.

При виконанні руху назад особливу увагу слід приділяти збереженню 
рівними тазостегнового поясу і плечей, а також стримуванню нахилу кор 
пусу вперед. Як і при виконанні основної форми руху, в момент його завер 
шення корпус і тазостегновий пояс повинні набувати вегтикального, тобп 
вихідного положення.

ÇjtancL b a tte m e n t je té  р sé
Виконання цього руху передбачає переведення ноги | 

одного напрямку в інший прийомом passé. При йс о освоєнні необхідні 
дотримуватися правил виконання основних рухів -  grand battement jeu 
і battement développé passé. Складність полягає в тому, що процес прово 
дення працюючої ноги повз опорну значно прискорюється. В усьому іншії 
му принципи його виконання залишаються незмінними. Як правило, гірі 
виконанні grand battement jeté переведення ноги здійснюється у двох на 
прямках -  уперед і назад. ,
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На другу чверть працююча нога ковзним рухом через першу позицію 
повертається назад у четверту позицію, носком у підлогу; одночасно кор 
пус вирівнюється, набуваючи вихідного положення.

На «і» положення фіксується. ^
На наступний такт рух повторюється.

Q ta n d  b a tte m e n t je té  badancé з  кидком  ноги н.аза<•
Вихідне положення: попереднє.
На вступні акорди права рука через першу позицію переводиться 

у другу; одночасно права нога відкривається вперед у четверту позицій), 
носком у підлогу.

На першу чверть корпус нахиляється вперед одночасно з кидком 
працюючої ноги ковзним рухом ступнею по підлозі через першу позиции 
назад, не нижче 90°; права рука у другій позиції, голова -  в повороті npiv 
воруч.

На «і» положення фіксується.
На другу чверть працююча нога ковзним рухом через першу позицію 

повертається вперед у четверту позицію, носком у підлогу; одночасно кор 
пус вирівнюється, набуваючи вихідного положення.

На «і» положення фіксується.
На наступний такт рух повторюється.
В завершеному вигляді grand battement jeté balancé вивчається в VI 

семестрі.
Вихідне положення: попереднє.
На першу чверть права рука піднімається в першу позицію, голоїм 

нахиляється ліворуч. На другу чверть рука переводиться у другу позицію, 
голова повертається праворуч; працююча нога відкривається назад у 
четверту позицію, носком у підлогу.

На першу чверть -  grand battement jeté balancé вперед; одночасно 
корпус відхиляється назад.

На «і» положення фіксується.
На другу чверть -  кидок працюючої ноги ковзним рухом через першу 

позицію назад; одночасно корпус нахиляється вперед.
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J ê ic -^вас en to u rn a n t  на 1 8 0 °  en d e d a n s
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: п’ята позиція; права нога попереду, права руки 

в підготовчому положенні.
На вступні акорди права нога відкривається вперед на 45°, одночасіш 

права рука через першу позицію переводиться у другу; голова -  в поворо* 
ті праворуч.

На першу чверть одночасно з поворотом корпусу до станка права і»  
га енергійно лросковзує витягнутими пальцями попереду біля носка опор 
ної ноги; в цей самий час права рука підміняє на палиці ліву, яка, в своїй 
чергу, переводиться в першу позицію (1/4 повороту); голова якомога дон 
ше залишається в повороті праворуч.

На «і», продовжуючи поворот, права нога енергійно просковзує но 
ском біля стопи опорної ноги позаду із збереженням виворотності стегна І 
не затримуючись, через cou-de-pied відкривається назад на 45°. При за«І 
вершенні повороту опорна нога піднімається на високі півпальці, ліва руки 
відкривається у другу позицію, голова повертається ліворуч.

На другу чверть положення зберігається.
На третю-четверту чверті працююча нога опускається у п’яту позиции 

позаду.
При вивченні flic-flac із другої позиції на 45° при повороті en dehorn 

flic  виконується позаду опорної ноги, flac -  попереду, і через умовне сон 
de-pied працююча нога, не затримуючись, відкривається вперед на 4!У\ 
При повороті en dedans flic  виконується попереду опорної ноги, flac 
позаду, і через cou-de-pied позаду, працююча нога, не затримуючись, 
відкривається назад на 45°. Рухи рук виконуються за наведеними вище 
правилами відповідно до напрямку повороту.

Правила виконання власне flic-flac залишаються незмінними: стегно 
працюючої ноги зберігає нерухомість і виворотність; після виконання flic 
права нога відкривається в бік другої позиції на половину відстані, як у 
petit battement, а після flac, не затримуючись, витягується в заданому на 
прямку.

Опорна нога, яка під час flic  ледь піднімає п'ятку і переходить на ви 
сокі півпальці лише в момент завершення flac, як і при виконанні інших 
обертових рухів, в en dehors стримує поворот п'ятки, а при en dedans виш 
товхує її вперед. Під час виконання flic-flac слід звернути увагу на скоор- 
динованість роботи ніг, рук, корпусу.

В VI семестрі вивчається flic-flac з поворотом на 360°.

J C ic - ів а с  en to u rn a n t  en d e h o ts
Вихідне положення: п’ята позиція; права нога попереду, права рука - 

в підготовчому положенні.
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На середині залу продовжується відпрацювання виконавських нам 

чок. При цьому дуже важливим є розуміння студентами логіки побудої 
комбінацій, їх відповідності завданням кожного уроку, а також засвоєнії 
прийомів поєднання різних рухів. Тому при показі викладач повинен її 
яснювати студентам доцільність включення в комбінацію того чи інш 
руху, їх поєднання, демонструвати способи виконання технічно складе 
елементів, визначати місце кожної вправи в контексті всього уроку.

Екзерсис на середині залу рекомендується опрацьовувати в такі, 
напрямках:

V  рухи екзерсису, які виконуються en tournant, засвоюються 
поворотом на 1/4 кола. Правила виконання рухів, принципи зді 
снення повороту залишаються незмінними. Надзвичайно важлип 
при цьому сильна спина, нерухомі руки в заданій позиції, а такі 
чіткість, злагодженість поворотів, відповідність напрямку відкрин 
ноги ракурсу, в якому розгорнутий корпус. У момент повороту ГОЛІ 

ва починає повертатися слідом за корпусом, залишаючи погля, 
спрямованим у вихідну точку. Виконання рухів екзерсису en tournai 
сприяє розвитку стійкості, тому їх включення в комбінації повинн 
практикуватись регулярно;

V  pirouettes з другої, четвертої, п ’ятої позицій після їх засвоєн 
ня в «чистому» вигляді вводяться в комбінації. Обов’язковим 
їх виконання в межах кожного уроку в напрямку як en dehors, так і с 
dedans. Поряд із цим на даному етапі навчання доцільним є 
освоєння в самостійних комбінаціях, які включаються в екзерси 
після battement tendu і battement tendu jeté. При відпрацюванні цих 
вправ необхідне суворе дотримання правил виконання, засвоєни 
на попередньому етапі: абсолютна нерухомість вертикальної ос 
корпусу, максимальна зібраність, чітка скоординованість рухів усіх 
частин тіла;

V  окремі рухи (battement fondu, battement frappé, petit battement 
опрацьовуються на півпальцях. Успішне засвоєння матеріалу 
забезпечується сформованими навичками виконання рухів на пі 
пальцях біля станка і вимагає підтягнутості корпусу, тазостегновогс 
пояса, сильної і нерухомої спини і рук, які точно фіксують задан 
положення. Цей досить складний розділ програми на початковому 
етапі рекомендується опрацьовувати з чергуванням виконання н 
півпальцях і на всій стопі. Як і в екзерсисі біля станка, доцільно bbo- 
дити в комбінації relevé, plié-relevé з ногою, піднятою на 45°, enfac 
і в позах із чітким дотриманням відповідних правил.
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Засвоєння прийомів виконання рухів на півпальцях здійснюється en 
lin і лише після вироблення стійких навичок можливий перехід до їх за- 
имоєння в позах. Особливої уваги потребують demi rond de jambe і rond 
і/< jambe на 45°, до відпрацювання яких переходять у VI семестрі. Міра 
ЦКпадності поєднання рухів та їх комбінацій, виконуваних на півпальцях, 
м.н відповідати рівню підготовки та індивідуальним можливостям 
Оіудентів.

і при побудові комбінацій з метою відпрацювання координації рухів 
рекомендується урізноманітнювати їх поєднання, положення і пере
ведення рук у позах, ритмічний малюнок вправ. Можливе епізодичне 
включення стрибків як з'єднувальних елементів. При цьому доціль
ність введення тих чи інших рухів обумовлюється вимогами і обся
гом програми курсу.

Розвитку координації сприяє виконання частини комбінації спиною до 
пічки 1 плану класу, тобто відносно точки 5 плану класу. Це забезпечує 
орієнтування у просторі, дозволяє обходитись без допомоги дзеркала, от- 

сприяє посиленню самоконтролю, розвиває моторну пам’ять.

О б е р т а н н я
Перехід до засвоєння обертань -  pirouettes -  із другої, 

четвертої, п’ятої позицій здійснюється після повторення опанованих на 
цругому курсі preparation к pirouette, що забезпечує правильність вико
нання рухів, перенесення центру ваги на опорну ногу, збереження строго 
кортикального положення корпусу при повній його нерухомості.

Pirouette опановуються в «чистому» вигляді, зосереджуючи увагу на: 
S  вихідному demi plié, його пружному, енергійному характеру з при

тиснутими до підлоги ступнями обох ніг; строгому дотриманню 
вихідних позицій при виконанні обертання en dehors, бо в процесі 
роботи п'ятка опорної ноги досить часто випереджає поворот;

S  активному relevé на високі півпальці з сильно витягнутим коліном, 
підтягнутими щиколоткою і підйомом опорної ноги;

S  стриманості, збереженні виворотності п’ятки опорної ноги при обер
танні en dehors, і ведучому характеру дій п’ятки опорної ноги при 
обертанні en dedans; 

s  активному приведенню працюючої ноги на високе cou-de-pied по
переду з виворітним і зафіксованим на певній висоті стегном, його 
ведучій ролі при обертанні en dehors і стриманості при обертанні en 
dedans;

s  енергійній допомозі рук, яка полягає в тому, що із точно визначених 
вихідних позицій вони активно поєднуються в першій, причому ведуча
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роль належить руці, відкритій у другу позицію (однак, слід запобіїи* 
ти замахування нею). Під час обертання руки дотримуються першої 
позиції, їх дії мають б^ти активними, точними і поміркованими j  
огляду на кількість обертай; в даному випадку -  одного.

S  посиленні підтягнутості корпусу і тазостегнового пояса при завор 
шенні pirouette і переході в завершальну позицію одночасно обома 
ногами.

s  рухах голови з обов'язковим фіксуванням погляду в точці пером 
собою, що забезпечує чіткість виконання повороту і орієнтуванні! 
у просторі.

P iro u e tte  en d e h o rs  з  д р уго ї п о зи ц ії
Музичний розмір 4/4.
Вихідне положення -  en face, п’ята позиція, права нога попереду.
За тактом demi plié в п’ятій позиції.
1-й такт. На першу чверть відштовхуючись п’ятками від підлоги, 

relevé на півпальці в п’ятій позиції, руки, ледь відкриваючись, через підгОч 
товче положення, піднімаються в першу позицію, голова en face, погляд 
спрямований поперед себе.

На другу чверть положення зберігається.
На третю чверть права нога відкривається в другу позицію на 45°, ру 

ки відкриваються у другу позицію.
На четверту чверть положення зберігається.
На «і» пружне demi plié в другій позиції, права рука через підготовче 

положення піднімається в першу позицію, ліва зберігає другу позицію, го 
пова en face, погляд спрямований поперед себе.

2-й такт. На першу чверть, енергійно піднімаючись на високі пін 
пальці, pirouette en dehors -  поворот на 360° на лівій нозі праворуч, одно 
часно права нога, посилюючи виворотність верхньої частини активно під 
німається на високе cou-de-pied попереду, ліва рука активно поєднується 
з правою в першій позиції, голова повертається ліворуч, якомога довит 
залишаючи погляд у точці 1 плану класу і випереджаючи поворот корпусу, 
повертається в положення en face, погляд повертається у точку 1 плану 
класу.

Ці дії голови залишаються незмінними в будь-яких обертаннях.
На другу чверть pirouette завершується, положення на півпальцях, 

посилюючи підтягнутість тазостегнового поясу і корпусу, фіксується.
На третю чверть права нога, посилюючи виворотність, переводиться 

в п’яту позицію позаду, завершуючи pirouette в demi plié в п’ятій позиції 
épaulement croisé. Руки відкриваються у другу напівпозицію.

На четверту чверть коліна витягуються і рух виконується лівою ногою,
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P iro u e tte  en d e d a n s з  др уго ї п о зи ц ії
Вихідне положення -  en face, п’ята позиція, права нога позаду.
1-й такт  виконується так само, як у попередньому русі, але вбік дру- 

IIїї позиції відкривається права нога, яка стоїть в п’ятій позиції позаду.
На «і» пружне demi plié у другій позиції, права рука зберігає другу 

позицію, ліва через підготовче положення піднімається в першу, голова 
* ц face, погляд спрямований поперед себе.

2-й такт. На першу чверть, відштовхуючись п’ятками від підлоги, 
l'irouette en dedans -  поворот на 360° на лівій нозі ліворуч. П’ятка опорної 
иоги активно виштовхується, працююча нога, посилюючи виворотність 
норхньої частини, активно піднімається на високе cou-de-pied попереду, 
права рука активно поєднується з лівою в першій позиції, голова поверта- 
I іься праворуч, якомога довше залишаючи погляд у точці 1 плану класу
і нипереджаючи поворот корпусу, повертається в положення en face, по- 
ііія д  повертається в точку 1 плану класу.

На другу чверть pirouette завершується, положення на півпальцях, 
посилюючи підтягнутість тазостегнового поясу і корпусу, фіксується.

На третю чверть права нога, опускаючись в п’яту позицію попереду, 
і.івершує pirouette в demi plié в п’ятій позиції épaulement croisé. Руки 
підкриваються у другу напівпозицію

На четверту чверть коліна витягуються і рух виконується лівою ногою.

P iro u e tte  en d e h o ts  з  п 'я т о ї  п о зи ц ії
Вихідне положення -  épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по

лпреду.
Затакт 2/8. На першу восьму, повертаючись en face, руки піднімають-

I и у першу позицію. На другу восьму demi plié в п’ятій позиції, ліва рук., 
иідкривається в другу позицію, права залишається у першій, голова en 
/псе, погляд спрямований поперед себе.

На першу чверть, відштовхуючись п’ятками від підлоги і енергійно під 
німаючись на високі півпальці, pirouette en dehors -  поворот на 360° на лі
ній нозі праворуч, одночасно права нога, посилюючи виворотність верх
ньої частини активно приймає положення високого cou-de-pied попереду, 
ліва рука активно поєднується з правою в першій позиції, голова поверта
ються ліворуч, якомога довше залишаючи погляд у точці 1 плану класу і ви 
переджаючи поворот корпусу, повертається в положення en face, погляд 
повертається у точку 1 плану класу.

На другу чверть pirouette завершується, положення на півпальцях, 
посилюючи підтягнутість тазостегнового поясу і корпусу, фіксується.
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На третю чверть права нога, посилюючи виворотність переводиться н 
п’яту позицію позаду, завершуючи pirouette в demi plié в п’ятій позиції 
épaulement croisé, ліва нога попереду.

На «і» коліна витягуються.
На четверту чверть -  затакт до виконання pirouette en dehors з лівш 

ноги.

P iro u e tte  en d e d a n s з  п 'я т о ї  п о зи ц ії
Вихідне положення -  épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по! 

заду.
За вище означеною музичною розкладкою і правилами pirouette вико*| 

нується на лівій нозі ліворуч, форс бере права рука.

P iro u e tte  en d e h o rs  з  ч е т в е р т о ї п о зи ц ії
Вихідне положення -  épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по 

переду.
Затакт 2/8. На першу восьму руки ледь відкриваються. На другу вось

му demi plié в п’ятій позиції, руки закриваються у підготовче положення, і
1-й такт. На першу чверть одночасно з поворотом корпусу в точку

2 плану класу ліва нога енергійно піднімається на високі півпальці, праип 
нога активно приймає положення умовного cou-de-pied, одночасно руки 
піднімаються в першу позицію, голова повертається прямо, погляд спря
мований у точку 2 плану класу.

На «і» положення зберігається.
На другу чверть ліва нога опускається в demi plié, права, посилюючи 

виворотність верхньої частини відводиться назад і витягуючи коліно опус
кається в четверту позицію, одночасно ліва рука відкривається у другу 
позицію, права залишається в першій, кисті рук, продовжуючи рух, повер
таються долонями вниз, приймаючи положення III arabesque. Центр ваіи 
тіла на опорній нозі (preparation).

На «і» demi plié в четвертій позиції, зберігаючи центр ваги тіла на 
опорній нозі, положення рук, голова і напрямок погляду не змінюється.

На третю чверть, відштовхуючись п’ятками від підлоги і піднімаючись 
на високі півпальці, pirouette en dehors -  поворот на 360° на лівій нозі пра
воруч, одночасно права нога, посилюючи виворотність верхньої частини 
активно приймає положення високого cou-de-pied попереду, ліва рука 
активно поєднується з правою в першій позиції, голова повертається ліво
руч якомога довше залишаючи погляд в точку 2 плану класу і, вип<н 
реджаючи поворот корпусу, повертається у вихідне положення, погляд по
вертається у точку 2 плану класу.

На четверту чверть pirouette завершується в точці 2 плану класу і по*] 
ложення на півпальцях, посилюючи підтягнутість, фіксується.
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2-й такт. На першу чверть ліва нога опускається в demi plié, права, 
інісилюючи виворотність правої частини, відводиться назад і, витягуючись 
и коліні, опускається в четверту позицію. Руки, зберігаючи округлість, від
криваються у другу напівпозицію, кисті рук ледь витягуються, голова в по
вороті ліворуч.

На другу чверть положення четвертої позиції зберігається.
На третю чверть ліва нога витягується в коліні, права витягує підйом, 

мркаючись витягнутими пальцями підлоги, положення рук і голови не змі
нюється.

На четверту чверть права нога закривається в п’яту позицію назад в 
\lrmi plié, руки стримано опускаються в підготовче положення, поворот го- 
III>ви зберігається. Це положення є підготовчим для виконання pirouette з 
Півої ноги.

P iro u e tte  en d e d a n s з  ч е т в е р т о ї п о зи ц ії
Вихідне положення -  épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по

переду.
Затакт 2/8. На першу восьму руки ледь відкриваються. На другу вось

му demi plié в п’ятій позиції, руки закриваються у підготовче положення.
1-й такт. На першу чверть одночасно з поворотом корпусу en face 

мила нога енергійно піднімається на високі півпальці, права нога активно 
приймає положення умовного cou-de-pied, одночасно руки піднімаються в 
нпршу позицію, голова повертається en face, погляд спрямований в точку
І плану класу.

На другу чверть положення зберігається.
На третю чверть, повертаючись épaulement croisé, ліва нога опускаєть- 

н в demi plié, права, посилюючи виворотність верхньої частини, відводить- 
н назад і, витягуючи коліно, опускається в четверту позицію, одночасно 

права рука відкривається у другу позицію, ліва залишається в першій, по
ниження голови і спрямованість погляду не змінюються, центр ваги тіла 
знаходиться точно на опорній нозі (preparation).

На четверту чверть положення зберігається.
На «і» пружне demi plié на опорній нозі, одночасно ліва рука відкри- 

і.іється у другу позицію, центр ваги тіла залишається на опорній нозі.
2-й такт. На першу чверть одночасно з поворотом корпусу у напрям

ку точки 8 плану класу, ліва нога енергійно витягуючись, піднімається на 
писокі півпальці, права, посилюючи виворотність верхньої частини, прий- 
w.ie положення високого cou-de-pied і виконується pirouette en dedans -  
юворот на 360° на лівій нозі ліворуч. Руки активно поєднуються у першій 
юзиції, голова повертається праворуч, якомога довше залишаючи погляд 
я гочці 1 плану класу, і випереджаючи поворот корпусу голова повертаєть- 
і*і в положення en face, а погляд -  в точку 1 плану класу.
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Л. Цветное

На другу чверть pirouette завершується в точці 1 плану класу і поло* 
ження на півпальцях, посилюючи підтягнутість, фіксується.

На третю чверть права нога опускається в п'яту позицію попероду 
в demi plié з поворотом корпусу в épaulement croisé, руки, зберігаючі 
округлість, відкриваються у другу напівпезицію, кисті рук ледь відкривп 
ються вперед, голова в повороті праворуч.

На четверту чверть коліна витягуються.

П Л о с те  p o t t  de b ta s

Затакт. Голова повер
тається прямо, погляд 
спрямовується на кисть 
лівої руки; руки (одна « 
у другій, інша -  у трелі1 
позиції) ледь розкрива 
ються, починаючи рух аїр 
пальців.

Вихідне положення: épaulement croisé, п'ята позиція; при 
ва нога попереду.

Preparation. На перший акорд -  demi plié у п’ятій позиції; руки леди 
відкриваючись за тактом, повертаються у підготовче положення. На «і» 
права нога витягується вперед на croisé, руки піднімаються в першу позі 
цію. голова ледь нахи
ляється ліворуч. На дру
гий акорд -  перехід на 
праву ногу через прохідне 
demi plié в позу croisée 
назад (ліва нога -  позаду 
на носку); права рука від
кривається у другу пози
цію, ліва піднімається у 
третю; голова -  в поворо
ті праворуч.
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Методика викладання класичного танцю

1-й такт. На першу-другу чверті при посиленій виворотності обох ніг 
(шорна нога розпочинає і поступово поглиблює demi plié; витягнута пра
цююча нога ковзним рухом носка відводиться на croisé назад; прямий і 
підтягнутий корпус спрямовується вперед, руки і голова зберігають попе- 
іюднє положення. Голова, корпус і працююча нога перебувають на одній 
німії з певним нахилом. Поперек сильно втягнутий.

На третю чверть, зберігаючи пряме і підтягнуте положення корпусу, 
поштовхом правої ноги центр ваги переноситься на ліву ногу, на місце ви
ші нутого носка; права нога підтягується до лівої в позу croisée вперед; лі-
іі і рука, опускаючись, а права, піднімаючись через підготовче положення, 
їєднуються в першій позиції; ліве плече ледь відводиться назад; голова 
імхилясться ліворуч, погляд спрямовується на кисті рук
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± Jl. Цветке

На четверту чверть праве рука піднімається у третю позицію, ліва и 
кривається у другу; голова повертаються ліворуч. Підтягнутий корпус, з( 
рігаючи рівним тазостегновий пояс, плавно перегинається в талії.

2-й такт. На пери 
другу чверті перегинам 
продовжується, права | 
ка відкривається у др) 
позицію.

На третю чверть лі 
рука закривається у тро 
позицію, голова повер 
ється праворуч.

На четверту чвої 
корпус, поступово випри 
ляючись, повертається

вихідн! положення; через 
прохі demi plié здій
снює г -ся перехід на праву 
ногу юзу croisée назад 
(ліва нога позаду на 
носку; Гаке положення є 
вихі; - для повторного 
вик.; я вправи.
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ііптодика викладання класичного танцю f'

J  o u t (lent
Иг цьому етапі навчання переходять до засвоєння tour 

/. ні повільних поворотів у великих позах, які сприяють розвитку стійко-
III, сили ніг при їх піднятті на 90°. Ці повороти передують вивченню турів 

ї  исликих позах. їх технічна складність вимагає наявності відповідних фі- 
іичних даних і базується на попередній підготовці. До вивчення t( ur lent 

і під переходити після засвоєння battement tendu та battement tendu jeté
I /і tournant, rond de jambe par terre en tournant, за допомогою яких від- 
|і|і;іцьований принцип роботи опорної ноги -  незначний зсув вільної п'ятки 
м напрямку повороту. На початковому етапі засвоєння навичок виконання
II чи lent здійснюється на 1/8 і 1/4 кола з невеликими зупинками у кожній 
пічці плану класу. Велике значення має збереження висоти ноги на 90°, та 
фіксація пози, в якій відбувається поворот. При його виконанні необхідно 
(Гюрігати спину міцною, корпус і тазостегновий пояс -  підтягнутими, опор
ну ногу -  сильно витягнутою. При цьому обов’язковою є чітка координація 
рухів усіх частин тіла. При повороті в напрямку en dehors активна роль Від
ні ідиться працюючій нозі, яка спрямовує цей рух. При повороті в напрям
ку en dedans повороту допомагає активне висування уперед п'ятки опор- 
|Пм ноги.

Засвоєння tour lent рекомендується розпочинати з ногою, відкритою 
|і * як другої позиції на 90°, тобто à la seconde в напрямку en dehors як та-
1 1  іму, де найлегше перевірити правильність положень і узгодженість дій 
|к їх частин тіла.

Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по

рі реду.
1-й такт. На першу-другу чверті виконується battement développé

На третю-четверту чверті положення фіксується.
2-й такт. На першу чверть повернутись у точку 2 плану класу.
На другу чверть положення фіксується.
На третю чверть повернутись у точку 3 плану класу.
На четверту чверть положення фіксується.
3-й такт. На першу чверть повернутись у точку 4 плану класу.
На другу чверть положення фіксується.
На третю чверть повернутись у точку 5 плану класу.
На четверту чверть положення фіксується.
4-й такт: рух завершується у п’яту позицію.
У вихідному положенні, під час повороту і при його завершенні плечі, 

і.іюстегновий пояс і працююча нога знаходяться в одній площині, поло
нення рук фіксується у другій позиції.
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Правильність і взаємну відповідність поз найлегше перевірити в юч. 
ках 3, 5 плану класу. Поворот повинен бути рівномірним, плавним, ритмІЦ 
ним. Голову на початку руху слід тримати прямо і нерухомо, а пізніше її |»у 
хи визначаються правилами виконання обертань.

Після засвоєння tour lent à la secede на 1/2 кола en dehors і en de,I,ms 
слід перейти до опанування повільних поворотів на 1/2 кола в інших позаж

Музична розкладка залишається незмінною.
Tour lent з passé на 90° опановується на основі викладених вище щм 

вил у тій самій послідовності і в тій же музичній розкладі: на одну чвирі* 
здійснюється поворот на 1/8 кола, на наступну чверть положення фіксу 
ється, і так послідовно в точки 3, 4, 5 плану класу (en dehors). Працюючи 
нога, підхоплена в стегні, зберігає виворотність у тазостегновому суглобі І 
утримується носком біля коліна опорної ноги, не торкаючись її.

Під час виконання цього руху, як і попередніх, необхідно стежити } |  
підтягнутістю корпусу і тазостегнового пояса; плечі повинні бути розкри- 
тими і опущеними, опорна нога -  сильно витягнутою.

Руки під час виконання tour lent з passé на 90“ утримуються в першій
або третій позиції.

Відпрацювання цього повільного повороту допоможе в подальшому
при засвоєнні fouetté через passé.

______ Л. L/eeffixon»

У  o u t chaîné
Chaîné являє собою безперервний ряд обертів.

Вивчення chaîné можливо розпочинати по прямій лінії з точки 5 у том 
ку 1 плану класу, пізніше -  по діагоналі, з точки 6 у точку 2 плану класу 
-праворуч, і з точки 4 у точку 8 плану класу -  ліворуч.

Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога ПО

ПЄРЄЗатакт 2/8. На першу восьму, повертаючи корпус у точку 2 плану кл » 
су, виконати demi plié у п’ятій позиції; руки підняти в першу позицію; голо 
ву слід тримати прямо, спрямовуючи погляд у точку 2 плану класу. На дру 
гу восьму права нога відкривається вперед в effacé, носком у підлогу, л іт 
зберігає положення demi plié; ліва рука відкривається у другу позицію 
розвертанням кистей долонями вниз (положення III arabesque).

1-й такт. На першу чверть -  крок на праву ногу на високих півпаш. 
цях із напівобертом у напрямку en dedans; одночасно ліве плече виші 
диться вперед, корпус розвертається лівою стороною до напрямку просу 
вання- руки з'єднуються в заниженій першій позиції; голова повертаєтьО 
ліворуч, погляд спрямовується в точку 2 плану класу. Ліва нога торкаєп 
ся правої в першій вільній позиції.



і Я  ЦвєптЛ

V a s  gC.issa.de en to u rn a n t
Рух виконується по діагоналі з точки 6 у точку 2 плану к/н 

су і з точки 4 в точку 8 плану класу^
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога п< 

переду (в точці 6 плану класу).
Затакт 3/8. На першу восьму руки ледь розкриваються. На другу в о ііі 

му одночасно з поворотом корпусу в точку 2 плану класу -  demi plii' 
п’ятій позиції; руки через підготовче положення піднімаються в першу П( 
зицію, голова повертається прямо, погляд спрямовується в точку 2  п л іім  
класу. На третю восьму права нога ковзним рухом висувається вперо/ 
спрямовуючись у точку 2 плану класу, ліва нога зберігає demi plié; рун 
відкриваються: права в першу позицію, ліва -  у другу, кисті повертаю!мі 
долонями вниз (положення III arabesque).

На першу чверть права нога піднімається на півпальці в точці виїи 
нутого носка; відразу після цього ліва нога, відштовхуючись від підлої і 
підтягується у п’яту позицію попереду; одночасно руки активно з’єднукиї 
ся в першій позиції.

На другу чверть виконується поворот у п’ятій позиції на 360° пріии 
руч, під час якого відбувається зміна ніг; голова повертається ліворуч 
збереженням погляду в точку 2 плану класу і, не затримуючись, перині 
диться праворуч, при цьому погляд повертається у вихідну точку.

На третю чверть -  demi plié у п’ятій позиції; права нога попереду, р' 
ки -  в першій позиції; корпус, голова і погляд спрямовані в точку 2 пл.іи 
класу.

На четверту чверть права нога ковзним рухом висувається вперед, 
точку 2 плану класу, руки відкриваються в положення III arabesque.

З цього положення рух повторюється.

ІУ !]® ®  ®®

На третьому курсі значно ускладнюється adagio. Насамперед збімі 
шується його обсяг і кількість рухів за рахунок їх урізноманітнення і мі 
жвавлення музичної розкладки.

З метою розвитку сили ніг збільшується кількість рухів, що відпрацн 
вуються на одній нозі. При цьому необхідно стежити за підтягнутістю ко| 
пусу, за збереженням тазостегнового пояса рівним і підтягнутим, спини 
сильною. Неприпустимою є скутість рук і шиї, деформація рухів.



Для вироблення стійкості і розвитку координації доцільним є переве
дення рук з однієї позиції в іншу з утриманням ноги на висоті 90й. 
ІІнприклад: утримуючи ногу відкритою у другій позиції на 90", руки з другої 
позиції піднімаються у третю і знову відкриваються у другу. Або: поза 
I arabesque в напрямку точки 2 плану класу внаслідок зміни положення 
1>ук -  переведення лівої у третю, а правої -  у другу позицію -  і повороту 
іолови ліворуч трансформується в позу effacée, а при згинанні ноги -  в 
низу attitude effacée. Ефективною є також зміна поз arabesque з ногою, 
піднятою на 90°: переведення рук із пози І arabesque через першу позицію 
у II arabesque, з пози III arabesque -  в IV arabesque. Під час виконання спи-
II.і залишається прямою і міцною, переведення рук супроводжуються по
поротом голови і посиленим поворотом корпусу.

Перехід з однієї пози в іншу може здійснюватись також за 
допомогою passé на 90°, grand rond de jambe développé, поворотів 
fnuetté з пози в позу на 1/8 і 1/4 кола, dégagé через другу або четвер
ту позиції. При цьому надзвичайно важливим є вироблення вмінь і нави
чок плавного і органічного поєднання однієї пози з іншою, спокійного і віль
ного переходу з одного положення в інше.

Plié relevé з ногою, піднятою на 90°, відпрацьовується в різнома
нітних позах. Крім шліфування суто технічних навичок, це збагачує засоби 
і.інцювальної виразності і дозволяє робити більш яскравими музичні ак
центи. Спочатку при виконанні цих рухів руки перебувають у статичному 
положенні, а пізніше вони переводяться з однієї позиції в іншу. Наприклад: 
у позі croisée вперед руки при виконанні demi plié змінюють положення -  
нрава рука з третьої позиції опускаються у другу, ліва піднімається з дру- 
юі в третю, а під час виконання relevé обидві повертаються у попереднє 
положення. Або: в позі croisée назад при виконанні demi plié права рука 
піднімається і з’єднується з лівою у третій позиції; під час виконання relevé 
нрава рука залишається у третій позиції, а ліва відкривається у другу.

При побудові adagio широко використовується grand rond de 
ІчтЬе développé en face, a також з однієї пози в іншу на витягнутій нозі і
ічісті plié. При цьому слід стежити за плавним і скоординованим переве
денням рук і голови з однієї пози в іншу, виворотністю опорної і працюю
чі ноги, особливо положенням опорного стегна в demi plié, а також точ
ним зосередженням центру ваги на опорній нозі. Для цього корпус ледь 
імшює своє положення і злегка спрямовується вперед в en dehors, повер- 
ішочись у попереднє положення в en dedans.

На третьому курсі вивчається relevé на півпальці з ногою, підня
тою на 90°. Ці елементи складні для засвоєння, але їх необхідність дик- 
•уіпься потребою розвитку сили ніг, стійкості. Вони важливі також для на- 
I іупного опанування ряду рухів, що вивчатимуться на четвертому курсі.

А іитодика викладання класичного танцю т
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Relevé на півпальці з ногою, піднятою на 90°, розучується таким 
ном: на першу-другу чверті battement développé в заданому напрямку; 
третю чверть, утримуючи працюючу ногу на висоті 90°, сильно витягнум 
опорною ногою виконати relevé на півпальці. При цьому корпус і тазосів 
новий пояс підтягнуті, плечі опущені, обидві ноги зберігають виворотніс 
на четверту чверть, утримуючи працюючу ногу на 90° і посилюючи піді 
нутість корпусу, спокійно і пружно опустити п'ятку опорної ноги на підло 
Після цього на наступний такт продовжити виконання комбінації.

В канонічних port de bras рухи рук стають більш плавними, злитни& 
Положення корпусу урізноманітнюються, стають більш пластичними, йп 
легкі нахили і перегинання узгоджуються з рухами рук і голови.

В комбінації adagio ширше і сміливіше вводяться танцювальні pu 
з’єднувальні елементи, спрямовані на розвиток координації. Вони там 
дають уявлення про різні варіанти поєднання рухів, здійснення органічі 
го переходу від одного до іншого, забезпечуючи вироблення ВІДПОВІДІІ 

навичок виконання.
Використання таких елементів дає змогу змінити сприйняття сту/і 

тами класичного танцю лише як комплексу рухів, спрямованого на фізи 
ний розвиток виконавця: завдяки їм класичний танець постає як комшк 
виражальних засобів, здатних передавати різноманітні змістові нюанс» 
почуття.

Поряд з цим, неприпустимим є переобтяження, перевантажені 
вправи такими елементами: вони покликані лише відтіняти, увиразнюп.і 
основний рух, вносити в комбінацію елемент танцювальності.

Temps lié на 90° ускладнюються, їх відпрацювання здійснюється П 
опускання працюючої ноги у п’яту позицію épaulement croisé: працюю' 
нога з другої позиції на 90° одночасно з поворотом épaulement croisf 
demi plié на опорній нозі згинається і підводиться пальцями до коні) 
опорної ноги, після чого вправа починається з іншої ноги.

Опанування постійно ускладнюваних рухів, набуття стійких навич 
координації дозволяє на даному етапі навчання вибудувати різномані 
développé, пози, інші елементи вправ, які поєднувались у комбінації, в п 
цювальну композицію, що перетворюється на самостійний розділ уро 
При цьому всі технічні прийоми і її складові підпорядковуються ДОСЯГІІІ 

ню художньої виразності, музикальності виконання, створенню певпн 
хореографічного образу. В цьому контексті особливо важливим стає 
зичне оформлення adagio. Тут, як і в інших вправах, можливе викориглй 
ня музичної літератури з певною часткою імпровізації. Музичний матор 
повинен здобути адекватне хореографічне «наповнення».
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Повороти fouetté en dehors і  et dedans з пози в позу з ногою, 
иитягнутою попереду або позаду на 90°, є неодмінною складовою
тіадіо. їх освоєння на середині залу розпочинається з 1/8 кола прийомом 
h ніг lent. При цьому опановані біля станка правила виконання руху зали
шаються незмінними: корпус і тазостегновий пояс підтягнуті, плечі розкри-
іі і опущені, обидві ноги сильно витягнуті і виворотні. Працююча нога 
|н залежності від індивідуальних можливостей студента) у процесі вико
нання підвищується або зберігає попередню висоту, але ні в якому разі не 
імижується.

Засвоєння вправи розпочинається з положення en face з відкритою на 
ПО'" у напрямі другої позиції правою ногою, звідки корпус здійснює поворот 
на 1/8 кола в напрямку en dehors (у точку 2 плану класу) або en dedans (у 
пічку 8 плану класу), відповідно у велику позу effacée вперед або назад. 
І'уки і голова із другої позиції переводяться в канонічне положення. Ці по
ні іро ги обов'язково розучуються і у зворотному напрямку, коли з великої 
пози effacée корпус повертається в положення en face з одночасним пере- 
щіденням працюючої ноги у другу позицію. Руки відкриваються у другу по- 
«ицію, голова -  en face.

Поворот fouetté на 1/4 кола -  більш складний етап, що потребує ре
н тн о го  опрацювання. Поворот виконується за допомогою скоординова
них рухів, без різких переходів: уся постать повинна змінювати одну позу 
на іншу спокійно і природно.

Поворот fouetté на 1/4 кола може виконуватись із положення en face 
І правою ногою, відкритою на 90° у бік другої позиції у напрямку en dedans 
и позу І або II arabesque, і en dehors із перелічених поз -  y положення en 
/іire. Поряд із цим відпрацьовується і більш ускладнена його форма: з 
низи écartée назад виконується поворот корпусу en dedans на 1/4 кола в 
Позу effacée назад або із пози écartée вперед -  поворот en dehors у позу 
tlfacée вперед.

Обов'язковою умовою виконання вправи є посилення підтягнутості 
корпусу при її завершенні. При повороті fouetté en dedans працююча нога 
«Гюрігає виворотність у стегні і на завершення руху фіксує положення точ
но позаду однойменного плеча. Опорне плече активно відводиться назад, 
убезпечуючи чіткість і виразність пози.

Наступна вправа є підготовкою до grand fouetté effacé.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по- 

мреду.
1-й такт. На першу-другу чверті з поворотом корпусу в точку 2 пла

ну класу виконується battement développé в позу effacée уперед.

Методика викладання класичного танцю г
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На третю чверть, повертаючи корпус у точку 1 плану класу (е 
dans), права нога переводиться у другу позицію; ліва рука відкриваєт 
другу позицію, голова -  en face.

На четверту чверть положення фасується.
2-й такт. На першу чверть, продовжуючи поворот en dedans, к< 

переводиться в точку 8 плану класу; працююча нога відводиться на 
позу effacée, права рука піднімається у третю позицію, голова поверт 
ся праворуч.

На другу-третю чверті поза фіксується.
На четверту чверть рух завершується у п’ятій позиції épault 

croisé, права нога попереду.
Цей рух у даній музичній розкладці засвоюється і у зворотном 

прямку -  en dehors -  із пози effacée назад у позу effacée вперед.
По мірі засвоєння даного повороту і його включення до складу ai 

його музична розкладка змінюється і виконання прискорюється. Пос 
во включаючи рухи даної групи в adagio, слід мати на увазі, що їх по 
або завершення можуть виконуватися з demi plié.

На третьому році навчання рухи allegro ускладнюються, значно 
номанітнюються їх поєднання, частішою стає зміна напрямків їх вик 
ня в межах однієї комбінації, що досягається завдяки високому рівн 
своєння координаційних прийомів. Як і на попередніх курсах, серй 
уваги потребує м'якість і еластичність demi plié, яке поряд з цим 
більш пружним, скороченим у часі.

Посилюється шліфування якості і форми стрибків. Важливим м< 
том є вироблення вміння при завершенні попереднього руху готувати 
наступного. Ці навички, відпрацьовані в простих поєднаннях, повин 
безпечувати виконання комбінацій з широким використанням рухів із п 
ванням і en tournant.

Поряд з цим, необхідно уважно стежити за виконанням усіх р> 
плавним переходом від однієї пози до іншої, що продовжувало б, a 
реривало, малюнок комбінації.

J~em.ps Q.evé з ногою на 45°
Відпрацювання даного руху потребує тривалої і 

легливої роботи, вимагаючи дотягнутості в повітрі опорної ноги і фікс 
ня в нерухомому положенні працюючої ноги, корпусу, рук. Це забезі
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Мереження центру ваги на опорній нозі і еластичність plié. Неприпустими
ми с напруженість рук, порушення нерухомості плечей, зниження працюю
чої ноги в момент завершення demi plié. Висота стрибка визначається ха
рактером вправи. Оскільки даний рух потребує значного силового 
поштовху, його необхідно систематично опрацьовувати.

На початковому етапі засвоєння temps levé з ногою на 45° його вико
нання має бути одиничним. Наприклад:

Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по-

пореду.
1-й такт. На першу чверть -  demi plié у п’ятій позиції, руки, ледь від

криваючись із затакту, повертаються у підготовче положення.
На «і» -  другу чверть sissonne ouverte par jeté на croisé вперед.
На «і» -  третю чверть temps levé в позі croisée.
На «і» -  четверту чверть assemblé в п'яту позицію.
На «і» -  ноги в колінах витягуються.
2-й такт. На першу чверть -  demi plié у п’ятій позиції, руки, ледь від

чуваючись із затакту, повертаються у підготовче положення.
На «і» -  другу чверть sissonne ouverte par développé вбік.
На «і» -  третю чверть -  temps levé з ногою, відкритою в напрямку дру

гої позиції на 45°.
На «і» -  четверту чверть assemblé у п’яту позицію позаду з його за- 

поршенням в épaulement croisé, ліва нога попереду.
На наступні два такти вправа виконується з іншої ноги.
Виходячи з рівня підготовки класу, викладач повинен визначити при- 

иустиму кількість повторень руху із суворим дотриманням правил його ви
конання.

cjeté-ftezmé
Цей рух являє собою стрибок із двох на обидві-таки ноги. 

До його вивчення переходять після опанування jeté з просуванням.

^eté-fcetmé вб ік
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по

переду.
На першу чверть -  demi plié у п'ятій позиції, руки, ледь відкриваючись 

її затакту, повертаються у підготовче положення.
На «і» -  повертаючись en face ліва нога ковзним кидком відкривається в 

н іпрямку другої позиції на 45°; права нога відразу ж сильно відштовхується

Штодика викладання класичного танцю _____ __________________
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від підлоги з посилом угору і ліворуч, відкриваючись у напрямку другої і 
зиції на 45°; руки переводяться у другу позицію, голова повертається ли 
руч. Центр ваги переноситься на ліву ногу, яка визначає напрямок персн; 
вання. В повітрі в найвищій точці злету обидві відкриті вбік ноги фіксуюм 
висоту 45°.

На другу чверть стрибок завершується в точці витягнутого носка лій 
ноги еластичним demi plié; відразу ж права нога сильно витягнутими паї 
цями якомога швидше підводиться у п'яту позицію попереду, в поглиблої 
demi plié. Руки плавно опускаються в підготовче положення, голова і ко 
пус ледь нахиляються ліворуч.

На третю чверть ноги витягуються в колінах, корпус вирівнюється 
лова повертається праворуч.

На четверту чверть -  пауза.
Після засвоєння jeté-fermé рух виконується із зміною ніг.
Вихідне положення: попереднє.
Затакт 3/8. На першу восьму руки ледь відкриваються. На другу воо 

му -  demi plié; руки, повертаючись у підготовче положення, підвищую 
його; корпус і голова ледь нахиляються ліворуч. На третю восьму, лове 
таючись en face, права нога ковзним кидком відкривається в напрямку Д| 
гої позиції на 45°; ліва нога відразу ж сильно відштовхується від підлоги 
посилом угору і праворуч, відкриваючись у бік другої позиції на 45°. Рук 
переводяться у другу позицію, голова повертається праворуч. Центр в;и 
переноситься на праву ногу, яка визначає напрямок пересування. В повні 
у найвищій точці злету обидві відкриті вбік ноги фіксують висоту 45°.

На першу чверть стрибок завершується в точці витягнутого носка пін 
вої ноги еластичним demi plié; ліва нога відразу ж сильно витягнутим 
пальцями якомога швидше підводиться у п’яту позицію попереду, в м< 
глиблене demi plié, épaulement croisé. Руки плавно опускаються в піди 
товче положення, корпус і голова в повороті ледь нахиляються правору1

На другу чверть ноги витягуються в колінах, корпус вирівнюється, м 
лова повертається ліворуч.

У процесі засвоєння вправи енергійний кидок працюючої ноги поряд 
сильним виштовхуванням опорної обов'язково має супроводжуватись її 
тивним посилом корпусу вгору і в бік просування. Суттєвою вимогою і 
виконання jeté-fermé є чітка, скоординована робота корпусу, рук, голон 
їх погодженість із рухами ніг, що в поєднанні з силовим посилом надас 
jeté-fermé необхідної пластичності.

Після відпрацювання руху у другій позиції його вивчення продов + 
ється за цими самими правилами в напрямках уперед і назад, причин 
останнє виконується переважно з тренувальною метою.
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Вихідне положення: попереднє.
Затакт 2/8. На першу восьму -  demi plié у п’ятій позиції; руки, ло/: 

відкриваючись, повертаються в підготовче положення. На другу восьму 
стрибок із сильним просуванням упе|Й6д на effacé; натягнуті стопи і 
щільно з’єднуються у п’ятій позиції, руки піднімаються в занижену пери 
позицію; корпус відхилений назад.

На першу чверть стрибок завершується в demi plié на лівій нозі, прі 
ва прийомом développé відкривається вперед в effacé на 45°; корпус сит 
но відхилений назад, права рука -  у другій позиції, ліва -  в першій; голої 
повертається ліворуч.

На «і», не затримуючись у demi plié, виконати стрибок із сильни 
просуванням назад в effacé; стопи щільно з’єднуються у п’ятій позиції, ко> 
пус спрямовується вперед; права рука через занижену першу позиці 
з’єднується з лівою в першій позиції.

На другу чверть стрибок завершується в demi plié на правій нозі, пії 
прийомом développé відкривається назад в effacé на 45°; корпус -  у нах 
лі вперед, ліва рука -  у другій позиції, права -  в першій; погляд спрямов 
ється вперед, через праву руку.

Pas ballotté виконується по діагоналі -  з точки 6 у точку 2 плану кл 
су або з точки 4 в точку 8 плану класу.

Особливістю даного руху є злитість і плавність його виконання. Ді 
цього завершальне demi plié не фіксується, і виконання руху відразу п 
чинається у протилежному напрямку. Рухи рук і голови, погоджені з рух 
ми ніг і корпусу, теж виконуються плавно. Активна робота корпусу нагад 
погойдування (як і в pas-de-bourrée ballotté, battement dévelopi 
ballotté). При цьому необхідно стежити за підтягнутістю спини і тазостс 
нового пояса. Під час виконання слід контролювати положення плечей, і 
протягом усього руху залишаються опущеними і рівними, зберігаючи р 
зом із тазостегновим поясом положення efface

P a s  ^а івві
Даний стрибок спочатку вивчається я- v йчий рі 

після чого вводиться як з’єднувальний момент В (ПІ:; :
Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: épaulement о -  с :

переду.
Затакт 2/8. На першу восьму -  demi plié у п'ятій позиції; руки, ло 

відкриваючись, повертаються в підготовче положення, корпус трохи на> 
ляється ліворуч. На другу восьму -  стрибок угору з сильним фіксуванні 
у повітрі витягнутих стоп у п'ятій позиції. В ході стрибка корпус повертає-
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Ç z a n d e  s is s o n n e  o u v e rte  вб ік
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: en face, п’ята позиція; права нога попереду, руки 

в підготовчому положенні, голова — в повороті праворуч.
На першу чверть руки, ледь відкриваючись із затакту, закриваються 

підготовче положення одночасно з demi plié у п'ятій позиції; голова лодь 
нахиляється.

На «і» сильним відштовхуванням ніг від підлоги вистрибнути якомоїв 
вище; ліва нога сильно витягнута в коліні, підйомі і пальцях, права енер 
гійно піднімається через умовне cou-de-pied, посилюючи виворотнісіїї 
стегна, до киліна лівої ноги; руки переводяться в першу позицію, голова 
en face, погляд спрямований на кисті рук.

На пругу чверть ліва нога, стримуючи інерцію, пружно переходил 
demi plié, одночасно права нога за правилами battement développé ві 
кривається в напрямку другої позиції на 90°, руки переводяться у другу по
зицію голоза -  en face, погляд спрямований уперед.

і la і» якомога вище відштовхнувшись опорною ногою і, витягнувши 
її, зї:/інати обидві ноги в повітрі у п’ятій позиції, (assemblé); ліва нога по» 
переду, ііуки повертаються долонями вниз.

На ретю чверть -  demi plié у п’ятій позиції; руки плавно опускаються 
в  ПІДГС70РЧЄ положення.

На п в е р т у  чверть, виходячи з demi plié, перейти у вихідне поло
ження.

За цими самими правилами і в такій же музичній розкладці рух вивча< 
ється у напрямках уперед і назад. Під час його опанування працюючи 
нога повинна точно дотримуватись визначеного напрямку і бути перпенди 
кулярною до лінії плечей.

Обов'язковою умовою правильного виконання grande sissonne ouvertt 
є його одночасне завершення обома ногами. Неприпустимим є уповільно- 
не відкривання працюючої ноги на 90°; її рух повинен завершуватись у мо 
мент приземлення.

Корпус зберігає вертикальне положення, тазостегновий пояс підтяі
нутий.

Під час виконання необхідно стежити за виворотністю як у demi plu1 
так і в момент відкривання працюючої ноги, в процесі якого посилюєтьсі 
виворотність стегна.

Слід звернути увагу на виконання demi plié: його пружність дозволяї 
збільшити висоту стрибка, а еластичність, стриманість при приземленії 
забезпечує гармонійне його завершення і правильне виштовхування і 
assemblé.
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: :

На першу чверть -  пружне demi plié y п’ятій позиції; руки, ледь відкри
ваючись із затакту, через підготовче положення, піднімаються в першу по 
зицію, голова ледь нахиляється ліворуч.

На «і» -  високий стрибок з активним просуванням у напрямку точкі
З плану класу; обидві ноги активно відкриваються в напрямку другої пози 
ції: права -  спрямовує переліт, ліва енергійно піднімається на 90°; центі 
ваги переноситься на праву ногу; одночасно з цим руки відкриваються у 
другу позицію, голова повертається праворуч.

На другу чверть стрибок завершується на праву ногу в еластичн 
demi plié в точці витягнутого носка.

На третю чверть ліва нога, торкнувшись витягнутими пальцями підле 
ги, закривається у п’яту позицію позаду в поглиблене demi plié; руки
голова зберігають попереднє положення.

На четверту чверть ноги витягуються в колінах, руки опускаються І
підготовче положення.

На наступний такт рух повторюється.
За цими правилами sissonne fondu виконується в усіх напрямках і п 

зах у відповідності з їх характером. Необхідне ретельне відпрацювани 
чіткого силового посилу як угору, так і в напрямку просування, що забої», 
печується чіткістю, скоординованістю рухів ніг, корпусу, рук, голови. Цим 
обумовлена доцільність розучування руху в якомусь одному напрямку.

Корпус під час виконання підтягнутий, плечі опущені: центр ваги свої, 
часно переноситься з обох ніг на одну, що відкрита в напрямку просування 

Після оволодіння відповідними навичками sissonne fondu рух викону
ється підряд.

Çtand assemblé
До вивчення grand assemblé слід переходити після р< 

тельного опрацювання прийомів виконання assemblé з просуванням. Прі 
йоми і правила виконання залишаються в цілому незмінними, і лише киді 
ноги підвищується до 90°. JL

Grand assemblé на третьому курсі опрацьовується з прийому co/f/n'
крок.

ÇtancL a s s e m b l é  з сои р ё -к р о к у  у  п о зу  éca Z tée  впероЛ 
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по

переду. .
Затакт. Права нога прохідним рухом через умовне cou-de-pied, виїн 

гуючись у коліні, відкривається вперед на 25° у напрямку точки 8 пл.’їму 
класу; руки через першу позицію відкриваються у другу, голова — в поио 
роті праворуч.
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Grand assemblé засвоюється в напрямках уперед і вбік, розпочинаю 
чись з épaulement croisé в момент злету, із збереженням даного положен 
ня під час стрибка аж до його завершення в demi plié.

Підхід до нього -p a s  coupé -  повинен бути чітким і енергійним, врахо 
вуючи те, що четверта позиція досить коротка. Це дасть змогу сконцентру 
ватись і з максимальною точністю перенести центр ваги з однієї ноги на 
Іншу, ЩО полегшує ПОШТОВХ. Ноги з’єднуються в момент злету, опорну НО' 
гу слід якомога швидше з’єднати з ногою, що здійснює кидок. При цьому 
весь корпус трохи подається вперед із перенесенням центру ваги на но 
гу, яка визначає напрямок просування; у стрибку ж корпус набував 
вертикального положення. Поза фіксується впродовж усього grain 
assemblé до завершального demi plié -  це візуально збільшує стрибок 
Значну роль у єдиному силовому посиланні відіграють рухи рук і голови, ї> 
чітка координація. Стримане, пружне опускання рук у підготовче положен 
ня і їх стрімке піднімання в задану позу, в момент поштовху, своєчасні по
вороти голови забезпечують злет. Корпус упродовж усього виконання під 
тягнутий, зібраний, плечі розкриті і опущені.

Стрибки з поворотом.
Подальше опанування рухів allegro en tournant на 1/2 ко 

ла розпочинається засвоєнням стрибків із двох ніг на обидві ж таки, пізні' 
ше -  стрибків із завершенням на одну ногу.

Спочатку засвоюються маленькі стрибки (petit changement de pieds 
petit pas échappé), пізніше -  великі. Для забезпечення повороту на 1/2 колі 
слід злегка збільшити стрибок і до посилання, що здійснюється за допомо
гою ніг у момент поштовху, ледь спрямувати корпус у бік повороту. Під чаг 
виконання вихідного plié неприпустимими є будь-які передчасні повороти 
корпусу.

Çtand changement de pieds en tournant
Вихідне положення; épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по

переду.
Затакт. Руки ледь відкриваються.
На першу чверть -  пружне demi plié у п’ятій позиції; руки повертаюті. 

ся у підготовче положення.
На «і», сильно відштовхуючись п’ятками від підлоги, виконати високим 

стрибок у п’ятій позиції з поворотом корпусу і ніг праворуч на 180° і зміною 
ніг при його завершенні. Руки зберігають підготовче положення.

На другу чверть із стримуванням інерції падіння витягнуті ноги завої> 
шують стрибок еластичним demi plié у п’ятій позиції, ліва нога попереду,
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На наступні дві чверті -  пауза, після чого виконується grand change
ment de pieds en tournant вліво.

ÇtcincL échappé en tournant
Вихідне положення: попереднє.
На першу чверть -  пружне demi plié у п’ятій позиції, руки, ледь відкри

ваючись із затакту, повертаються у в підготовче положення.
На «і», сильно відштовхуючись п'ятками від підлоги, виконується ви

сокий стрибок у п'ятій позиції; руки енергійно піднімаються в першу пози- 
\ію, голова повертається прямо. В повітрі фіксується п’ята позиція і відра
зу виконується активний поворот корпусу праворуч на 180°.

На другу чверть при стримуванні інерції падіння витягнуті ноги завер
шують стрибок пружнйм demi plié у другій позиції; руки відкриваються в 
напрямі другої позиції, голова повертається праворуч.

На «і», сильно відштовхуючись від підлоги, виконати високий стрибок, 
фіксуючи другу позицію; голова повертається прямо, і відразу здійснюєть- 
;я активний поворот корпусу і ніг праворуч на 180°. Ноги, енергійно закри- 
заючись у п’яту позицію (ліва нога попереду), допомагають повороту. 
Эдночасно з поворотом руки через підвищене підготовче положення під
німаються в першу позицію.

На третю чверть стрибок завершується пружним demi plié у п'ятій по
зиції, épaulement croisé, ліва нога попереду; голова -  в повороті ліворуч.

На четверту чверть ноги витягуються.

Sissonne simpGe en tournant
Засвоєння sissonne simple en tournant розпочинається з повороту на 

1/4 кола. Оскільки рух завершується на одну ногу, він потребує більшої 
стійкості.

Музичний розмір 2/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по- 

іереду.
1-й такт. На першу чверть -  demi plié.
На «і», відштовхуючись обома ногами від підлоги, виконується стри- 

5ок вгору з незначним посилом корпусу в бік повороту на 1/4 кола en 
lehors; одночасно з цим руки піднімаються в першу позицію.

На другу чверть стрибок завершується на ліву ногу обличчям у точку 
І плану класу; права нога набуває положення умовного cou-de-pied; пра
ва рука відкривається у другу позицію, ліва -  в першій позиції, голова -  в 
ювороті ліворуч.
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2-й такт. На першу чверть положення фіксується.
На «і» стрибок на лівій нозі вгору, одночасно права нога, відкриваючис 

на effacé вперед в повітрі поєднується з лівою в п’ятій позиції попереду.

effacé; руки опускаються в підготовче положення.
На «і» -  витягнути ноги в колінах.
В цій самій музичній розкладці вправа повторюється чотири рази в на* 

прямку en dehors, внаслідок чого виконується поворот на 360°.
В такому самому порядку рух опановується в напрямку en dedans. '
Під час виконання вихідного demi plié обидві ноги чітко фіксують п’я 

позицію, не допускаючи зміщення або відривання п’яток від підлоги; 
повітрі витягнуті в колінах, підйомі і пальцях, ноги фіксують п’яту позицію 
Руки одночасно з поштовхом енергійно піднімаються в першу позицію.

Засвоєння вправи з фіксованим demi plié після sissonne simp! 
необхідне для відпрацювання впевненого завершення руху, після чоі 
слід переходити до виконання sissonne simple і assemblé підряд, із пауза 
ми між поворотами.

1-й такт. На першу чверть -  sissonne simple en tournant.
На другу чверть -  assemblé вперед в effacé.
2-й такт: пауза.
Надалі в одній комбінації можна поєднувати виконання руху з поворо 

том в обох напрямках: почергово sissonne simple en tournant en dehor 
assemblé вперед в effacé, пауза, sissonne simple en tournant en dedaà, 
пауза, і т.д.

В такій самій послідовності рух опановується з поворотом на 1/2 колі 
В цьому випадку посил корпусу в бік повороту повинен трохи збільшува 
тись.

Sissonne ouverte en tournant
Засвоєння даного руху базується на навичках виконання sissonm 

simple en tournant спочатку на 1/4, потім -  на 1/2 кола при суворому дл 
риманні правил виконання основного руху.

Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога н

Затакт. Руки ледь відкриваються.
На першу чверть -  одночасно з поворотом корпусу en face  енергійно 

demi plié у п'ятій позиції; руки в підготовчому положенні, голова прямо, 
погляд спрямований в точку 1 плану класу.

На другу чверть -  assemblé завершується у п’ятій позиції épaulemcn

переду.
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На «і», сильно відштовхуючись п'ятками, виконати стрибок угору з по

поротом праворуч на 1/2 кола, сильно витягуючи ноги і з’єднуючи їх у 
п'ятій позиції. В момент стрибка руки піднімаються в занижену першу по
зицію.

На другу чверть стрибок завершується в demi plié на лівій нозі, облич
чям у точку 5 плану класу. Права нога через прохідне умовне cou-de-pied 
м'яко відкривається вбік на 45°, руки переводяться в занижену другу по
зицію.

На «і» -  assemblé.
На третю чверть assemblé завершується у п'ятій позиції позаду, épau

lement croisé.
На четверту чверть ноги витягуються в колінах.
На наступний такт sissonne ouverte виконується лівою ногою з пово

ротом ліворуч.
Аналогічно рух відпрацьовується в напрямку en dedans.
При виконанні слід пам'ятати, що стрибку передує м'яке, пружне demi 

l>lié виворотними ногами у п'ятій позиції з п'ятками, міцно притиснутими до 
підлоги. Поштовх виконується строго вертикально з незначним обертовим 
посилом; рухи ніг, корпусу, рук, голови мають бути узгодженими. Завершу
ється sissonne ouverte м’яким, еластичним demi plié. Підтягнутий, зібра
ний корпус у вертикальному положенні, збереження центру ваги на опор
ній нозі забезпечують стійкість, впевнене і гармонійне завершення руху.

P as emboîté en tournant
Рух виконується по прямій лінії з точки 7 у точку 3 плану класу, роз

починаючи його правою ногою, та з точки 3 у точку 7 плану класу -  
лівою.

Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: en face, п'ята позиція; права нога попереду.
Затакт 2/8. На першу восьму -  demi plié у п’ятій позиції; права рука в 

першій позиції, ліва через першу відкривається у другу. На другу восьму -  
відкриваючи праву руку у другу позицію, виконати стрибок угору з просу
ванням праворуч і одночасним здійсненням повороту на 1/2 кола (en de
dans), з’єднуючи в повітрі витягнуті ноги.

На першу чверть стрибок завершується в demi plié на правій нозі, 
спиною до точки 1 плану класу; ліва нога переводиться в положення умов
ного cou-de-pied, права рука -  у другій позиції, ліва -  в першій; голова -  в 
повороті ліворуч, у профіль.

На «і», відкриваючи ліву руку у другу позицію, виконати стрибок угору 
з просуванням ліворуч і одночасним здійсненням повороту на 1/2 кола
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(г, i dehors), з’єднуючи в повітрі витягнуті ноги. Права нога переводиться м 
положення умовного cou-de-pied.

На другу чверть -  стрибок завершується в demi plié на лівій нозі, 
обличчям до точки 1 плану класу; права+юга переводиться в положення 
умовного cou-de-pied, права рука -  в першій позиції, ліва -  у другій; голо
ва, випереджаючі' корпус, повертається праворуч, у профіль.

Pas emboîté en tournant виконується на невеликому стрибку з незнач
ним просуванням. У момент поштовху необхідно надати корпусу посилан
ня в напрямку повороту і в бік просування, що забезпечується відкриван
ням рук, їх рухами в єдиному темпі в поєднанні з поворотним поштовхом і 
перенесенням ноги в умовне cou-de-pied. В момент злету обидві ноги ви
тягуються; plié еластичне, але невелике.

Перед поштовхом і при завершенні стрибка корпус утримує фрон
тальне положення, чітко дотримуючись повороту на 1/2 кола і напрямку 
просування. Рухи повинні бути рівномірними як за відстанню, так і за рит
мом просування -  кожне emboîté виконується на 1/4.

Після опанування pas emboîté по прямій лінії його виконують по діаго
налі. Правила виконання руху не змінюються, але корпус фіксує положен
ня épaulement.

Заноски
Одним із завдань третього року навчання є засвоєння за- 

носок -  активних ударів однієї ноги об іншу в повітрі. Рухи цієї групи вима
гають виворотності, сили і спритності ніг, особливо стоп. Через це їх вив
чення починається після усвідомленого і систематичного відпрацювання 
невисоких трамплінних стрибків. Заноски виконуються виворотними, силь
ними і витягнутими ногами при однаковій участі обох ніг, їх активному від
криванні і занесенні. Відкривання здійснюється від стегна строго в напрям
ку другої позиції одночасно із стрибком. Закривання в повітрі виконується 
у глибоку п’яту позицію.

На початковій сіадії засвоєння заноски виконуються на високому 
стрибку, а по мірі їх опанування висота зменшується з прискоренням тем
пу виконання.

Рухи цієї групи поділяються на entrechat і battu. До першої належать 
ускладнені заносками temps levé sauté, changement de pied, sissonne 
simple, тобто ті, виконання яких починається з обох ніг. Другу групу скла
дають рухи, в яких перед ударом або після нього одна нога розкриваєть
ся (М. Тарасов) [36].

Всі заноски повинні виконуватись чітко і стрімко.
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Правила виконання власне стрибків залишаються незмінними: м'яке, 
еластичне plié, підтягнутий і спокійний корпус, вільні організовані руки в 
позиціях.

Вивчення заносок починається біля станка з підготовчих рухів.
Музичний розмір 4/4.
Вихідне положення: п’ята позиція, обличчям до станка.
На першу чверть -  demi plié у п’ятій позиції.
На «і» короткий трамплінний стрибок, під час якого ноги виворотні 

і сильно витягнуті в колінах, підйомі і пальцях, відразу відкриваються в 
напрямку другої позиції.

На другу чверть ноги, посилюючи виворотність, активно закривають
ся у п’яту позицію, завершуючи стрибок у demi plié.

На третю чверть коліна витягуються.
На четверту чверть положення зберігається.
Після засвоєння навичок активного рівномірного відкривання і закри

вання витягнутих і виворітних ніг частота виконання збільшується, кожний 
рух виконується вдвічі швидше, і нарешті підряд по вісім разів спочатку 
без зміни, пізніше зі зміною ніг і в різноманітних сполученнях.

Переходячи до опанування заносок, кожний із рухів рекомендується 
відпрацьовувати біля станка, потім -  на середині залу в положенні en 
face, а пізніше -  в épaulement, включаючи рухи рук.

Розпочинається вивчення з échappé battu.

Échappé battu
Вихідне положення: épaulement croisé, п'ята позиція; права нога по

переду, рука -  в підготовчому положенні.
На першу чверть -  demi plié у п’ятій позиції; руки, ледь відкриваючись 

із затакту, повертаються в підготовче положення. На третю восьму -  неви
сокий трамплінний стрибок із фіксуванням у повітрі п'ятої позиції і витягу
ванням ніг у колінах, підйомі і пальцях; руки ледь підвищують підготовче 
положення, голова повертається прямо.

На другу чверть -  demi plié у другій позиції; руки відкриваються в на
прямку другої позиції, голова -  в повороті праворуч.

На «і» виворотні ноги, відштовхуючись від підлоги, сильно витягують
ся в повітрі, виконуючи удар одна об одну (права -  попереду, ліва -  поза
ду), після чого швидко відкриваються в напрямку другої позиції.

На третю чверть стрибок завершується у п’ятій позиції, épaulement 
croisé; ліва нога попереду, руки опускаються в підготовче положення, го
лова -  в повороті ліворуч.

На четверту чверть витягнути ноги в колінах.
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На наступний такт échappé battu виконується з лівої ноги.
В завершеному вигляді рух виконується на 2/4.
В подальшому échappé battu ускладнюється: із п’ятої позиції ноги, рол 

криваючись у стрибку, зд;йснюють удар одна об одну, виконуючи заноску 
(можливі варіанти: права -  попереду, ліва -  позаду, або відразу із зміною 
права -  позаду, ліва -  попереду), і опускаються у другу позицію. З другої 
позиції виконується друга заноска. Крім цього, pas échappé battu викону 
ється із завершенням на одну ногу, згинаючи після заноски іншу sur h 
cou-de-pied попереду або позаду épaulement croisé.

Тїоуав
Вихідне положення: épaulement croisé, п'ята позиція, права нога по 

переду, руки -  в підготовчому положенні.
На першу чверть -  demi plié у п’ятій позиції; одночасно руки, ледь від 

криваючись, повертаються в підготовче положення.
На «і» із збереженням épaulement croisé виконується невисоким 

трамплінний стрибок, ноги відкриваються в напрямку другої позиції, збері 
гаючи виворотність і дотягнутість, і роблять удар одна об одну в п’ятій по
зиції (права -  попереду, ліва -  позаду).

Після удару ноги, відкриваючись, посилюють виворотність і, закри 
ваючись, змінюють одна одну.

На другу чверть ноги опускаються в demi plié у п’яту позицію, épaule 
ment croisé, ліва нога попереду.

£ntZech.a.t-quati:e
Вихідне положення: попереднє.
На першу чверть -dem iplié  у п’ятій позиції; одночасно руки, ледь від 

криваючись, повертаються в підготовче положення.
На «і» із збереженням épaulement croisé -  невисокий трамплінний 

стрибок; ноги відкриваються в напрямку другої позиції, зберігаючи виво 
ротність і дотягнутість, і роблять удар одна об одну у п’ятій позиції (ліва - 
попереду, права -  позаду). Після удару ноги, відкриваючись, посилююп. 
виворотність і, закриваючись, змінюють одна одну.

На першу чверть ноги опускаються в demi plié у п’яту позицію, épau 
lement croisé, права нога попереду.

z ___________________  ,V1, - Л. Цвєтковч
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На даному етапі навчання виховуються навички побудови уроку кла- 
чного танцю. Екзерсис біля станка складається за опрацьованими на 
їлодших курсах зразками з урахуванням рівня складності та обсягу про- 
ами III курсу. Екзерсис на середині залу складається таким чином, що 
і'єднує кілька рухів в одній комбінації. Основними вправами повинні за- 
ішитись battement tendu, battement tendu jeté, battement fondu, grand 
ittement jeté, інші рухи комбінуються з ними (В. Костровицька, О. Піса- 
в) [25]. В цій частині уроку, так само як і біля станка рекомендується зба- 
інсовувати по напрямкам рухи екзерсису, обертання, вводити підйом на 
зпальці при виконанні комбінованих завдань, використовувати допоміж- 
і зв’язуючі елементи при складанні вправ.

Allegro складається з п’яти-шости вправ. Кожна комбінація поєднує 
: лише основні види рухів, а й ускладнені, похідні.

Підготовлені студентами уроки повинні бути обговорені з викладачем, 
зазі необхідності -  скореговані, і пройти апробацію у студентській групі. 
)и проведенні заняття (яке може відбуватись у формі рольової гри) сту- 
інт повинен визначити мету, завдання всього уроку і кожної його части-
I, показати комбінації з музичною розкладкою, назвати елементи і рухи, 
обити аргументовані зауваження. Значна увага повинна бути приділена 
шері спілкування, вмінню стисло і кваліфіковано пояснити суть комбіна- 
, визначити помилки і прийоми їх подолання.

Студент повинен знати:
S  засоби розвитку музикальності в процесі занять класичним 

танцем;
методику виконання рухів (згідно програми); типові помилки та 
прийоми їх подолання;

S  принципи побудови уроку класичного танцю (на обсязі програми 
III курсу).

Студент повинен володіти навичками:
S  виконання вправ і комбінацій з використанням технічно ускладне

них елементів;
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S  наступного рівня ускладненої координації у вправах біля станка І 
на середині залу;

S  виконання різноманітних обертань в чистому вигладі і в комбі 
націях;

S  виразного і музикального виконання великого adagio з викори 
станням різноманітних поворотів з пози в позу, зв’язуючих рухів,

S  координації у вправах allegro.
Студент повинен володіти вміннями:
S  добирати рухи, елементи для найбільш доцільного їх поєднання,
S  узгоджувати окремі частини уроку з метою оптимального за

своєння вмінь і навичок;
S  прослідковувати етапи ускладнення окремих рухів і комбінацій;
S  при проведенні заняття -  вибудовувати навчальний матеріал п 

логічні послідовності, аналізувати виконання, визначати помилки, 
пояснювати шляхи їх подолання.



' * 4



На IV курсі продовжується робота над розвитком музикальносі 
виразності, виконавської культури. Опановуються різноманітні підхо 
та прийоми виконання технічно складних елементів, визначають 
ступіні розвитку рухів, вправ, взаємовплив і взаємозалежність різь 
частин уроку класичного танцю.

В процесі занять студенти знайомляться з особливостями викі 
дання класичного танцю в навчальних закладах різного рівня, тиі 
спрямування, специфікою складання програм курсу з урахуванням віков 
особливостей учнів, набувають навичок складання уроку класичнс 
танцю відповідно до визначених параметрів.
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На IV курсі екзерсис стає ще більш стислим. Прискорюється 
темп його виконання, музична розкладка. Продовжується відпрацювання 
комбінацій, у яких поєднується кілька рухів. Навчальними завданнями вже 
не передбачається обов’язкове виконання рухів в усіх напрямках і позах. 
Різноманітні обертання, fouetté, пози можуть бути введені в комбінацію 
для їх відпрацювання в якомусь одному напрямку, а в наступній вправі мо
же передбачатись інший напрямок виконання рухів. Наприклад:

Battement fondu.
Музичний розмір -  4/4. 8 тактів.
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога попереду.
1-й такт: два battements fondus вперед.
2-й такт. На першу чверть -  plié з ногою, піднятою на 45°.
На другу чверть -  поворот fouetté en dedans на 1/2 кола.
На третю чверть -  plié з ногою позаду.
На четверту чверть — половина tour en dehors з ногою, піднятою по

заду на 45°.
3-й такт. На першу-другу чверті -  підводячи праву ногу у п’яту пози

цію позаду battement fondu лівою ногою вперед.
На третю чверть -  plié з ногою, піднятою на 45° попереду.
На четверту чверть -  поворот fouetté en dedans на 1/2 кола з його за

вершенням із лівою ногою, піднятою на 45° позаду.
4-й такт. На першу-другу чверті -  plié relevé з demi rond de jambe en 

dedans до положення вбік.
На третю-четверту чверті -  три ronds de jambe en l ’air en dedans, no 

1/8 кожний.
5-6-й такти: чотири battements fondus вбік.
7-й такт. На першу-другу чверті -  три battements frappés вперед в 

effacé, на 1/8 кожний.
На третю-четверту чверті -  три battements frappés вбік.
8-й такт. На першу-другу чверті -  три battements frappés назад в 

effacé.
На третю-четверту чверті -  flic-flac en tournant en dehors із завер

шенням y позу effacée вперед, носком у підлогу, в demi plié.
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Комбінації включають технічно складні елементи: п о де  

pirouettes із п’ятої позиції, flic-flac en tournant, виконувані з затакту на 
Вивчаються нові рухи:

V tour tir-bouchon із п’ятої и ції, коли працююча нога під
обертання фіксується посе, , ,ині коліна опорної ноги. На по 
ку вивчення рух завершується у п'ятій позиції, пізніше -  З HOI 

піднятою на 90°, en face і в позах;
У  tour із положення ноги вбік на 45°.
Урізноманітнюються і ускладнюються прийоми виконання rona 

jambe en і  air:
У  double rond de jambe en l ’air -  при початку руху з затакту на 

виконується перший rond, і без фіксування його закінчення на 
ступну 1/16 рух повторюється з завершенням на сильну д 
такту. В процесі виконання стегно працюючої ноги утримує’ 
в нерухомому і виворотному положенні; рух акцентується 
себе», назовні;

У  rond de jambe en l'air з demi plié -  в момент згинання і 
цюючої ноги опорна виконує пружне demi plié, енергійно ві 
гуючись у коліні і піднімаючись на півпальці в момент завери 
ня руху;

У  rond de jambe en l'air sauté -  після завершення попередні 
руху в demi plié опорна нога, сильно відштовхуючись сто 
від підлоги, витягується в повітрі в коліні, підйомі і пальцях; о) 
часно працююча нога виконує rond de jambe en l ’air, і в mon 
його завершення опорна нога повертається в demi plié. Ві 
довж виконання корпус підтягнутий, плечі розкриті і опущені, 
ги зберігають виворотність.

Центральне місце в екзерсисі біля станка займає adagio. Невелик 
обсягом комбінація повинна включати різноманітні поєднання рухів і г 
класичного танцю при максимальній пластичності і музикальності в 
нання.

Проте при розробці учбових завдань слід уникати надмірного на 
мадження рухів і елементів і включати в урок лише ті поєднання, які п 
опрацювання біля станка використовуватимуться на середині залу.

Опановується поворот fou etté  en dehors та en dedan 
витягнутою на 90° ногою  або через passé з прийому plié reli 
Plié повинно бути енергійним і пружним, поворот здійснюватись В ЄДІ 

му темпі.
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Освоєні на попередньому курсі елементи ускладнюються:

V battement développé tombé виконується в позах та із завершенням 
з ногою на 90°;

У  при виконанні battement développé ballotté використовується при
йом passé, при цьому на першу чверть працююча нога відкриваєть
ся вперед на 90°, опорна нога -  в demi plié, корпус відхилений 
назад; на другу чверть працююча нога згинається в положення під 
коліном {passé на 90°), одночасно опорна піднімається на півпальці, 
корпус набуває вертикального положення; на третю чверть пра
цююча нога відкривається назад на 90°, опорна нога -  в demi plié, 
корпус нахиляється вперед; на четверту чверть права нога згина
ється (passé на 90°), корпус набуває вертикального положення.

Від цього моменту рух повторюється.

Battement développé з коротким, balancé
Даний рух виконується на 1/8 долю такту і сприяє розвитку сили ніг. 

При його виконанні сильно витягнута нога ледь послаблюється в тазостег
новому суглобі і здійснює миттєве зниження з поверненням на попередню 
висоту при чіткому і нерухомому її фіксуванні на висоті 90°.

В VII семестрі grand battement jeté засвоюється на півпальцях, 
що забезпечує розвиток сили гомілковостопного суглоба і сприяє вдоско
наленню техніки виконання рухів allegro. В процесі його опанування слід 
акцентувати увагу на підтягнутості корпуса і тазостегнового пояса, нерухо
мості опорної ноги з фіксованою висотою півпальців. Працюючу ногу слід 
опускати після кидка так, щоб відчувати вагу тіла на обох ногах, поставле
них у щільну п’яту позицію.

Çtand temps teCevé
Даний рух виконується за правилами, обов’язковими для 

temps relevé на 45°. Його виконання частково підготовлене засвоєним ра
ніше battement fondu на 90°.

Çtand temps Zeêevé en dehots
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: п'ята позиція, права нога попереду.
На першу чверть -  пружне demi plié на опорній нозі; одночасно пра

ва нога, посилюючи виворотність у стегновій частині і п’ятці, із згинанням 
піднімається до коліна опорної ноги; права рука переводиться в першу по
зицію, голова ледь нахиляється ліворуч.
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На другу чверть напівзігнута права нога, зберігаючи виворотність і ні 
рухомість коліна і стегна, нижньою своєю частиною з посиленням виворої 
ності п’ятки виводиться вперед, починаючи рух по дузі. Опорна нога погли 
блює demi plié; рука і голова -  в попередньому положенні.

На третю чверть права нога, продовжуючи рух по дузі, витягується 
другу позицію на 90°. Одночасно опорна нога активно витягується в коліні, 
права рука відкривається у другу позицію, голова повертається праворуч.

На четверту чверть фіксується положення другої позиції.

Çtand temps te&evé en dedans
Вихідне положення: п’ята позиція, права нога позаду.
На першу чверть -  пружне demi plié на опорній нозі; одночасно пра

ва нога піднімається до рівня коліна опорної ноги, права рука переводить 
ся в першу позицію, голова ледь нахиляється ліворуч.

На другу чверть права нога, зберігаючи напівзігнуте положення і по 
силюючи виворотність у своїй верхній частині, відводиться назад. Опорна 
нога поглиблює demi plié, рука і голова зберігають попереднє положення

На третю чверть права нога, продовжуючи рух, поступово витягуєл. 
ся у другу позицію на 90°. Одночасно опорна нога активно витягується к 
коліні, права рука відкривається у другу позицію, голова повертається пра 
воруч.

На четверту чверть фіксується положення другої позиції.
Під час виконання grand temps relevé корпус підтягнутий, плечі роз 

криті і опущені, тазостегновий пояс рівний.
Значну увагу слід приділити виворотності працюючої ноги, особливі 

її верхньої частини. Якщо в en dehors вона утримується в нерухомому по 
ложенні, і активну роль виконує лише нижня її частина, описуючи дугу, тс 
при виконанні en dedans провідна роль відводиться верхній частині прл 
цюючої ноги, яка при підтягнутому і нерухомому корпусі і тазостегновому 
поясі максимально відводиться назад. Після засвоєння grand temps relevt 
на 4/4 переходять до його виконання на 2/4 в комбінаціях із hattemen 
développé.

Çzand battement jeté з поворотом 
frouetté en dehots
Даний рух є підготовчим етапом до засвоєння pas jeu 

entrélacé (перекидного jeté).
Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: п’ята позиція; права нога попереду, рука -  у дру 

гій позиції.
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Екзерсис на середині залу стає більш щцслим, оскільки в комбінація) 
поєднується кілька рухів із збільшенням кількості технічно ускладненні 
елементів.

Battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre ci 
tournant виконуються з поворотом на 1/2 кола, з дотриманням правил по 
вороту, засвоєних на попередньому курсі. Але поряд із цим їх виконанні 
потребує більшої мобільності, зосередження уваги на динаміці і синхрон 
ності здіснення поворотів.

Вивчаються і закріплюються навички виконання рухів екзерсису н; 
півпальцях, які потребують максимальної зібраності всього тіла: підтягну 
тості корпусу і тазостегнового пояса, прямої і сильної спини, активни; 
рухів рук, збереження вертикального положення тіла, сили і напруженосі 
гомілковостопного суглоба. Вправи екзерсису в різноманітних поєднання; 
мають бути добре відпрацьовані в технічному відношенні, оскільки на ци) 
уміннях і навичках базується виконання рухів en tournant.

Battement fondu en tournant на 1/8 
і 7/4 ко ха
Музичний розмір -  4/4.

Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по 
переду.

1-й такт. На першу чверть одночасно з поворотом корпусу на 1/8 ко 
ла в точку 1 плану класу ліва нога виконує demi plié, права набуває поло 
ження умовного cou-de-pied.

На другу чверть ліва нога витягується в коліні, права відкривається і 
напрямі другої позиції (battement fondu en tournant).

На третю-четверту чверті -  battement fondu вбік без зміни положенні 
корпусу.

2-й такт: вправа повторюється з поворотом корпусу на 1/8 кола і 
точку 2 плану класу.

Таким чином рух продовжується в напрямку en dehors, потім -  е\ 
dedans, а також із відкриванням ноги вперед або назад. Після засвоєнні 
battement fondu en tournant виконується no одному разу в кожну з визна 
чених викладачем точок залу, пізніше -  з поворотом на 1/4 кола.
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%attement frtappé en tournant на 1/8 
і 7/4 кола
Музичний розмір -  2/4.

Вихідне положення: épaulement croisé, п'ята позиція; права нога по
переду.

На вступні акорди виконується preparation.
На «і» одночасно із згинанням ноги в положення cou-de-pied попере

ду виконується поворот корпусу на 1/8 кола в точку 2 плану класу.
1-й такт. На першу чверть працююча нога відкривається в напрямі 

другої позиції, корпус утримується в попередньому положенні (battement 
frappé en tournant).

На другу чверть -  battement frappé вбік, без зміни положення корпусу.
На «і» одночасно із згинанням ноги в положення cou-de-pied позаду 

виконується поворот корпусу на 1/8 кола в точку 3 плану класу.
2-й такт. На першу чверть працююча нога відкривається в напрямі 

другої позиції, корпус утримується в попередньому положенні (battement 
frappé en tournant).

На другу чверть -  battement frappé вбік без зміни положення корпусу. 
Отже, поворот здійснюється в момент згинання ноги.

Рух відпрацьовується в напрямках en dehors і en dedans. Після 
засвоєння вправи battement frappé en tournant виконується підряд, пізні
ше -  з поворотом на 1/4 кола.

Під час виконання слід дотримуватися правил, встановлених для ос
новного руху; корпус підтягнутий, плечі розкриті, опущені і нерухомі; руки 
зберігають другу позицію, утворюючи єдину лінію з плечима, тазостегно
вим поясом і ногами.

J~emps élié pat tette з pitouette 
en dehots
Музичний розмір -  4/4.

Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по
переду.

Затакт 2/8. На першу восьму руки ледь відкриваються. На другу вось
му руки, повертаючись у підготовче положення, підвищують його.

1-й такт. На першу чверть -  demi plié у п'ятій позиції; руки відкрива
ються в напрямі другої позиції, голова повертається прямо, погляд спря
мовується вперед.

На другу чверть-pirouette en dehors (поворот на лівій нозі праворуч). 
Одночасно руки активно з’єднуються в першій позиції, голова повертаєть
ся ліворуч і, не затримуючись, переводиться вправо, погляд спрямовуєть
ся у вихідну точку.



і Jl. Цветков

На третю чверть виконується demi plié на лівій нозі; права з положен 
ня умовного cou-de-pied витягується на croisé вперед (голова ледь нахи 
ляється ліворуч) і, торкнувшись витягнутим носком підлоги, подовжу 
крок, переходячи в позу croisée назад. Руки з першої позиції відкривають 
ся у велику позу croisée, голова noeepTaeffete) праворуч.

На четверту чверть ліва нога закривається у п’яту позицію.
На «і» ліва рука поступово відкривається у другу позицію.
2-й такт. На першу чверть одночасно з поворотом корпусу в точк 

1 плану класу (en face) виконується demi plié у п’ятій позиції; руки лед 
опускаються, голова повертається прямо.

На другу чверть -  pirouette en dehors (поворот на лівій нозі праворуч; 
Одночасно руки активно з’єднуються в першій позиції, голова повертаєтьс 
ліворуч і, не затримуючись, переводиться вправо, погляд спрямовується 
вихідну точку.

На третю чверть виконується demi plié на лівій нозі; права з положен 
ня cou-de-pied витягується в напрямі другої позиції і ковзним рухом витяі 
нутих пальців по підлозі переходить на всю ступню; ліва нога, витягуючись 
торкається витягнутими пальцями підлоги. Центр ваги зосереджуєтьс 
на правій нозі; руки відкриваються у другу позицію, голова повертаєтьс 
ліворуч.

На четверту чверть ліва нога закривається у п’яту позицію поперед} 
épaulement croisé, руки повільно опускаються в підготовче положення.

На два наступні такти вправа виконується з іншої ноги.

J~em ps (lié p a t  t e tZ e  з  p i t o u e t t e  e n  d e d a n s
Вихідне положення; попереднє.
Затакт 2/8. На першу восьму руки ледь відкриваються. На другу вось 

му руки, повертаючись у підготовче положення, підвищують його.
1-й такт. На першу чверть -  demi plié у п’ятій позиції; руки відкрив; 

ються у напрямі другої позиції, голова повертається прямо, погляд спр? 
мовується вперед.

На другу чверть -  pirouette en dedans (поворот на правій нозі праве 
руч, ліва нога -  на cou-de-pied позаду). Одночасно руки активно з'єдн^ 
ються в першій позиції, голова повертається ліворуч і, не затримуючис 
переводиться вправо, погляд спрямовується у вихідну точку.

На третю чверть виконується demi plié на правій нозі; ліва з положеі 
ня cou-de-pied позаду витягується на croisé назад (голова ледь нахк 
ляється до лівого плеча) і, торкнувшись витягнутим носком ПІДЛОГИ, ПОДОІ 
жує крок, переходячи в позу croisée вперед. Руки з першої позиц 
відкриваються у велику позу croisée, голова повертається праворуч.

На четверту чверть права нога закривається у. п’яту позицію.
На «і» ліва рука поступово відкривається у другу позицію.
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2-й такт. На першу чверть одночасно з поворотом корпусу в точку 
плану класу (en face) виконується demi plié у п'ятій позиції. Руки ледь 

пускаються, голова повертається прямо.
На другу чверть -  pirouette en dedans (поворот на правій нозі право- 

уч). Одночасно руки активно з’єднуються в першій позиції, голова повер
неться ліворуч і, не затримуючись, переводиться вправо, погляд спрямо- 
ується у вихідну точку.

На третю чверть виконується demi plié на правій нозі; ліва з поло- 
ення cou-de-pied витягується в напрямі другої позиції і ковзним рухом 
втягнутих пальців по підлозі переходить на всю ступню; права нога, ви- 
чгуючись, торкається витягнутими пальцями підлоги. Центр ваги зосере- 
жується на лівій нозі; руки відкриваються у другу позицію, голова повер- 
зється ліворуч.

На четверту чверть права нога закривається у п’яту позицію позаду, 
roulement croisé, руки повільно опускаються в підготовче положення.

На наступні два такти вправа виконується з іншої ноги.

*}Іоворот frouetté en dedans із пози 
efôacée вперед в позу attitude efôacée
Музичний розмір -  4/4.

Вихідне положення: épaulement effacé, п’ята позиція; права нога по- 
эреду.

1-й такт. На першу-другу чверті одночасно з поворотом корпусу в 
зчку 2 плану класу -  battement développé в позу effacée вперед.

На третю чверть поза зберігається.
На четверту чверть корпус нахиляється вперед; одночасно ліва рука 

едь опускається, голова злегка нахиляється.
2-й такт. На першу чверть одночасно з поворотом корпусу в точку 8 

пану класу корпус вирівнюється; ліва рука переводиться у третю позицію 
зідразу відкривається у другу, голова повертається en face; права нога, 
злишаючись у попередній площині і не змінюючи висоти, переходить у 
ругу позицію.

На другу чверть положення зберігається.
На третю чверть продовжується поворот у точку 6 плану класу; нога пе- 

эходить у положення позаду, завершуючи поворот у позі attitude effacée; 
эава рука піднімається у третю позицію, голова повертається праворуч.

На четверту чверть поза зберігається. Вона є вихідною для наступного 
звороту.



Л. Цвєткочп
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'Jlоборот fouetté en dehots із пози attitude efjfracec 
в позу efôacée вперед

3-й такт. На першу-другу чверті корпус нахиляється вперед внаслі
док витягування в коліні і підвищення правої ноги; права рука опускається 
в першу позицію, голова ледь нахиляється.

На третю чверть одночасно з поворотом корпусу в точку 8 плану кла
су корпус поступово розпрямляється; права нога, залишаючись у поперед 
ній площині і посилюючи виворотність стегна, переходить у другу позицію; 
голова повертається en face.

На четверту чверть положення зберігається.
4-й такт.
На першу-другу чверті продовжується поворот у точку 2 плану класу; 

ліва рука закривається у третю позицію, голова повертається ліворуч; 
одночасно права нога, залишаючись у попередній площині, переходить у 
положення попереду у велику позу effacée.

На третю чверть поза зберігається.
На четверту чверть права нога опускається у п’яту позицію позаду, 

épaulement croisé; руки опускаються в підготовче положення.

JloBopom fouetté en dedans із пози 
ckoisée вперед в позу attitude ctoisée
Музичний розмір -  4/4.

Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по
переду.

1-й такт. На першу-другу чверті -  battement développé у позу 
croisée вперед.

На третю чверть -  tour lent en dedans на 1/4 кола в точку 6 плану класу.
На четверту чверть при утриманні ноги на висоті 90° корпус злегка на

хиляється вперед, ліва рука і голова теж ледь спрямовуються вперед.
2-й такт. На першу чверть корпус повертається у вертикальне поло

ження і здійснює поворот en dedans навколо своєї осі в точку 4 плану класу; 
одночасно права нога переводиться вбік, утримуючись у попередній площи
ні; ліва рука відкривається у другу позицію. Голову слід тримати прямо.

На другу чверть фіксується друга позиція.
На третю чверть корпус, продовжуючи поворот, переходить у точку 2 

плану класу; працююча нога, утримуючись у попередній площині перево
диться назад із завершенням руху в позу attitude croisée; права рука під
німається у третю позицію, ліва залишається у другій; голова повертаєть
ся ліворуч.

На четверту чверть поза фіксується; вона є вихідною для наступного 
повороту.
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Поворот frouetté en dehors із пози attitude ctoisée 

в позу czoisée вперед
На «і» голова повертається прямо і ледь піднімається.
3-й такт. На першу-другу чверті корпус нахиляється вперед, працю

юча нога витягується в коліні і підвищується; права рука опускається в 
першу позицію, погляд супроводжує праву руку.

На третю чверть корпус повертається у вертикальне положення вико
нанням повороту en dehors навколо осі в точку 4 плану класу; одночасно 
права нога переводиться вбік, утримуючись у попередній площині; права 
рука відкривається у другу позицію. Голову слід тримати прямо.

На четверту чверть фіксується друга позиція.
4-й такт. На першу чверть корпус, продовжуючи поворот, перехо

дить у точку 6 плану класу; працююча нога, утримуючись у попередній 
площині, переводиться вперед, ліва рука піднімається у третю позицію; 
голова повертається праворуч.

На другу чверть положення фіксується.
На третю чверть -  tour lent en dehors на 1/4 кола до точки 8 плану 

класу; положення рук і голови зберігається.
На четверту чверть рух завершується у п’ятій позиції попереду в 

épaulement croisé.
Під час виконання корпус і тазостегновий пояс підтягнуті, плечі роз

криті і опущені. Обидві ноги сильно витягнуті і зберігають виворотність. 
Принцип роботи п’ятки опорної ноги зберігається: як і у всіх обертових 
рухах en dehors, вона стримується, en dedans -  активно подається впе
ред. Працююча нога впродовж усієї вправи зберігає висоту 90°, ні в якому 
разі не знижуючи її. Слід приділити увагу також узгодженню рухів корпусу, 
рук, ніг, синхронності їх повороту, стежачи при цьому за їх плавністю і пла
стичністю.

Çtand fouetté efôacé 
(спереду назад)

Музичний розмір -  4/4.
En dehors.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по

переду.
Затакт 3/8. На першу восьму руки, ледь відкриваючись, через підго

товче положення піднімаються в першу позицію, голова злегка нахиляєть
ся ліворуч. На другу восьму, повертаючись en face, права нога виконує 
demi plié, ліва через прохідне cou-de-pied відкривається в напрямі другої 
позиції на 45°; руки відкриваються у другу позицію, голова повертається 
en face. На третю восьму одночасно з поворотом корпусу в точку 2 плану
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класу -  крок лівою ногою на високі півпальці; права нога набуває положо 
ня умовного cou-de-pied; права рука зберігає другу позицію, ліва підв 
диться в першу, голова повертається ліворуч.

На першу чверть -  пружне demi plu' на лівій нозі; права, посилюю' 
виворотність п’ятки, відкривається в налГвзігнутому положенні вперед 
effacé на 45°; корпус ледь нахиляється вперед праворуч, погляд спрям 
вується на кисть лівої руки.

На другу чверть права нога, витягуючись у коліні вперед в effac 
підвищується і одночасно з поворотом корпусу en face і підніманням лів 
ноги на високі півпальці відводиться вбік на 90°.

Ліва рука, супроводжувана поглядом, піднімається у третю позицію
На «і», продовжуючи на півпальцях поворот корпусу в точку 8 плаї 

класу, права нога відводиться назад в effacé з переходом при завершен 
rond de jambe в позу attitude; права рука піднімається у третю позицію, ; 
ва відкривається у другу, голова повертається праворуч.

На третю чверть, ледь подаючи корпус уперед, виконується еласти 
не demi plié на лівій нозі в позі attitude effacée.

На «і» права нога витягується в коліні, права рука починає відкрив 
тись у другу позицію.

На четверту чверть ліва нога витягується в коліні, одночасно з ці* 
права опускається у п’яту позицію попереду, épaulement croisé; обидві р 
ки переводяться в підготовче положення.

Çtand frouetté efâacé
(ззаду вперед)

Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога п 
заду.

Затакт 3/8. На першу восьму руки, ледь відкриваючись, через підг 
товче положення '"аю ться в першу позицію. Голова злегка нахиляєт 
ся праворуч Н восьму при повороті en face права нога викон

»\



Методика викладання класичного танцю £
demi plié, ліва прохідним рухом через умовне cou-de-pied відкривається в 
напрямі другої позиції на 45°; руки переводяться у другу позицію, голова 
повертається en face. На третю чверть одночасно з поворотом корпусу в 
точку 8 плану класу -  крок лівою ногою на високі півпальці, права нога 
набуває положення cou-de-pied позаду; права рука підводиться в першу 
позицію, ліва зберігає другу, голова повертається праворуч.

На першу чверть -  пружне demi plié на лівій нозі; права, посилюючи 
виворотність у своїй верхній частині, відводиться в напівзігнутому поло
женні назад в effacé на 45°; корпус нахиляється назад, зберігаючи рівни
ми плечі.

На другу чверть права нога, витягуючись у коліні назад в effacé, підви
щується і одночасно з поворотом корпусу en face і підніманням лівої ноги 
на високі півпальці відводиться вбік на 90°; права рука відкривається у 
другу позицію, голова -  en face.

На «і», продовжуючи на півпальцях поворот корпусу в точку 2 плану 
класу, права нога переводиться в позу effacée вперед; ліва рука закри
вається у третю позицію, голова повертається ліворуч.

На третю чверть -  еластичне demi plié в позі effacée вперед.
На четверту чверть ліва нога витягується в коліні, права опускається 

у п'яту позицію позаду, épaulement croisé; руки переводяться в підготов
че положення.

Під час виконання руху обидві ноги зберігають виворотність; корпус у 
момент його закінчення посилює підтягнутість і при виконанні завершаль
ного demi plié, продовжуючи рух і збільшуючи амплітуду, трохи більше від 
звичайного подається вперед або відхиляється назад.
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Preparation і touts у великих, позах
Розучування підготовчих вправ та tour у великих позах 

розпочинається після відпрацювання вшнь і навичок виконання battement 
développé на півпальцях, tour lent у великих позах. Цей розділ програми 
досить складний, він потребує сильної спини, підтягнутого корпусу, вміння 
фіксувати положення і висоту ноги під час повільних поворотів, володіння 
відповідними координаційними прийомами.

Рекомендується така послідовність в освоєнні даної групи рухів :і 
урахуванням міри їх складності:

— à la seconde з другої позиції en dehors і en dedans;
— attitude croisée;
— attitude effacée;
—  I arabesque;
—  à la seconde en dedans з четвертої позиції.
Після опанування підготовчих вправ можна переходити до факульта

тивного опрацювання tours у великих позах (один оберт). У цьому разі 
правила виконання зберігаються, але в кожному конкретному випадку ви
користовується додаткове обертове посилання.

Pkepa.Zati.on і tout en dehots у позі à ва seconde 
із другої позиції

Музичний розмір -  4/4. 2 такти.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по

переду.
Затакт 2/8. На першу восьму руки ледь відкриваються. На другу вось

му -dem i plié у п’ятій позиції; руки повертаються в підготовче положення.
1-й такт. На першу чверть, повертаючись en face, виконується енер

гійне relevé на високі півпальці у п’ятій позиції; руки піднімаються в першу 
позицію, голова повертається прямо, погляд спрямовується вперед.

На другу чверть, переносячи центр ваги на ліву ногу, права енергійно 
піднімається вбік на 90°, руки відкриваються у другу позицію.

На третю чверть положення зберігається.
На четверту чверть виконується пружне demi plié у другій позиції, під 

час якого вага тіла припадає на обидві ноги; права рука через підготовче 
положення піднімається в першу позицію, ліва рука і голова зберігають по
переднє положення.

2-й такт. На першу чверть, відштовхуючись від підлоги, ліва нога із 
збереженням виворотності п’ятки енергійно витягується в коліні і підніма
ється на високі півпальці. При цьому центр ваги переноситься на ліву но
гу. Відразу ж права нога, зберігаючи рівним тазостегновий пояс, підніма
ється вбік на 90°, права рука активно відкривається у другу позицію.

ОЛС
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На другу чверть положення фіксується.
На третю чверть права нога опускається, ліва опускається з півпаль- 

ців, руки переводяться в підготовче положення, і рух завершується у п’ятій 
позиції, épaulement croisé, ліва нога попереду.

На четверту чверть виконується demi plié у п’ятій позиції -  затакт для 
виконання вправи з іншої ноги.

Tour en dehors. При виконанні tour після demi plié y другій позиції з 
урахуванням інерції руху для забезпечення повороту фіксування відкритої 
в бік другої позиції ноги здійснюється в точку 2 плану класу. Права рука, 
відкриваючись із першої позиції в другу, бере форс; ліва ледь посуваєть
ся вперед, допомагаючи повороту. Голова повертається ліворуч, погляд 
спрямовується через ліве плече і, швидко переводячись праворуч, повер
тається у вихідне положення.

Vtepa.Za.tion і tout en dedans у позі à êa seconde 
із другої позиції

Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по
заду.

Затакт 2/8. На першу восьму руки ледь відкриваються. На другу вось
му -dem iplié  у п’ятій позиції; руки повертаються в підготовче положення.

1-й такт. На першу чверть, повертаючись en face, виконується енер
гійне relevé на високі півпальці у п’ятій позиції; руки піднімаються в першу 
позицію, голова повертається прямо, погляд спрямовується вперед.

На другу чверть, переносячи центр ваги на ліву ногу, права енергійно 
піднімається вбік на 90°, руки відкриваються у другу позицію.

На третю чверть положення зберігається.
На четверту чверть виконується пружне demi plié у другій позиції, під 

час якого вага тіла припадає на обидві ноги; одночасно ліва рука через 
підготовче положення піднімається в першу позицію, права рука і голова 
зберігають попереднє положення.

2-й такт. На першу чверть, відштовхуючись від підлоги, ліва нога із 
збереженням виворотності п’ятки енергійно витягується в коліні і підніма
ється на високі півпальці, центр ваги при цьому переноситься на ліву но
гу. Відразу ж права нога, зберігаючи рівним тазостегновий пояс, підніма
ється вбік на 90°; ліва рука активно відкривається у другу позицію.

На другу чверть положення фіксується.
На третю чверть права нога опускається, ліва опускається з півпаль- 

ців, руки переводяться в підготовче положення, і рух завершується у п’ятій 
позиції, épaulement croisé, права нога попереду.

На четверту чверть виконується demi plié у п’ятій позиції -  затакт для 
виконання вправи з іншої ноги.
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Tour en dedans. При виконанні tour після demi plié y другій позиції 
урахуванням інерції руху для забезпечення повороту фіксування відкрите 
в бік другої позиції ноги здійснюється в точку 8 плану класу. П'ятка опор 
ної ноги виштовхується вперед; ліва Р¥$з. активно відкривається у друг 
позицію, права ледь посувається вперед, допомагаючи повороту. Г о л о в і 

повертається праворуч, погляд спрямовуються через праве плече і, швид 
ко переводячись ліворуч, повертається у вихідне положення.

Ш осте poirt de btas-pèepakation
Вивченню підготовчих рухів до tour із четвертої ПОЗИЦІЇ передуі 

освоєння шостого port de bras-preparation, яке часто поєднується з обер 
танням.

Pokt de bzas-pzepazation en dehots
Музичний розмір -  4/4. 2 такти.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по 

переду.
Два вступні акорди. На першу восьму -  demi plié у п’ятій позиції; ру 

ки, ледь відкриваючись, повертаються в підготовче положення. На друг 
восьму права нога витягується вперед на croisé, руки піднімаються в пер 
шу позицію, голова злегка нахиляється ліворуч. На третю восьму -  пере 
хід на праву ногу; ліва -  у витягнутому положенні позаду, носком у підле 
гу; права рука відкривається у другу позицію, ліва піднімається у трети: 
голова повертається праворуч (поза croisée назад).

Затакт: на «і» голова, повертаючись, ледь піднімається, погляд спря 
мовується на кисть лівої руки; руки, перебуваючи у третій і другій позиція> 
трохи розкриваються, починаючи рух від пальців.

1-й такт. На першу-другу чверті права нога розпочинає і поступові 
поглиблює demi plié, сильно витягнута ліва нога ковзним рухом посу 
вається назад на croisé; підтягнутий корпус спрямовується вперед, руки 
голова зберігають попереднє положення.

На третю чверть права нога повертається з поглибленого в demi plie 
одночасно ліва опускається п’яткою на підлогу в широку четверту позицій 
із збереженням центру ваги на правій нозі; корпус вирівнюється; руки 
ліва -  опускаючись, а права -  піднімаючись через підвищене підготовчі 
положення, з’єднуються в першій позиції; голова ледь нахиляється ліво 
руч, погляд спрямовується на кисті рук.

На четверту чверть підтягнутий корпус поступово нахиляється наза,с 
ліве плече ледь спрямовується в тому ж напрямку; права рука підніма 
ється у третю позицію, ліва відкривається у другу; голова повертаєтьс: 
ліворуч.

—  298 —



Методика викладання класичного танцю

2-й такт. На першу-другу чверті при продовженні перегинання права 
рука переводиться у другу позицію, ліва -  у третю, голова повертається 
праворуч.

На третю-четверту чверті корпус, поступово вирівнюючись, спрямову
ється вперед; ліва рука прохідним рухом через першу позицію одночасно 
з правою, що перебуває у другій позиції, повертається долонею вниз 
(положення III arabesque). Голову слід тримати прямо, спрямовуючи по
гляд уперед.

Із port de bras-preparation en dehors виконуються tours в позах 
attitude croisée, III і IV arabesque, croisée і effacée вперед.

Vott de btas-pZepaZation en dedans
Вихідне положення: épaulement croisé, п'ята позиція; права нога по

переду.
На вступні акорди прийняти позу croisée назад.
Затакт: на «і» голова, повертаючись, ледь піднімається, погляд спря

мовується на кисть лівої руки; руки, зберігаючи третю і другу позиції, тро
хи розкриваються, починаючи рух від пальців.
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1-й такт. На першу-другу чверті права нога розпочинає і поступов 
поглиблює demi plié; сильно витягнута ліва нога ковзним рухом пос’ 
вається назад на croisé; підтягнутий корпус спрямовується вперед, pyw 
голова зберігають попереднє положену^

На третю чверть права нога повертається з поглибленого в demi plu 
одночасно ліва опускається п'яткою на підлогу в широку четверту позицін 
із збереженням центру ваги на правій нозі; корпус вирівнюється; рукі 
ліва -  опускаючись, а права -  піднімаючись через підвищене підготовч 
положення, з’єднуються в першій позиції; голова ледь нахиляється лів< 
руч, погляд спрямовується на кисті рук.

На четверту чверть підтягнутий корпус поступово нахиляється наза; 
ліве плече ледь спрямовується в тому ж напрямку; права рука піднімаєті 
ся у третю позицію, ліва відкривається у другу; голова повертаєтьс 
ліворуч.

2-й такт. На першу-другу чверті при продовженні перегинання прає 
рука відкривається у другу позицію, голова повертається праворуч; л іе  

рука зберігає другу позицію.
На третю-четверту чверті корпус, поступово вирівнюючись, спрямов; 

ється вперед; права рука прохідним рухом через підвищене під готова 
положення підводиться у першу позицію, ліва зберігає другу позицію; п 
лова -  в повороті праворуч.

Із port de bras-preparntion en dedans виконуються tours в позе

І і II arabesque, attitude effacée і tour à la seconde на 90°.
Під час виконання зберігається виворотність ніг, підтягнутість корп; 

су. При цьому обов'язковою умовою є чітка координація рухів рук і голові
Після засвоєння port de bras-preparation переходять до вивчень 

підготовчих вправ для виконання tours у великих позах із четвертої позі 
ції. При їх розучуванні в момент закінчення port de bras руки набувакл 
положення, відповідного напрямку наступного обертання.

Опанування preparation розпочинається з відпрацювання навичс 
перенесення центру ваги на опорну ногу і засвоєння координаційних прі 
йомів. На початковому етапі вивчення ця вправа виконується без піді- 
мання на півпальці, а після її відпрацювання -  з підніманням і фіксування 
пози на півпальцях.

При виконанні preparation до tours en dehors вихідне plié виконуєті 
ся на обох ногах, при en dedans -  виключно на опорній. В обох випадкг 
четверта позиція досить широка; обидві ноги у виворотному положенні п 
час demi plié міцно притиснуті п’ятками до підлоги.
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Vzepa.tati.on і touz en cLehoZs у позі attitude 
cZoisée із pozt de bZas-pZepaZation

Музичний розмір -  4/4. 4 такти.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по

переду.
1-2-й такти: виконується port de bras-preparation en dehors.
3-й такт. На першу чверть -  пружне demi plié в четвертій позиції із 

збереженням центру ваги на правій нозі; руки (положення III arabesque) 
трохи опускаються.

На другу чверть, сильно відштовхуючись п'ятками від підлоги, опорна 
нога з витягуванням у коліні піднімається на високі півпальці, ліва набуває 
положення attitude; права рука зберігає другу позицію, ліва піднімається у 
третю, голова повертається праворуч (поза attitude croisée).

На третю-четверту чверті поза фіксується.
4-й такт. На першу-другу чверті, зберігаючи положення на високих 

півпальцях, ліва нога витягується в коліні, ліва рука відкривається у другу 
позицію; голова зберігає поворот праворуч.

На третю-четверту чверті ліва нога опускається, права опускається з 
півпальців, руки переводяться в підготовче положення; вправа завершу
ється у п’ятій позиції, épaulement croisé, права нога попереду.

Під час виконання корпус підтягнутий, плечі розкриті і опущені. Ста
більність пози забезпечують: пружне вихідне demi plié в четвертій позиції, 
збереження центру ваги на опорній нозі під час енергійного піднімання на 
півпальці з чітким фіксуванням їх висоти впродовж виконання вправи, 
одночасний активний підйом ноги в позу attitude із чітким відведенням 
стегна працюючої ноги за однойменне плече, узгоджені з діями ніг і корпу
су рухи рук і голови. Відпрацюваня цих навичок в подальшому полегшить 
обертовий посил.

Tour en dehors. Для виконання tour форс бере права рука і, закруг
ляючись, робить невеликий поштовх ліворуч. Ліва рука зберігає третю 
позицію. Ліве плече, допомагаючи обертанню, ледь подається назад. 
Активну роль в обертовому посилі відіграє енергійне відведення коліна 
працюючої ноги назад, за однойменне плече. Голова під час обертання 
зберігає поворот праворуч.

Vzepazation і touZ en dedans у позі I aZabesque 
із pozt de bzas-pZepaZation

Музичний розмір -  4/4. 4 такти.
1-2-й такти: виконується port de bras-preparation en dedans.
3-й такт. На першу чверть -  пружне demi plié на правій нозі.



На другу чверть корпус повертається в точку 3 плану класу; відил 
жуючись п’яткою, права нога енергійно витягується в коліні і піднімаєт 
на високі півпальці, при цьому на неї переноситься центр ваги. Одиоча 
ліва нога, утримуючи сильно втягнутим стегно, піднімається назад на ! 
права рука з першої позиції, витягуючись, відкривається вперед, а л 
подовжуючись, зберігає другу позицію; погляд спрямовується в точи 
плану класу.

На третю-четверту чверті поза фіксується.
4-й такт. На першу-другу чверті поза зберігається.
На третю-четверту чверті ліва нога повільно опускається, права с 

скається з півпальців; руки переводяться в підготовче положення, і вг 
ва завершується у п’ятій позиції, épaulement croisé, ліва нога поперед

Під час виконання спина сильна, підтягнутий корпус спрямовує! 
вперед; ліве плече, не затримуючись, разом із поворотом корпусу пове[ 
ється в точку 3 плану класу. Уваги потребує також енергійне витягува 
правої руки, активні дії якої забезпечують форс і допомагають обертан

Tour en dedans. Виконання tour забезпечується інерцією руху вна 
док активного повороту корпусу в точку 3 плану класу. Його виконання 
легшує спрямованість підтягнутого корпусу вперед, а також рухи рук: г 
вої, що енергійно витягується вперед, і лівої, яка вчасно подає впе 
плече. Впродовж виконання п’ятка опорної ноги подається вперед; пр 
ююча нога, закріплена в тазостегновому суглобі, зберігає положення 
однойменним плечем.

Підготовчі вправи, а пізніше і tours у великих позах можуть ві 
нуватись як у поєднанні з port de bras-preparation, так і самостійно af 
комбінаціях adagio.

Ptepatation і tout en dedans y позі attitude efôat
Вихідне положення: épaulement croisé, четверта позиція; права \- 

попереду в demi plié; ліва, витягнута в коліні позаду, всією ступі 
торкається підлоги. Центр ваги знаходиться на правій нозі, ліве плече 
ведене назад, праве попереду; ліва рука у другій позиції, права -  в пері 
голова повернута в точку 1 плану класу.

На «і» із затакту, подаючи корпус уперед, поглибити demi plié 
опорній нозі; положення рук і голови зберігається.

На першу чверть -  відштовхування п’ятками від підлоги одноча 
з поворотом корпусу в точку 2 плану класу; опорна нога, витягуючис 
коліні і виштовхуючи п’ятку вперед, енергійно піднімається на ви 
півпальці, ліва нога відразу ж набуває положення attitude; права f 
активно відкривається у другу позицію, ліва піднімається у третю, гол 
повертається ліворуч (поза attitude effacée). Підтягнутий корпус л 
спрямовується вперед, зберігаючи центр ваги на опорній нозі.
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На другу чверть поза attitude effacée фіксується.
На третю чверть, зберігаючи положення на високих півпапі.ци- ним 

нога витягується в коліні, ліва рука відкривається у другу позицію.
На четверту чверть ліва нога опускається у п’яту позицію попереду, 

épaulement croisé, корпус вирівнюється; руки опускаються в підготовчо по 
ложення.

Tour en dedans. При виконанні tour права рука, різко переводячись із 
першої позиції у другу, бере форс, а ліва, піднімаючись у третю позицію, 
доповнює його. Підтягнутий корпус ледь спрямовується вперед. Виконан
ню tour допомагає виштовхування п’ятки опорної ноги.

Preparation і tout: en dedans à êa seconde із 
четвертої позиції

Вихідне положення: épaulement croisé, четверта позиція; права нога 
попереду в demi plié; ліва, витягнута в коліні позаду, всією ступнею тор
кається підлоги. Центр ваги знаходиться на правій нозі; ліва рука у другій 
позиції, права -  в першій; голова повернута в точку 1 плану класу.

Із затакту, подаючи корпус уперед, поглибити demi plié.
На першу чверть одночасно з поворотом корпусу в точку 1 плану кла

су опорна нога, витягуючись у коліні, енергійно піднімається на високі пів
пальці, виштовхуючи п’ятку вперед; виворотна і витягнута ліва нога відра
зу ж піднімається у другу позицію на 90° і закріплюється у тазостегновому 
суглобі. Права рука активно відкривається у другу позицію. Голова повер
тається в точку 1 плану класу.

На другу-третю чверті положення фіксується.
На четверту чверть ліва нога опускається у п’яту позицію попереду, 

épaulement croisé; руки переводяться в підготовче положення.
Tour en dedans. При виконанні tour форс бере права рука; ліва ледь 

спрямовується вперед, допомагаючи повороту.
При поєднанні виконання tour із port de bras-preparation на цьому 

етапі останнє виконується на один такт по 4/4. У цьому разі port de bras- 
preparation закінчується на четверту чверть поглибленим demi plié, а на 
наступний такт виконується tour.

Vitouette en dehoks з dégagé
Обертання розпочинається в точці 6 плану класу і спрямову

ється праворуч, виконуючись по діагоналі в напрямку точки 2 плану класу; 
ліворуч з точки 4 у точку 8 плану класу.

Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п'ята позиція, права нога по

переду.



3 затакту одночасно з поворотом корпусу в точку 2 плану класу 
demi plié на правій нозі, ліва через прохідне cou-de-pied відкривається ві 
на 45° (dégagé), руки через першу позицію відкриваються у другу позиці

На першу чверть ліва нога підводиться в lifcrry позицію попере 
правої і відразу розпочинаючи на ній оберт, виконує pirouette en deho 
права нога приймає положення умовного cou-de-pied, руки поєднують 
в першій позиції, голова одночасно з поворотом, залишаючи погляд у тс 
ці 2 плану класу, повертається ліворуч, і не затримуючись випередж 
поворот корпусу, погляд повертається у вихідну точку.

На другу чверть -  невеликий крок правою ногою вперед у пруж 
demi plié; в цей момент ліва нога через прохідне cou-de-pied поза 
відривається вбік на 45°, руки переводяться у другу позицію, погляд спр 
мовується в точку 2 плану класу.

На наступну чверть рух продовжується.
Під час виконання вправи необхідно зберігати рівними плечі, та: 

стегновий пояс і ногу, відкриту в напрямку другої позиції на 45°; вони г 
винні знаходитися в одній площині; працююча нога підводиться в щіль 
п’яту позицію точно по прямій лінії, ніби підсікаючи її.

Корпус підтягнутий, плечі розкриті і опущені, ноги зберігають виворс 
ність.

Vitouette en dedans із соирё-кроку
Рух виконується по діагоналі з точки 6 у точку 2 плану к; 

су, починаючи pirouette із правої ноги, і з точки 4 у точку 8 плану клас} 
починаючи з лівої ноги.

Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога г 

переду.
Затакт 2/8. На першу восьму, повертаючи корпус в effacé в то1-

2 плану класу, виконується demi plié у п’ятій позиції; руки, ледь відкрива 
чись через підготовче положення, піднімаються в першу позицію. Голе 
слід тримати прямо, спрямовуючи погляд у точку 2 плану класу. На др; 
восьму права нога прохідним рухом через умовне cou-de-pied відкр 
вається вперед, ліва нога зберігає попереднє положення; ліва рука відкр 
вається у другу позицію, права ледь підвищує першу, і обидві повертаю
ся долонями вниз (положення III arabesque).

На першу чверть права нога, подовжуючи крок, енергійно стає на t 
сокі півпальці, переносячи центр ваги на праву ногу; ліва нога, посилюю 
виворотність у стегні, підводиться в положення підвищеного cou-de-pi 
позаду; руки активно з'єднуються в першій позиції, і відразу виконуєть 
pirouette en dedans (на правій нозі праворуч).

Х _ ________________________________________ _ Л. Цветке
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На другу чверть ліва нога, підміняючи праву, опускається в demi plié, 

права прохідним рухом через умовне cou-de-pied відкривається вперед, у 
точку 2 плану класу; ліва рука відкривається у другу позицію, права -  в 
першій позиції, обидві повертаються долонями вниз.

На наступний такт рух повторюється.
Впродовж виконання корпус підтягнутий, плечі розкриті і опущені. 

Необхідно стежити за тим, щоб положення, в якому виконується обертан
ня, набувалось у момент перенесення центру ваги на праву ногу, і пово
рот здійснювався синхронно. Руки з’єднуються в першій позиції одночасно 
з поворотом, причому форс бере ліва рука. Особливої уваги на початку 
вивчення вимагає впевненість, достатня глибина і виворотність виконання 
demi plié, що забезпечує стійкість.

Jouetté на 45°
Відпрацювання fouetté розпочинається з вивчення підго

товчої вправи.
Музичний розмір -  2/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по

переду.
Затакт 3/8. На першу восьму корпус повертається en face, руки підні

маються в першу позицію; голову слід тримати прямо, спрямовуючи 
погляд уперед. На другу восьму -  demi plié у п’ятій позиції; ліва рука від
кривається у другу позицію, права зберігає першу; кисті повертаються 
долонями вниз, голова -  в попередньому положенні. На третю восьму -  
preparation до pirouette en dehors із п’ятої позиції, руки з’єднуються у пер
шій позиції.

1-й такт. На першу чверть права нога енергійно відкривається в 
напрямі другої позиції на 45° з одночасним виконанням лівою demi plié; 
руки відкриваються у другу позицію.

На другу чверть опорна нога енергійно піднімається на високі півпаль
ці; працююча, утримуючи виворотним і нерухомим стегно, згинається і під
водиться до литки опорної ноги позаду і, не затримуючись, швидко пере
водиться у високе cou-de-pied попереду; руки енергійно з’єднуються в 
першій позиції.

2-й такт. На першу чверть права нога енергійно відкривається в на
прямі другої позиції на 45°; одночасно з цим ліва виконує demi plié, руки 
переводяться у другу позицію.

На другу чверть опорна нога енергійно піднімається на високі півпаль
ці; працююча, утримуючи виворотним і нерухомим стегно, згинається і під
водиться до литки опорної ноги позаду і, не затримуючись, швидко пере
водиться у високе cou-de-pied попереду; руки енергійно з'єднуються в 
першій позиції.



Упродовж виконання корпус підтягнутий, тазостегновий пояс рівний; 
працююча нога у відкритому положенні зберігає виворотність і дотягну
тість у коліні, підйомі і пальцях, фіксуючи висоту 45°, і підводиться де 
опорної по прямій лінії, тримаючи виворотним .ртегно. Опорна нога пружне 
виконує demi plié з наступним енергійним і чітким relevé на півпальці. Дії 
рук координуються з рухами ніг, забезпечуючи синхронність виконання.

Після освоєння підготовчої вправи переходять до вивчення fouetté.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по

переду.
На вступний такт виконується pirouette en dehors із п’ятої позиції.
1-й такт. На першу чверть права нога енергійно відкривається в на

прямі другої позиції на 45°; одночасно з цим ліва виконує demi plié, руки 
переводяться у другу позицію.

На другу чверть виконується fouetté: одночасно з поворотом корпусу 
праворуч опорна нога енергійно піднімається на високі півпальці; працюю
ча, утримуючи виворотним і нерухомим стегно, згинається і підводиться 
носком до литки опорної ноги позаду, на завершення повороту переводя
чись у високе cou-cle-pied попереду; руки енергійно з’єднуються в першій 
позиції.

2-й такт: рух повторюється.
Fouetté виконується по чотири рази, а згодом -  по сім.
Упродовж виконання стегно працюючої ноги утримується на незмінній 

висоті і під час обертання, і при відкриванні ноги вбік. Обидві ноги зберіга
ють виворотність. При обертанні праворуч форс бере ліва рука. Своєчас
не переведення ноги з положення позаду в cou-de-pied попереду із збере
женням виворотності також допомагає повороту.

Fouetté виконується з затакту, з акцентом «угору», завершуючись у 
demi plié на сильну долю такту.

іУ їікцШ®

Значна роль у контексті уроку належить відпрацюванню adagio. Вико
нувані комбінації значно ускладнюються. З метою розвитку апломбу, вироб
ленню сили і витривалості ніг продовжує збільшуватись кількість рухів і 
поз, що виконуються на одній нозі. Урізноманітнюється робота корпусу за 
рахунок введення його нахилів і перегинань у великих позах, де велике 
значення мають скоординовані рухи рук і голови. Пози класичного танцю 
розучуються на півпальцях. Tour lent виконується з поворотом на 360°, 
відпрацьовується ряд технічно складних елементів.
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Засвоєні на попередньому курсі повороти fouetté з однієї пози в іншу 
освоюються за допомогою прийому plié-relevé, при цьому правила їх ви
конання не змінюються. Наприклад:

На першу чверть -  battement développé правою ногою в позу écartée 
назад; на «і» -  пружне demi plié на опорній нозі; на другу чверть -  relevé 
на півпальці з одночасним поворотом корпусу в точку 8 плану класу в 
позу effacée назад і поворотом голови праворуч; на третю чверть еластич
не -  demi plié на опорній нозі в позі effacée назад; на четверту чверть, ви
тягуючи в коліні опорну ногу, праву ногу опустити у п’яту позицію попере
ду, épaulement croisé, руки перевести в підготовче положення.

Урізноманітнюються прийоми поєднання поз класичного танцю: їх змі
на відбувається за допомогою tombé, поворотів fouetté, окремих стрибків.

Значну увагу слід приділяти емоційній виразності виконання. На цьо
му етапі відчутно зростає роль музичного оформлення, його змістовне на
повнення, що забезпечує емоційне сприйняття виконуваного adagio. У 
зв'язку з цим при розробці учбових завдань необхідно узгоджувати хорео
графічний текст із загальним характером і динамічними відтінками музич
ного оформлення, ритмічними формулами, темпом музичного супроводу. 
Композиційно це може виражатись у переміщенні по сценічній площині з 
використанням з’єднувальних рухів, зміні поз класичного танцю шляхом 
виконання fouetté, tombé, relevé на півпальці, різноманітних port de bras, 
обертань і т. ін.

Всі динамічні відтінки, найтонші нюанси повинні відчуватись виконав
цями, реапізовуючись на основі здобутих умінь і навичок узгодження 
танцювальної фрази з музичною, усвідомлення нерозривного зв’язку му
зики з танцем і з використанням усього грсеналу опанованих виражальних 
засобів.

На четвертому курсі комбінації allegro ускладнюються: збільшується 
їх кількість, прискорюється темп виконання. При цьому чітко розмежову
ються малі, середні і великі стрибки, кожні з яких мають свої завдання. Це 
забезпечує побудову даної частини уроку з поступовим ускладненням.

При розробці навчальних завдань слід пропорційно розподіляти вико
ристовуваний матеріал з акцентуванням уваги на складних елементах, які 
доцільно поєднувати з більш простими. При побудові комбінацій необхідно 
враховувати висоту стрибка, уникаючи поєднання в одній вправі великих



і
і малих стрибків. Як і досі, нові рухи включаються в комбінації після їх ні 
лежного відпрацювання в усіх деталях і елементарних поєднаннях.

Одним із складних завдань четвертого року навчання є освоєнь 
великих стрибків, яке розпочинається з найпростіших прийомів, що m 
ступово ускладнюються шляхом урізноманітнення допоміжних рухів, я 
здебільшого не мають самостійного значення, а використовуються дг 
збільшення форсу при підході до великого стрибка, полегшення поштовх 
При їх виконанні сила розбігу повинна бути пропорційною основної*, 
стрибку. Допоміжні вправи (pas glissade, pas coupé, sissonne tombée, pi 
couru, pas chassé), освоєні на попередніх курсах, при їх поєднанні з в< 
ликими стрибками змінюють свій характер, перетворюючись на трамплії 
ні, із збереженням при цьому правил своєчасного перенесення центру в; 
ги з однієї ноги на іншу, чіткої координації, узгодженості дій рук, ніг, голов

У вивченні великих стрибків суттєвим моментом є відпрацювання прі 
йомів своєчасного, під час поштовху, відтворення заданої пози, якомої 
довшого її фіксування впродовж стрибка аж до його завершення.

Поруч із шліфуванням техніки значну увагу слід приділяти артисти1 
ності виконання. З цих міркувань учбові завдання слід будувати таки 
чином, щоб кожне із них у тій чи іншій комбінації мало індивідуальний х; 
рактер, надаючи максимальної виразності рухам і позам. Усе це дасі 
змогу студентам зрозуміти, яким чином можна надати змістовності тим і- 
іншим рухам класичного танцю, їх поєднанням, а також поглибити їх х 
дожню виразність.

На четвертому курсі здійснюється перехід до вивчення впрг 
allegro з поворотом на 360°. Вдосконалюються навички виконання рух 
en tournant на основі поглибленого, пружного, активного demi plié, трам 
лінного за своїм характером, і більш сильного обертового посилу, більш 
висоти стрибка. На цьому етапі навчання слід особливо уважно стежити : 
одночасним виконанням поштовху і обертового посилу, вертикальним п 
ложенням корпусу, активною роботою рук із їх фіксуванням у першій позі 
ції під час повороту, чіткістю рухів голови, що допомагає впевненому з 
вершенню повороту.

Виконання grand changement de pieds en tournant на 360° кола вик 
нується з поглибленого вихідного plié у п’ятій позиції з міцно притиснуті 
ми до підлоги п’ятками, що забезпечує необхідну силу поштовху; ноі 
сильно витягнуті в повітрі у п’ятій позиції, вони змінюють одна одну в м 
мент переходу в demi plié. Grand changement de pieds слід виконувати ь 
максимально високому стрибку. Руки зберігають підготовче положення.

Виконанню grand échappé en tournant на 360° також передує погл 
блене demi plié у п’ятій позиції з міцно притиснутими до підлоги п’яткам 
в момент відштовхування і активного повороту ноги фіксують у повіт

о п а __
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щільну п'яту позицію, руки піднімаються в першу позицію, і лише в момент 
переходу у пружне demi plié ноги розкриваються у другу позицію, а руки 
одночасно переходять у другу позицію. Відразу після цього ноги без роз
слаблення м'язів сильно виштовхуються і завершують стрибок у п'ятій по
зиції зі зміною ніг.

На наступний такт рух виконується з поворотом ліворуч.

'Rond de jambe en C'ait sauté
Цей рух потребує пружного, еластичного plié і відпрацьо

ваних навичок виконання temps levé з ногою, піднятою на 45°.
На початку вивчення rond de jambe en l ’air sauté опановується з 

ноги, відкритої в напрямку другої позиції на 45° в комбінації з sissonne 
ouverte.

Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція, права нога по

переду.
На першу чверть -  demi plié у п'ятій позиції, руки, ледь відкриваючись 

із затакту, повертаються у підготовче положення.
На «і» -  другу чверть sissonne ouverte на 45° убік, руки розкривають

ся в занижену другу позицію, голова -  en face.
На «і», не затримуючись у demi plié, виконати максимально високий 

стрибок на лівій нозі з одночасним згинанням правої при виконанні rond de 
jambe en l ’air; руки і голова зберігають попереднє положення.

На третю чверть одночасно з приземленням на ліву ногу rond de 
jambe en l ’air sauté завершується; голова повертається в бік опорної 
(в даному випадку -  лівої) ноги.

На «і», не затримуючись у demi plié, виконати високий стрибок на 
лівій нозі з одночасним підведенням правої ноги до лівої у п’яту позицію 
позаду.

На четверту чверть pas assemblé завершується в demi plié у п’яту по
зицію, épaulement croisé, права нога позаду; руки опускаються в підготов
че положення, голова повертається ліворуч.

На «і» -  витягнути ноги в колінах.
На наступний такт рух виконується з лівої ноги.
Упродовж виконання ноги зберігають виворотність. Demi plié має бу

ти пружним, еластичним, без зупинок; опорна нога якомога вище виштов
хується міцно притиснутою до підлоги п’яткою, утримуючи у повітрі верти
кальне попоження; чіткий rond de jambe en l ’air виконується y стрибку, 
завершуючись y момент приземлення.
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Стегно працюючої ноги під час завершального demi plié повинно збе
рігати висоту 45°.

Інший вид цього руху виконується безпосередньо з п’ятої позиції і по
требує більшої спритності.

Вихідне положення: попереднє.
На першу чверть -  demi plié у п’ятій позиції.
На «і», відштовхуючись обома ногами від підлоги, виконується висо

кий стрибок з одночасним відкриванням правої ноги на 45° і виконанням 
rond de jambe en l ’air; руки через першу позицію відкриваються в заниже
ну другу позицію, голова -  en face.

На другу чверть стрибок завершується пружним demi plié на лівій но
зі; на момент приземлення rond de jambe en l ’air має бути завершеним.

На «і», не затримуючись у demi plié, виконується високий стрибок на 
лівій нозі з одночасним підведенням правої ноги до лівої у п’яту позицію 
позаду.

На третю чверть pas assemblé завершується у п’ятій позиції, épaule
ment croisé, права нога позаду; руки опускаються в підготовче положення, 
голова повертається ліворуч.

На четверту чверть ноги в колінах витягуються.
Розпочинаючи рух із п’ятої позиції попереду, виконується rond de 

jambe en l ’air en dehors, із п’ятої позиції позаду -  en dedans.

йомів виконання temps levé з ногою, піднятою на 45°, оскільки він потребує 
відпрацьованих поштовху і стрибка, сильної спини.

Розучування cabriole розпочинається біля станка, потім -  на середи
ні залу з найпростіших прийомів, які поступово ускладнюються.

Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: п’ята позиція, обличчям до станка; права нога по

заду.
На першу чверть -  sissonne ouverte правою ногою назад на 45°.
На «і» -  сильно відштовхуючись, ліва нога енергійно піднімається і 

підводиться до правої, виконуючи в повітрі удар на висоті 45° сильно ви
тягнутими ногами, що обумовлює незначне підвищення правої ноги.

На другу чверть стрибок завершується в еластичне demi plié на лівій 
нозі, права набуває підвищеного положення.

На третю чверть -  assemblé у п’яту позицію позаду.
На четверту чверть -  changement de pied.
На наступні 4/4 рух виконується з іншої ноги.

CabtioCe
До вивчення цього руху переходять після засвоєння при-
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CabzioCe вперед на efâacé
Вихідне положення: épaulement effacé, п'ята позиція, права нога по

переду.
На першу чверть -  demi plié на лівій нозі; права нога відкривається 

вперед на effacé на 45°, руки через першу позицію переводяться в позу 
effacée: ліва -  в першій позиції, права -  у другій.

На «і», сильно відштовхнутись, ліва нога енергійно піднімається до 
правої, виконуючи удар у повітрі на висоті 45° сильно витягнутими виво- 
ротними ногами, що обумовлює незначне підвищення правої ноги.

На другу чверть стрибок завершується в еластичне demi plié на лівій 
нозі, при цьому права набуває ледь підвищеного положення; руки і голова 
зберігають попереднє положення.

На третю чверть опорна нога витягується в коліні, і права нога закри
вається у п’яту позицію.

На четверту чверть -  пауза.

Cabziode з  прийому sissonne tombée
Вихідне положення: épaulement croisé, права нога попереду.
На першу чверть -  sissonne tombée вперед із завершенням стрибка 

в effacé; ліва нога піднімається назад на 45°, набуваючи положення І ara
besque.

На «і» -  сильно відштовхуючись, права нога енергійно піднімається 
до лівої і виконує удар у повітрі на висоті 45° витягнутими і виворотними 
ногами, що обумовлює незначне підвищення лівої ноги.

На другу чверть стрибок завершується в еластичне demi plié на пра
вій нозі, ліва нога набуває підвищеного положення.

На «і» не затримуючись в demi plié, стрибок на правій нозі, одночасно 
ліва підводиться до правої у п’яту позицію попереду.

На третю чверть -  assemblé завершується у п’яту позицію épaulement 
croisé; ліва нога попереду.

На «і» -  ноги витягуються в колінах.
На четверту чверть -  затакт для наступного руху.
На наступні чотири чверті вправа виконується з іншої ноги.
Cabriole виконується на місці з сильним поштовхом угору і активним 

ударом одна об одну опорної і працюючої ніг внутрішніми сторонами. 
Працююча нога впродовж виконання не знижує висоту 45°. Стрибок забез
печується пружнім plié, підтягнутістю корпусу і тазостегнового поясу, роз
критими і опущеними плечима, сильною спиною, підхопленими і активни
ми руками в заданому положенні. Ці правила повинні зберігатись і при 
переході в demi plié.



Л. Цветкова

По мірі опанування вправи кількість рухів поступово збільшується, і 
demi plié все більше набуває трамплінного характеру.

Особливої уваги вимагає висота працюючої ноги, яка в моменти 
стрибка і приземлення залишається незмінною -  45°.

%■>

Çtande sissonne ouverte 
з просуванням.
Переходячи до засвоєння великих стрибків із просуван

ням, слід керуватись правилами, характерними для даної групи рухів: од
ночасно з поштовхом здійснювати посилання корпусу в напрямку прос
ування і своєчасно переносити центр ваги на ногу, яка цей напрямок 
визначає.

Qtaride sissonne ouvette в позу attitude cèoisée
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по

переду.
На першу чверть -  пружне demi plié у п’ятій позиції; руки, ледь відкри

ваючись із затакту, повертаються у підготовче положення, голова ледь на
хиляється ліворуч.

На «і» обидві ноги, сильно відштовхуючись від підлоги, енергійно від
криваються у високому стрибку: права -  вперед, ліва -  назад. Одночасно 
з виштовхуванням угору здійснюється посилання вперед у напрямку просу
вання -  в точку 8 плану класу, внаслідок чого корпус, спрямовуючись за 
правою ногою, допомагає просуванню. Одночасно із стрибком руки підні
маються в першу позицію; голова зберігає попереднє положення, погляд 
спрямовується на кисті.

На другу чверть, стримуючи інерцію падіння, завершити стрибок 
пружним demi plié на правій нозі; ліва нога, посилюючи виворотність у 
своїй верхній частині, набуває положення attitude; одночасно з цим руки 
через першу позицію відкриваються: права -  у другу, ліва -  у третю пози
цію; голоьа повертається праворуч (поза attitude croisée).

На «і» -  високий стрибок на правій нозі; ліва нога, витягуючись у колі
ні, з’єднується в повітрі з правою у п'ятій позиції; одночасно ліва рука від
кривається у другу позицію, голова зберігає поворот праворуч.

На третю чверть assemblé завершується у п’ятій позиції épaulement 
croisé; руки стримано опускаються в підготовче положення; голова, збері
гаючи поворот праворуч, ледь нахиляється.

На четверту чверть ноги витягуються.
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Çtande sissonne ouverte з просуванням, у позу 
I atabesque

Вихідне положення: попереднє.
На першу чверть -  пружне demi plié у п’ятій позиції; руки, ледь 

відкриваючись із затакту через підготовче положення піднімаються в пер
шу позицію, голова ледь нахиляється ліворуч.

На «і» одночасно з поворотом корпусу в точку 3 плану класу обидві 
ноги, сильно відштовхуючись від підлоги, енергійно відкриваються у висо
кому стрибку: права -  вперед, спрямовуючи переліт, ліва -  назад на 90°. 
Одночасно з виштовхуванням угору здійснюється посилання вперед у на
прямку просування -  в точку 3 плану класу; центр ваги відразу перено
ситься на праву ногу, руки і голова набувають положення І arabesque.

На другу чверть стрибок завершується в точці витягнутого носка пра
вої ноги пружним demi plié; ліва нога утримує висоту 90°, корпус ледь 
спрямовується вперед.

На «і» -  високий стрибок на правій нозі; ліва відразу підтягується до 
неї в повітрі у п’яту позицію вперед; корпус, посилюючи підтягнутість, ви
рівнюється, голова і руки утримують попереднє положення.

На третю чверть стрибок завершується у п’ятій позиції épaulement 
croisé, ліва нога попереду; руки стримано опускаються в підготовче поло
ження, голова повертається ліворуч.

На четверту чверть ноги витягуються в колінах.

 ̂ ÇtancLe sissonne ouvette з просуванням у позу 
attitude efôacée

Вихідне положення: попереднє.
На першу чверть -  пружне demi plié у п’ятій позиції; руки, ледь 

відкриваючись із затакту, через підготовче положення піднімаються в пер
шу позицію, голова ледь нахиляється ліворуч.

На «і» одночасно з поворотом корпусу в точку 2 плану класу обидві 
ноги, сильно відштовхуючись від підлоги, енергійно відкриваються у висо
кому стрибку: права -  вперед, ліва -  назад на 90°. Одночасно з виштовху
ванням угору здійснюється посилання вперед у напрямку просування -  
в точку 2 плану класу; центр ваги відразу переноситься на праву ногу; пра
ва рука відкривається у другу позицію, ліва -  у третю, голова повертаєть
ся ліворуч.

На другу чверть стрибок завершується в точці витягнутого носка пра
вої ноги пружним demi plié; ліва нога, посилюючи виворотність у своїй 
верхній частині, набуває положення attitude; корпус ледь спрямовується 
вперед, голова і руки утримують попереднє положення (поза attitude
effacée).
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На < і» -  високий стрибок на правій нозі; ліва, витягуючись у колії 
з'єднує ься в повітрі з правою у п'ятій позиції попереду; одночасно ліва р 
ка і вривається у другу позицію.

На третю чверть assemblé завершується у п’ятій позиції épauleme 
croisé, ліва нога попереду; руки стриіЙЯно опускаються в підготовче пол 
ження.

На четверту чверть ноги витягуються.
Під час виконання grande sissonne ouverte з просуванням сильно в 

тягнуті ноги зберігають виворотність. Після виштовхування обидві но 
відразу енергійно відкриваються на максимальну висоту, на мить фіксуь 
чи в повітрі задану позу. При цьому особливої уваги вимагає рух ноги, яі 
визначає напрямок просування. В момент приземлення необхідне чіті 
перенесення центру ваги на опорну ногу; це забезпечить еластичній 
приземлення і дозволить зберегти висоту працюючої ноги, уникнути її зн 
ження.

При виконанні grande sissonne ouverte з просуванням у пози I an 
besque, attitude effacée нога, що визначає напрямок просування, відра: 
відкривається у відповідну точку з одночасним чітким поворотом корпус; 
плечей.

Після опанування grande sissonne ouverte з просуванням за допом 
гою прийому jeté  він опрацьовується на основі прийому développé, п[ 
цьому в пози attitude croisée, attitude effacée, arabesques працююча но 
відкривається, як правило, прийомом jeté. Інші пози можна виконувати 
застосуванням обох прийомів.

Çtande sissonne ouverte з просуванням, у позу 
efjfracée вперед прийомом développé

Вихідне положення: попереднє.
На першу чверть -  пружне demi plié у п’ятій позиції; руки, ле; 

відкриваючись із затакту через підготовче положення піднімаються в пе 
шу позицію, голова ледь нахиляється ліворуч.

На «і» одночасно з поворотом корпусу в точку 2 плану класу обид 
ноги, сильно відштовхуючись від підлоги, енергійно відкриваються у вис 
кому стрибку: ліва, спрямовуючи просування -  в точку 6 плану класу, н 
зад; права відразу через умовне cou-de-pied піднімається до коліна і \ 
«і», не затримуючись, відкривається вперед на 90°; центр ваги перен 
ситься на ліву ногу. Одночасно із стрибком ліва рука переводиться у тр 
тю позицію, права -  у другу; голова повертається ліворуч (поза effacée)

На другу чверть стрибок завершується в точці витягнутого носі 
пружним demi plié; витягнута і виворотна права нога зберігає висоту 9( 
руки і голова в попередньому положенні.
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На «і» -  високий стрибок на лівій нозі; одночасно з цим права з’єдну

ється в повітрі з лівою у п’ятій позиції позаду; ліва рука відкривається у 
другу позицію.

На третю чверть assemblé завершується у п’ятій позиції épaulement 
croisé, ліва нога попереду; руки стримано опускаються в підготовче поло
ження.

На четверту чверть ноги витягуються.

Qkand jeté
Даний рух вивчається в напрямку вперед із п’ятої позиції 

(з місця) та із різних підходів.
Розпочинати його вивчення рекомендується з п’ятої позиції, і правила 

виконання багато в чому співпадають із вимогами до jeté з просуванням 
(III курс), але кидок і завершення руху відбуваються з підняттям ноги 
на 90°.

Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; права нога по

переду.
На першу чверть -  demi plié у п’ятій позиції; руки, ледь відкриваю

чись, повертаються в підготовче положення; голова злегка нахиляється лі
воруч.

На «і» права нога ковзним рухом стопи по підлозі виконує кидок на 90° 
уперед на croisé; одночасно ліва нога сильним поштовом і стрибковим по- 
силом вгору піднімається на 90° назад; центр ваги відразу починає пере
носитись у напрямку руху носка правої ноги. Руки, проходячи через першу 
позицію, одночасно із злетом енергійно відкриваються у другу позицію; го
лова повертається праворуч.

Під час стрибка фіксується поза croisée: права нога витягнута попе
реду, ліва -  напівзігнута позаду (attitude croisée).

На другу чверть стрибок завершується у м’яке, еластичне demi plié на 
праву ногу з перенесенням на неї центру ваги, ліва нога ледь підвищуєть
ся, руки і голова зберігають попереднє положення.

На третю чверть -  assemblé у п'яту позицію; руки опускаються в під
готовче положення, голова зберігає поворот праворуч.

На четверту чверть ноги витягуються в колінах.
Після засвоєння виконання цього руху з даного прийому слід перехо

дити до опанування grand jeté  з різноманітними підходами до нього.
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Çzand jeté з кроку-соирё
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; ліва нога попе

реду. ^
На вступні акорди права нога відкривається назад на croisé, носком 

у підлогу; руки -  в підготовчому положенні, голова -  в повороті ліворуч 
(preparation).

На першу чверть -  широкий крок на праву ногу в effacé вперед у пруж
не demi plié з одночасним перенесенням на неї центру ваги; корпус ледь 
нахиляється вперед і праворуч, руки відкриваються у другу позицію і по
вертаються долонями вниз; голова повертається праворуч.

На «і» -  енергійний кидок лівою ногою вперед на croisé на 90°; одно
часно права нога пружно і сильно відштовхується від підлоги, відкриваю
чись назад на 90°; центр ваги переноситься в напрямку руху носка лівої 
ноги. Руки через підвищене підготовче положення і першу позицію відкри
ваються: права -  у третю позицію, ліва -  у другу; голова повертається лі
воруч. Під час стрибка фіксується поза croisée.

На другу чверть стрибок завершується в точці витягнутого носка у 
м’яке, еластичне demi plié; центр ваги зосереджується на лівій нозі; пра
ва нога ледь підвищується в момент приземлення; руки і голова зберіга
ють попереднє положення.

На третю чверть поза фіксується.
На четверту чверть обидві ноги витягуються, права опускається 

носком у підлогу; права рука відкривається у другу позицію, і вся постать 
набуває вихідного положення, з якого вправа повторюється.

Дана вправа потребує ретельного відпрацювання координаційних при
йомів. Pas coupé -  крок, у момент виконання якого центр ваги повністю пе
реноситься на праву ногу, -  повинен бути зібраним, мобільним, пружним, і: 
послідовним переведенням ноги з пальців на всю ступню в коротке, але 
поглиблене і пружне demi plié. Наступний енергійний поштовх здійснюєть
ся одночасно із стрибком і кидком лівої ноги, переводячи всю постать у по
зу croisée. Центр ваги відразу переноситься в напрямку руху носка ліво 
ноги. Поза в повітрі фіксується аж до повного завершення стрибка в елас
тичне і м'яке demi plié, під час якого права нога трохи підвищується, що ні
би подовжує рух.

Однією з умов правильного виконання є скоординовані дії ніг, корпу 
су, рук, голови. Під час coupé корпус повинен ледь подаватись уперед і: 
незначним нахилом праворуч; голова повертається праворуч. У момені 
поштовху руки з підвищеного підготовчого положення через першу пози
цію енергійно відкриваються в задану позу, беручи активну участь у сило
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вому посилі; одночасний чіткий поворот голови надає стрибку динамізму 
а позі -  завершеності.

Наступний етап -  виконання grand jeté, підходом до якого є pa. 
glissade. Як і в інших стрибках, у яких glissade виступає допоміжним ру 
хом, при його виконанні з grand jeté він набуває трамплінного характеру.

Çtand jeté з gêissade у позу I atabesque
Вправа виконується по прямій лінії з точки 7 у точку 3 плану класу.
Вихідне положення: épaulement croisé, ліва нога відкрита вперед нг 

croisé, носком у підлогу; руки відкриті у другу позицію, голова -  в поворо 
ті ліворуч.

Затакт 2/8. На першу восьму -  перейти на ліву ногу в четверту позицік 
в demi plié; руки і голова зберігають попереднє положення. На другу вось 
му -  glissade правою ногою в напрямку другої позиції; руки ледь підвищу 
ються, кисті повертаються долонями вниз; голова зберігає поворот ліворуч

На першу чверть без зміни ніг glissade завершується у п’яту позицію
На «і» -  енергійний кидок правою ногою вперед на 90° у точку 3 пла 

ну класу; одночасно ліва нога пружним і сильним відштовхуванням від під 
логи і стрибковим посилом угору і вперед піднімається на 90°. Центр вагі 
відразу переміщується в напрямку руху носка правої ноги. Руки одночасне 
з поштовхом через підготовче положення і першу позицію енергійно від 
криваються в I arabesque, голова спрямовується вперед. Під час стрибкг 
фіксується поза I arabesque.

На другу чверть стрибок завершується у м’яке, еластичне demi plu 
на праву ногу, з чітким перенесенням на неї центру ваги; ліва нога леді 
підвищується.

На третю чверть поза зберігається.
На «і» корпус повертається у точку 2 плану класу; одночасно опорнг 

нога витягується в коліні; ліва нога через першу позицію (passé par terre 
відкривається вперед на croisé, носком у підлогу; права рука переводить 
ся у другу позицію; голова повертається ліворуч.

На четверту чверть -  перехід на ліву ногу в четверту позицію в deni 
plié, з якого рух повторюється.

Правила виконання grand jeté  аналогічні викладеним у попередні) 
прикладах.

Pas glissade розпочинається сильним поштовхом обох ніг і виконуєте 
ся на стрибку, не відриваючись від підлоги; при його закінченні основне 
навантаження припадає на ногу, яка його завершує в дещо поглиблене 
але коротке demi plié; центр ваги переноситься на ліву ногу.
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З цього положення, не затримуючись у demi plié, відразу розпочина
ється grand jeté.

Під час виконання pas glissade в напрямку другої позиції корпус спря
мовується в точку 2 плану класу, тобто épaulement croisé, і в момент по
штовху одночасно з кидком ноги повертаєтьед^ точку 3 плану класу, як 
для пози І arabesque. Досить часто в момент завершення руху нога, з якої 
повинен здійснюватись наступний поштовх, втрачає виворотність. Тому на 
початковому етапі розучування pas glissade слід завершувати у п'яту по
зицію, і лише наприкінці VIII семестру при наявності необхідних навичок 
можна переходити до виконання pas glissade із його завершенням у неши
року четверту позицію.

Кожний із прийомів опановується окремо по чотири рази в кожну по
зу, спочатку у зазначеній вище музичній розкладці, а пізніше -  підряд.

У поєднанні з coupé grand jeté  виконується в позу III arabesque, в 
поєднанні з pas glissade -  у позу effacée, attitude effacée, Il arabesque. При 
виконанні такого поєднання по діагоналі glissade виконується в напрямку 
вперед, так само без зміни ноги, з чітким дотриманням положення épaule
ment croisé.

По мірі освоєння таких поєднань вони можуть виконуватись підряд 
у позу II arabesque по діагоналі і по колу. При цьому права нога виконує 
glissade уперед без зміни ноги, потім -  grand jeté  у II arabesque, після 
чого піднята назад ліва нога опускається і, проходячи по підлозі повз пра
ву, ковзним рухом відкривається вперед; звідси вправа виконується лівою 
ногою.

Впродовж виконання корпус підтягнутий, плечі опущені, ноги зберіга
ють виворотність як у положенні на підлозі в ході виконання допоміжних 
рухів, так і в повітрі під час стрибка.

Çkand pas de chat
Grand pas de chat потребує максимальної висоти стрибка 

і комбінується з pas glissade, pas chassé, pas failli, що використовуються 
як трамплінні і забезпечують висоту стрибка.

Наприклад:
Вихідне положення: épaulement croisé, ліва нога відкрита вперед 

на croisé, носком у підлогу; руки -  у другій позиції, голова -  в повороті лі
воруч.

Затакт 2/8. На першу восьму перейти на ліву ногу в четверту позицію 
в demi plié; руки і голова зберігають попереднє положення. На другу вось
му -  glissade правою ногою в напрямі другої позиції; руки ледь підвищують
ся, кисті повертаються долонями вниз; голова зберігає поворот ліворуч.
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На першу чверть без зміни ніг glissade завершується у п’яту позицію; 
руки, ледь запізнюючись, переводяться в підвищене підготовче положен
ня, голова злегка нахиляється вперед.

На «і» виконується grand pas de chat: права нога, згинаючись, підні
мається до рівня коліна лівої ноги, яка в цей момент сильно відштовхуєть
ся від підлоги; руки активно піднімаються в першу позицію, погляд спрямо
вується на кисті рук. Відразу після цього права нога, витягуючись у коліні, 
різко відкривається вперед, ліва відкривається в effacé назад, і обидві ви
тягнуті в колінах ноги фіксують у повітрі четверту позицію; ліва рука пере
водиться в підвищену першу, права -  в третю позицію, кисті повертають
ся в положення allongé; корпус ледь відхиляється назад, голова -  в 
повороті ліворуч.

На першу чверть стрибок завершується на праву ногу в demi plié; 
відразу після цього ліва нога через першу позицію переходить вперед у 
четверту позицію в croisé із перенесенням на неї ваги тіла.

На наступні дві чверті вправа повторюється.
Впродовж виконання обидві ноги виворотні; grand pas de chat викону

ється із стрибковим посилом угору і вперед; рухи рук і голови координу
ються у відповідності із стрибком, забезпечуючи його виконання. В найви
щій точці злету обидві ноги витягнуті, руки відкриті, поза чітко фіксується. 
Стрибок завершується еластичним, м’яким demi plié.

f o u t  en C'ait
Даний рух виконується за допомогою прийому grand 

changement de pieds.
Музичний розмір -  4/4.
Вихідне положення: en face, п’ята позиція; права нога попереду, 

руки -  в підготовчому положенні.
Затакт. Руки, ледь відкриваючись, повертаються в підготовче поло

ження.
На першу чверть -  енергійне demi plié у п’ятій позиції з міцно притис

нутими до підлоги п’ятками; права рука піднімається в першу позицію, лі
ва через першу позицію відкривається у другу; голову слід тримати прямо, 
спрямовуючи погляд у точку 1 плану класу.

На «і», відштовхнувшись п’ятками від підлоги, виконується стрибок 
угору з поворотом праворуч на 360°; ліва рука, беручи форс, з'єднується з 
правою в першій позиції.

Під час повороту сильно витягнуті ноги, трохи відкриваючись, міня
ються місцями за правилами changement de pieds і активно закривають
ся у п’яту позицію. Голова повертається ліворуч, погляд якомога довше
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затримується в точці 1 плану класу; випереджаючи корпус, голова перево
диться праворуч, погляд спрямовується у вихідну точку.

На другу чверть стрибок завершується у п’ятій позиції еластичним 
demi plié; руки ледь відкриваються в напрямі другої позиції.

На третю чверть ноги витягуються в колінах, руки опускаються в під
готовче положення.

На четверту чверть -  пауза.
Виконання tour en l ’air забезпечується сильним відштовхуванням ніг 

від підлоги, енергійною їх зміною в повітрі, активним з'єднуванням рук і 
фіксуванням їх у першій позиції під час повороту, чіткістю рухів голови. 
Корпус зберігає підтягнутість, ноги -  виворотність.

Sissonne ouverte en tournant
Вихідне положення: épaulement croisé, п’ята позиція; пра

ва нога попереду.
Затакт. Руки ледь відкриваються.
На першу чверть -  пружне demi plié у п'ятій позиції з сильно притис

нутими до підлоги п’ятками; права рука піднімається в першу позицію, лі
ва через першу відкривається у другу, голова повертається в точку 8 пла
ну класу (preparation).

На «і» при сильному відштовхуванні п’ятками виконується стрибок уго
ру з поворотом праворуч на 360°, ноги сильно витягуються і з’єднуються > 
п’ятій позиції. При виштовхуванні ліва рука енергійно з’єднується з правок 
в заниженій першій позиції і дає форс для повороту; голова повертається 
ліворуч, погляд утримується в точці 1 плану класу. Випереджаючи корпус 
голова переводиться праворуч, погляд спрямовується у вихідну точку.

На другу чверть стрибок завершується еластичним demi plié на лівій 
нозі; права через прохідне умовне cou-de-pied м’яко відкривається вбік нг 
45°, руки переводяться в занижену другу позицію.

На третю чверть assemblé завершується у п’ятій позиції épaulemem 
croisé, права нога позаду .

На четверту чверть ноги витягуються в колінах.
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Добудова уроку класичного танцю для 
середніх спеціалізованих, навчальних закладів 
та авіаторських хореографічних колективів

Розробка уроку класичного танцю для середніх спеціалізованих нав
чальних закладів чи хореографічних колективів підсумовує знання і вмін
ня, здобуті студентами упродовж чотирьох років навчання. Проведення 
такого уроку під час виробничої практики забезпечує охоплення всіх 
аспектів фахової діяльності педагога-хореографа, активізує творче мис
лення студентів, дає їм можливість реалізувати свої фахові і загальногу- 
манітарні знання, сприяє набуттю організаційно-методичного досвіду в 
умовах навчального процесу.

Процес підготовки до проведення уроку складається з двох етапів. 
Мета підготовчого етапу, що передує проведенню уроку, полягає в са

мостійній розробці майбутнього заняття. Цей процес включає:
V  визначення вікових особливостей учнів;
У  урахування творчої спрямованості колективу;
V  ознайомлення з обсягом навчальної програми на основі відповідних 

нормативних документів (у разі їх відсутності -  узгодження обсягу 
навчального матеріалу з викладачем, керівником підрозділу, обфун- 
тування доцільності включення в план уроку тих чи інших рухів та їх 
поєднання, ступеня складності матеріалу);

V  складання плану-конспекту уроку з визначенням його мети, послідов
ності викладу матеріалу, порядку чергування засвоєних і нових вправ;

V  визначення музичної розкладки рухів та їх взаємне узгодження;
V  добір музичного оформлення уроку у відповідності з віковими особли

востями і рівнем складності матеріалу;
V  визначення прийомів і методів, що забезпечили б результативність 

заняття.
На наступному етапі розроблений урок узгоджується з викладачем 

і коригується з ним у ході індивідуальних занять, після чого виноситься на 
обговорення групи. Це дозволяє виявити сильні і слабкі сторони уроку 
і відшукати оптимальні засоби реалізації поставлених завдань.

Активність і компетентність студентів, виявлені ними в процесі подіб
них обговорень і дискусій, уміння аргументовано і професійно відстоюва
ти свою точку зору мають бути одним із критеріїв оцінювання знань під час 
екзамену з фаху.
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Студент повинен знати:
S  роль і місце класичного танцю в системі професійної підготовки;
■S специфіку навчально-виховної і організаційної діяльності викла

дача класичного танцю в навчальних закладах різного спряму
вання та аматорських хореографічних колективах;

^  методику виконання рухів (згідно програми), типові помилки та 
прийоми їх подолання.

Студент повинен володіти навичками:
•S максимально правильного виконання елементів, вправ, сполу

чень віртуозної техніки;
•S виразності і музикальності виконання великого adagio;
S  поєднання основних і допоміжних рухів в allegro;
•S координаційних прийомів у комбінаціях allegro;
■S побудови уроків класичного танцю у відповідності з завданнями 

викладача або виробничими умовами.

Студент повинен володіти вміннями:
S  складати програму дисципліни відповідно до рівня навчального 

закладу, вікових особливостей вихованців, спрямування хорео
графічного колективу;

S  складати план уроку, виходячи з певних виробничих умов;
S  добирати музичний матеріал для уроку класичного танцю відпо

відно до вікових особливостей учнів;
S  відповідно до виробничих умов використовувати різноманітні пе

дагогічні прийоми, методи, спрямовані на оптимальне засвоєння 
матеріалу;
знаходити рішення поставленої викладачем проблеми із аргу
ментованим його захистом.
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