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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів — 14 
Нормативна 

Розділів — 5 Рік підготовки: 3-й, 4-й 

 
Семестр: VI, VII,VIII 

Загальна кількість годин — 420 
Лекції 

 

- - 

Практичні 

210 год. 84 год. 

Аудиторних 

210 84 

Самостійна робота 

210 год 336 год. 

  

Вид контролю: 

6,7 залік 

8 екзамен 

 

6,7 залік 

8 екзамен 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Анотація  навчальної дисципліни: 

  Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Теорія та 

методика викладання дуетного танцю” складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 024 

«Хореографія». 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика дуетного танцю» є 

оволодіння студентами спеціальності «Хореографія» технікою підтримки та 
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навичок сценічного спілкування між партнерами під час практичних занять з 

дуетного танцю.  

Завданням вивчення дисципліни «Методика дуетного танцю» є виховання в 

студентів почуття пластичної краси, розуміння естетики хореографічного 

мистецтва, вивчення студентами методики виконання технічно-акробатичних 

парних рухів, оволодіння студентами технікою партерної та повітряної 

підтримки; здобуття навичок сценічного спілкування з партнером або 

партнеркою. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 знати: - технічні особливості роботи в дуеті; - методику виконання 

партерних та повітряних підтримок; - допоміжні прийоми та 

з’єднувальні рухи; - особливості сценічного спілкування;  

вміти: - розрізняти прийоми партерної, повітряної та акробатичної 

підтримки; -застосовувати прийоми страховки при вивченні 

складних елементів; - використовувати отримані знання під час 

практичних занять. 

 

 

 
№ з/п Програмні 

компетентності 

Компетенції* Результати навчання 

1. Загальні ЗК-3. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

ПРН-7. Відповідально та 

свідомо ставитися до 

виконуваної роботи, 

самостійно приймати 

рішення, досягати 

поставленої мети з 

дотриманням вимог 

професійної етики. 

2. ЗК-7. Здатність діяти 

соціально відповідально і 

свідомо. 

 
 

ПРН-3. Уміти 

відокремлювати основні  

етапи  розвитку світового та 

вітчизняного мистецтва, 

виділяти та аналізувати 

сучасні тенденції розвитку 
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хореографії (класичної, 

бальної, сучасної). 
1. 

 
Фахові ФК-1. Здатність розуміти 

базові теоретичні та 

практичні закономірності 

хореографії, 

усвідомлювати її естетичну 

природу.  
 

ПРН-8. Вміти адекватно 

оцінювати нову сутуацію та 

здійснювати пошук 

можливостей до адаптації та 

дії в нових умовах. Вміти 

виявляти, ставити та 

врішувати проблеми, 

аналізувати проблемні 

ситуації й приймати 

обгрунтовані рішення для їх 

розв’язання. 
 

2. ФК-5. Здатність 

здійснювати хореографічну 

діяльність на базі 

професійних знань, 

репетиційної роботи та 

концертних виступів.  

 

 ПРН-11. Застосовувати 

авторські новаційні пошуки 

в практиці сучасного 

хореографічного мистецтва. 

Співвідности мистецькі ідеї 

та твори і з соціальним, 

культурним та історичним 

контекстом для глибшого їх 

розуміння. 
3. ФК-8. Здатність оперувати 

професійною 

термінологією у сфері 

фахової діяльності 

хореографії. 

 

ПРН-12. Вміти здійснювати 

спілкування в діалоговому 

режимі з широкою 

професійною та науковою 

спільнотою та 

громадськістю в галузі 

сценічного мистецтва. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

РОЗДІЛ І.  Методика дуетного танцю. 

 
1.1. Історія розвитку дуетного танцю. 

 
- Мета дисципліни. Структура уроку дуетно-класичного танцю. Вікові 

особливості, фізичні і професійні можливості учнів. 

      Підтримка двома руками за талію партнерки. 
      -      Releve з V позиції на дві ноги і одна нога  

 

-  Battement developpe на 45  ْ  і 90  ْ  в усі пози класичного танцю 

 
1.2.  Підтримка двома руками за обидві руки (за кисть і за зап'ясток). 

 

     - У маленьких і великих позах в статичних положеннях;  

 

     -  Під час developpe, grand de jambe; під час виконання єднальних і допоміжних 

переходів з однієї пози в іншу. 

 
     - Developpe - passe, demi rond, grand rond de jambe (зі зміною поз, стоячи на одній і 

тій же опорній нозі)  

     - Єднальне і допоміжні рухи: а) Pas dalance б) Pas glissade в) Temps lie на 90-

приобретение навички переміщення центру тяжіння корпусу з шкарпетки в demi plie 
 

     Підтримка однією рукою за талію, за кисть або за зап'ясток в усіх великих позах 
класичного танцю і в статичних положеннях. 

 

     - Обведення в позі attitude під час якого:  

       а) партнерка тримається двома руками за одну руку партнера (за кисть і плече)  

       б) партнер підтримує партнерку за кисті або зап'ястки обох рук. 

 

1.3. Твір на основі пройденого матеріалу учбових прикладів дуетного танцю. 

 

1.4. Продовження вивчення методики вивчення прийомів партерної підтримки. 

 

     - Tour lent - обведення у великих позах  

     

           - Підтримка в позах, що падають, і положеннях з поверненням в початкове 

положення і з приходом в інші пози. 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Методика побудови етюду на основі використання елементів 

класичної підтримки. Підтримка партнерки двома руками за талію. 

Дуети класичної спадщини. Дуетний танець у балетах Ж. Доберваля, Ш. 

Дидло, А. Бурнонвиля, Ж. Перро, М. Петипа. 
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2.1. Методика вивчення прийомів повітряної підтримки. 

- Temps sauté по I, II, IV, V позиції  

 

- Changement de pied 

 
      Методичний розбір етюдів. 

 

2.2. Продовження вивчення методики вивчення прийомів партерної підтримки. 

 

- Тури з V і IV позиції 

 

 

2.3. Твір етюду студентами на вивченому матеріалі. 

 

2.4. Pas assemble . Sissonne simple. 

 

2.5. Sissone fermee en face і в позах. Поза "ластівка" на руках партнера. Поза "Рибка" 

на руках партеру. 

 

2.6. Стрибок партнерки на стегно до партеру двома гомілками в положенні сидячи. 

 

2.7. П. Чайковський - М. Петипа, "Спляча красуня", adagio Аврори і Дезире (III акт). 

П. Чайковський - Л. Іванов, "Лебедине озеро", adagio Одети і Зігфріда (I акт, 2 

картина). 

2.8.  П. Чайковський - М. Петипа, "Спляча красуня", adagio Флоріни і Блакитний 

птах. Л. Минкус - М. Петипа, "Баядерка", adagio Никии і Солора (III акт)  

 

 

РОЗДІЛ  III. Дуети класичної спадщини. Основні технічні прийоми 

партерної і повітряної підтримки, характерні помилки і їх виправлення. 
 

3.1. А. Адана - М. Петипа, "Жизель", дует Жизели і Альберта (II акт). А. Глазунов - 

М. Петипа, "Раймонда", Grand pas (III акт)  

 

3.2. Р. Шуман - М. Фокін, "Карнавал", дует Коломбіни і Арлекіна. Б. Асафьев - Р. 

Захаров, "Бахчисарайський фонтан", вальс Марії і Вацлава (I акт)  

 

3.3. А. Крейн - В. Чабукиани, "Лауренсия", весільний дует Лауренсии і Фрондосо. 

 

3.4. Програмні і педагогічні завдання при навчанні дуетно-класичному танцю учнів. 

 

     - Освітні, виховні і розвиваючі цілі навчання дуетно-класичному танцю. Основні 

умови виконання програми. 

 

      - Упередження інформації про композитора, його музику, про балетмейстера, його 

хореографію, про смислове завдання дуету практичному вивченню вибраного дуету. 

 

      Принципи репетиційної роботи над дуетом. 

 

      - Розділення дуету по частинах відповідно до музики; показ і репетиція. 
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4. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план навчання 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь
о
г
о

 

У тому числі: 

У
сь
о
г
о

 У тому  

числі: 

а. п. с. р. а. п. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РОЗДІЛ І.  Методика дуетного танцю. 

Тема 1.1. Історія розвитку дуетного танцю. 

Підтримка двома руками за талію 

партнерки. 

25 12 12 13 25 5 5 21 

Тема 1.2. Підтримка двома руками за 

обидві руки (за кисть і за зап'ясток). 

Підтримка однією рукою за талію, за кисть 

або за зап'ясток в усіх великих позах 

класичного танцю і в статичних 

положеннях. 

25 13 13 12 25 5 5 21 

Тема 1.3. Твір на основі пройденого 

матеріалу учбових прикладів дуетного 

танцю. 
25 12 12 13 25 5 5 21 

Тема 1.4. Продовження вивчення методики 

вивчення прийомів партерної підтримки. 30 13 13 12 30 6 6 21 

Разом за VI семестр 105 50 50 50 105 21 21 84 

РОЗДІЛ ІІ. Методика побудови етюду на основі використання елементів 

класичної підтримки. Підтримка партнерки двома руками за талію. Дуети 

класичної спадщини. Дуетний танець у балетах Ж. Доберваля, Ш. Дидло, 

А. Бурнонвиля, Ж. Перро, М. Петипа. 

 

Тема 2.1. Методика вивчення прийомів 

повітряної підтримки.  Методичний розбір 

етюдів. 
25 12 12 13 25 5 5 21 

Тема 2.2. Продовження вивчення методики 

вивчення прийомів партерної підтримки. 

 

25 13 13 12 25 5 5 21 

Тема 2.3. Твір етюду студентами на 

вивченому матеріалі. 
25 12 12 13 25 5 5 21 

Тема 2.4. Pas assemble . Sissonne simple. 25 13 13 12 25 6 6 21 

Тема 2.5. Sissone fermee en face і в позах. 

Поза "ластівка" на руках партнера. Поза 
25 12 12 13 25 5 5 21 
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"Рибка" на руках партеру. 

Тема 2.6. Стрибок партнерки на стегно до 

партеру двома гомілками в положенні 

сидячи. 
25 13 13 12 25 5 5 21 

Тема 2.7. П. Чайковський - М. Петипа, 

"Спляча красуня", adagio Аврори і Дезире 

(III акт). П. Чайковський - Л. Іванов, 

"Лебедине озеро", adagio Одети і Зігфріда (I 

акт, 2 картина). 

 

30 12 12 13 30 5 5 21 

Тема 2.8. П. Чайковський - М. Петипа, 

"Спляча красуня", adagio Флоріни і 

Блакитний птах. Л. Минкус - М. Петипа, 

"Баядерка", adagio Никии і Солора (III акт) 

30 13 13 12 30 6 6 21 

Разом за VII семестр 210 110 110 110 210 42 42 168 

РОЗДІЛ  III. Дуети класичної спадщини.Основні технічні прийоми партерної 

і повітряної підтримки, характерні помилки і їх виправлення. 

Тема 3.1.А. Адана - М. Петипа, "Жизель", 

дует Жизели і Альберта (II акт). А. Глазунов 

- М. Петипа, "Раймонда", Grand pas (III 

акт) 

25 12 12 13 25 5 5 21 

Тема 3.2. Р. Шуман - М. Фокін, 

"Карнавал", дует Коломбіни і Арлекіна. Б. 

Асафьев - Р. Захаров, "Бахчисарайський 

фонтан", вальс Марії і Вацлава (I акт) . 

25 13 13 12 25 5 5 21 

Тема 3.3.  А. Крейн - В. Чабукиани, 

"Лауренсия", весільний дует Лауренсии і 

Фрондосо. 

 

25 12 12 13 25 5 5 21 

Тема 3.4. Програмні і педагогічні завдання 
при навчанні дуетно-класичному танцю 

учнів. 

 

- Освітні, виховні і розвиваючі цілі 

навчання дуетно-класичному танцю. 

Основні умови виконання програми. 

 

- Упередження інформації про композитора, 

його музику, про балетмейстера, його 

хореографію, про смислове завдання дуету 

практичному вивченню вибраного дуету. 

Принципи репетиційної роботи над дуетом. 

-  Розділення дуету по частинах відповідно 

до музики; показ і репетиція. 

30 13 13 12 30 6 6 21 

Разом за VIII семестр 105 50 50 50 105 21 21 84 

Усього годин 420 210 210 210 420 84 84 336 
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                                            5. Теми семінарських занять 
За навчальним планом не передбачено. 

 

 

                                           6. Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

д. ф. з. ф. 

1  Історія розвитку дуетного танцю. Підтримка двома руками за 

талію партнерки. 
12 5 

2 Підтримка двома руками за обидві руки (за кисть і за 

зап'ясток). Підтримка однією рукою за талію, за кисть або за 

зап'ясток в усіх великих позах класичного танцю і в статичних 

положеннях. 

13 5 

3 Твір на основі пройденого матеріалу учбових прикладів 

дуетного танцю. 
12 5 

4 Продовження вивчення методики вивчення прийомів 

партерної підтримки. 13 6 

5 Методика вивчення прийомів повітряної підтримки.  
Методичний розбір етюдів. 

12 5 

6 Продовження вивчення методики вивчення прийомів 

партерної підтримки. 
 

13 5 

7 Твір на основі пройденого матеріалу учбових прикладів 

дуетного танцю. 
12 5 

8 Pas assemble . Sissonne simple. 
13 6 

9 Sissone fermee en face і в позах. Поза "ластівка" на руках 

партнера. Поза "Рибка" на руках партеру. 
12 5 

10 Стрибок партнерки на стегно до партеру двома гомілками в 

положенні сидячи. 
13 5 

11 П. Чайковський - М. Петипа, "Спляча красуня", adagio Аврори 

і Дезире (III акт). П. Чайковський - Л. Іванов, "Лебедине 

озеро", adagio Одети і Зігфріда (I акт, 2 картина). 
 

12 5 

12 П. Чайковський - М. Петипа, "Спляча красуня", adagio 

Флоріни і Блакитний птах. Л. Минкус - М. Петипа, 

"Баядерка", adagio Никии і Солора (III акт) 
13 6 

13 А. Адана - М. Петипа, "Жизель", дует Жизели і Альберта (II 

акт). А. Глазунов - М. Петипа, "Раймонда", Grand pas (III акт) 
12 5 

14 Р. Шуман - М. Фокін, "Карнавал", дует Коломбіни і Арлекіна. 

Б. Асафьев - Р. Захаров, "Бахчисарайський фонтан", вальс 

Марії і Вацлава (I акт) . 

13 5 

15 А. Крейн - В. Чабукиани, "Лауренсия", весільний дует 

Лауренсии і Фрондосо. 

 

12 5 
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16 Програмні і педагогічні завдання при навчанні дуетно-

класичному танцю учнів. 

 

- Освітні, виховні і розвиваючі цілі навчання дуетно-

класичному танцю. Основні умови виконання програми. 

 

- Упередження інформації про композитора, його музику, про 

балетмейстера, його хореографію, про смислове завдання 

дуету практичному вивченню вибраного дуету. Принципи 

репетиційної роботи над дуетом. 

-  Розділення дуету по частинах відповідно до музики; показ і 

репетиція. 

13 6 

 РАЗОМ 210 84 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

д. ф. з. ф. 

1 Підтримка в народних танцях Середніх віків. 13 21 

2 Елементи дуетного танцю в працях танцмейстеров епох Відродження. 13 21 

3 Дуетний танець і художній стиль епохи. Проблеми взаємовпливу. 
13 21 

4 Дуети у балетах Новерра, Анджиолини, Доберваля. 13 21 

5 Дуети у балетах Дидло. 13 21 

6 Дуети у балетах епохи Романтизму. Тальони. 

 
14 21 

7   Дуети у балетах Перро і Сен-Леона. 
 

13 21 

8 Особливості дуетного танцю у балетах Петипа. 13 21 

9 Проблеми реконструкції спадщини дуетно-класичного танцю. 14 21 

10 Дуети у балетах Джоуля. Баланчина. 13 21 

11 Іконографія балету і реконструкція забутих дуетів. 13 21 

12 Твір учбових комбінацій за програмою I, II, III року навчання спільно 

з концертмейстером на імпровізаційному і нотному матеріалі, в різних 

темпах. 
13 21 

13 Дуети класичної спадщини: П. Чайковський - В. Вайнонен, 

"Лускунчик", adagio Маші і Принца (II акт) 

 

13 21 

14 Дуети класичної спадщини: С. Прокофьев - Л. Лавровский, "Ромео і 

Джульєта", сцена на балконі. 
13 21 

15 Дуети класичної спадщини: 13 21 

16 Ф. Шопен - М. Фокін, "Шопениана", Сьомий вальс . 13 21 

 РАЗОМ 210 336 
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8. Методи навчання 
 

При вивченні матеріалу курсу використовуються різні форми занять (семінари, практичні 

заняття) та методи: 

- інтерактивні методи навчання; 

- пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний) метод; 

- дослідницький; 

- пояснювальний метод викладання; 

- словесні методи навчання: бесіда, пояснення, лекція; 

наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування, самостійне спостереження 

 

9. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1 Знати та володіти характерними 

особливостями виконання кожного з танців 

латиноамериканської та європейської 
програми. 

практичні та 
самостійні заняття 

Перевірка 

практичних 

завдань, 
практичний показ 

20% 

2 Вміти аналізувати та систематизувати 

теоретичні та практичні навички при 

опануванні прийомів та методів виконання 

бальних танців. 

практичні та 

самостійні заняття 

Перевірка 

практичних 

завдань, 

практичний показ 

20% 

3 Комунікація.  Донесення до фахівців і 

нефахівців інформації, ідей, проблем, 

рішень та власного досвіду в галузі 

хореографічного мистецтва. Здатність 

ефективно формувати комунікаційну 

стратегію. 

практичні та 

самостійні заняття 

Перевірка 

практичних 

завдань, 

практичний показ 

практичний показ 

30% 

4 Автономність та відповідальність 
Управління комплексними діями або 

проектами, відповідальність за прийняття 
рішень у непередбачуваних умовах 

Відповідальність за професійний розвиток 

окремих осіб та груп осіб 

Здатність до подальшого навчання з 

високим рівнем автономності 

практичні та 
самостійні заняття 

Перевірка 

практичних 

завдань, 
практичний показ 

30% 

 

 

10. Співвідношення результатів навчання дисципліни із 

програмними результатами навчання 
Програмні результати навчання, згідно з освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалаврів згаданої навчальної дисципліни, включають:  

- використовувати фахову термінологію, обговорювати факти та фахові матеріали 

зрозумілою і чіткою мовою, застосовувати це в презентаціях, курсових роботах.;  

- відповідально та свідомо ставитися до виконуваної роботи, самостійно приймати 

рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. 
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Вміти адекватно сприймати критику і знаходити відповідні шляхи реагування на 

неї, критично оцінювати власну діяльність та її результати;  

- вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та здійснювати пошук можливостей до 

адаптації та дії в нових умовах. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

аналізувати проблемні ситуації й приймати обґрунтовані рішення для їх розв’язання;  

- обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу, самостійно 

обирати критерії для його оцінки; 

- вміти здійснювати спілкування в діалоговому режимі з широкою професійною та 

науковою спільнотою та громадськістю в галузі сценічного мистецтва; 

- створювати власний авторський продукт у різних видах і жанрах хореографічного 

мистецтва з використанням автентичних вітчизняних матеріалів. Вміти відповідними 

художніми засобами відтворювати креативний задум при реалізації сценічного твору 

(проекту); 

- демонструвати володіння методами виконання фахових дисциплін. Здатність до 

особистісно-професійного лідерства та успіху; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- Здатність застосовувати на практиці знання, навички та уміння, набуті у 

результаті навчання ; 

- вміти аналізувати актуальний стан та тенденції розвитку сучасного мистецтва. 

- планування і управління проектами. 

 

 

11. Схема формування оцінки 
 

11.1. Форми оцінювання здобувачів вищої освіти: 

 

Практичні Самостійна робота Екзамен 

40 (максимум) 30 (максимум) 30 

 

підсумкове оцінювання (у формі екзамену- проводиться практичний показ). 

 

Підсумкове оцінювання навчальної дисципліни «Бальний танець» здійснюється за 

100-бальною шкалою (де 30 балів підсумковий контроль – екзамен). 

- форма оцінювання - екзамен; 

- максимальна кількість балів, які може отримати студент – 30 балів; 

- форма проведення екзамену – практичний показ ; 

 

Умови допуску до підсумкового екзамену: 

- Відсутність заборгованості з практичних занять; 

- Позитивні бали за практичні та самостійні роботи. 

 

Студент, який протягом семестру отримав понад 60 балів, може бути звільнений 

від підсумкового контролю. У такому випадку підсумковим балом буде сума балів, 

отримана студентом протягом семестру. 

 

 

11.2. Шкала відповідності оцінок (згідно з «Положення про організацію 

освітнього процесу ДП «Київський хореографічний коледж») 
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Оцінка за шкалою 

(бали) 

Оцінка за 

чотирибальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

90-100 Відмінно А 

82-89 Добре В 

74-81 С 

64-73 Задовільно Д 

60-63 Е 

35-59 Незадовільно FX 

1-34 F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
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Искусство, 1962. – 152с.  
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