
 
 
 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Абітурієнти, що вступають на напрям підготовки хореографія, мають бути 

наділені розвинутим  відчуттям  ритму,  музичною  пам'яттю,  здоровим  суглобно-

м'язовим апаратом.  Вони повинні мати досвід практичної роботи у різноманітних 

танцювальних колективах.   

Фахове випробування з хореографії передбачає перевірку теоретичної та 

практичної підготовки абітурієнтів напряму підготовки 6.020202 «Хореографія» 

освітнього рівня першого (бакалаврського). 

Вступне випробування для вступників на базі ОКР «Молодший спеціаліст»,  

здобутого за іншою спеціальністю  проводиться у вигляді фахового випробування,  

в один тур, що складається з декількох завдань:  

спеціалізація  «класична хореографія» 

1.Виконання комбінацій  класичного танцю біля опори та на середині зали. 

2.Перевірка танцювальних даних: гнучкість, виворотність, танцювальний крок, 

стрибок, координація. 

3.Демонстрація технічних та віртуозних рухів класичного, народно сценічного, 

сучасного, бального танців (за вибором).  

4.Виконання танцювального етюду (1хв.-1хв.30с, підготовлений самостійно 

заздалегідь). 

спеціалізація  «сучасна хореографія» 

1. Виконання елементів, комбінацій сучасного танцю 

2.Перевірка танцювальних даних: гнучкість, виворотність, танцювальний крок, 

стрибок, координація. 

3.Демонстрація технічних та віртуозних рухів класичного, народно сценічного, 

сучасного, бального танців (за вибором).  

4.Виконання танцювального етюду (1хв.-1хв.30с, підготовлений самостійно 

заздалегідь). 

 

 

Вступники мають продемонструвати: 
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– рівень володіння основними елементами класичного, народно сценічного, 

бального та сучасного танцю; 

– знання танцювальної термінології; 

При цьому оцінюються: 

– рівень сформованості умінь та наявність танцювальних даних; 

– танцювальні здібності; 

– музичність; 

– артистизм; 

– рівень володіння танцювальною термінологією. 

 

ВИМОГИ ДО АБІТУРІЄНТІВ 

НА ФАХОВОМУ ВИПРОБУВАННІ З ХОРЕОГРФІЇ 

 

Абітурієнт повинен: 

1) надати довідку про стан здоров’я, що засвідчує здатність особи переносити 

підвищене фізичне навантаження; 

2) мати: 

-  тренувальну форму;  

- м'яке та жорстке танцювальне взуття;  

- музичний матеріал (фонограму), записаний на флеш-пам’ять або СD 

для забезпечення музичного супроводу, який необхідний для 

танцювального етюду, підготовленого абітурієнтом.  

3) володіти:  

- правильною поставою корпусу, рук, ніг, голови; 

- координацією рухів; 

- технікою виконання танцювальних рухів; 

- манерою виконання; 

- почуттям ритму; 

- артистизмом. 

4) продемонструвати хореографічні здібності та відповідні фізичні дані; 
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5) знати хореографічну термінологію (назви рухів, танцювальних елементів, 

вправ, фігур), історію хореографічного мистецтва (імена видатних 

балетмейстерів, виконавців та композиторів, назви відомих балетів, 

професійних хореографічних колективів, їх керівників), методику виконання 

базових рухів класичного та сучасного танцю. 

6) уміти пластично, сценічно, артистично відтворювати музичний і 

хореографічний матеріал; відтворювати фольклорні особливості, 

національного колориту та стилю під час виконання елементів, танцювальних 

з’єднань та композицій класичного, народно сценічного, сучасного та  

бального танців. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
Мета: визначити: 

1. рівень володіння танцювальною технікою;  

2. правильність постановки корпусу, рук, ніг та голови. 

3. наявність та рівень танцювальних даних: гнучкість, виворотність, танцювальний 

крок, стрибок, координація. 

оцінити: 

 музичність, технічність, сценічну виразність, артистизм та індивідуальну 

майстерність абітурієнтів, їх уміння створювати хореографічний образ. 

Для спеціалізації «класична хореографія» :  

1. Елементи екзерсису біля опори та стрибки на середині зали (класичний танець): 

- постановка корпусу;  

- підготовче положення та І, II, III позиції рук;  

- І, II, III, та V позиції ніг;  

- demi-plie по І, II та V позиціях;  

- grand plie по І, II та V позиціях;  

- battement tendu з І та V позиції вперед, убік, назад;  

- battement tendu з demi-plie з І та V позиції вперед, убік, назад;  

- battement tendu jete з І та V позиції вперед, убік, назад;  

- rond de jambe par terre en dehor та en dedan;  
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- battement fondu вперед, убік, назад носком у підлогу та на 45°;  

- battement frappe вперед, убік, назад носком у підлогу та на 30°;  

- battement releve lent вперед, убік, назад на 90°;  

- grand battement jete з V позиції вперед, убік, назад;  

- temps leve saute по І, II та V позиціях;  

- changement de pied;  

- pas echappe в II позицію;  

- port de bras I, II, III.  

2. Вправи партерного екзерсису на: 

- гнучкість 

- танцювальний крок (шпагати) 

- виворотність 

3. Демонстрація технічних та віртуозних рухів класичного, народно сценічного, 

сучасного, бального танців (за вибором) 

4. Виконання танцювального етюду ( самостійно підготовленого, 1хв.-1хв.30с)  

Для спеціалізації «сучасна хореографія» :  
1. Вивчити та відтворити хореографічну комбінацію на середині залу у стілі модерн-

джаз, контемпорарі танець: 

У комбінації будуть задіяні такі елементи: 

– принципи ізоляції, поліцентрії та поліритмії; 

– оберти; 

– елементи flying low; 

– grand battements; 

– елементи кроссів; 

2. Вправи партерного екзерсису на: 

- гнучкість 

- танцювальний крок (шпагати) 

- виворотність 

3. Демонстрація технічних та віртуозних рухів класичного, народносценічного, 

сучасного, бального танців (за вибором) 

4. Виконання танцювального етюду ( самостійно підготовленого, 1хв.-1хв.30с)  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  
 

Оцінка за фахове випробування вважається незадовільною, якщо абітурієнт 
отримав менше 60 балів.  
 

Кількість 
балів 

(макс. −100) 

Критерії 

90−100 Виставляється за глибокі та досконалі знання хореографічного матеріалу (основних 
елементів класичного, або сучасного танцю на середині залу); високий рівень 
володіння танцювальною технікою; досконалу координацію та правильність 
постановки корпусу, рук, ніг та голови. за відмінну культуру виконання; за досконалу 
акторську майстерність та емоційне насичення; за коротку і логічну побудову 
танцювального етюду; за ідеальний зовнішній вигляд. 

82−89 Виставляється за ґрунтовні знання хореографічного матеріалу (основних елементів 
класичного, народно-сценічного, бального або сучасного танцю на середині залу); 
достатній рівень володіння танцювальною технікою; добру координацію та 
правильність постановки корпусу, рук, ніг та голови, за достатньо високу акторську 
майстерність та емоційне насичення; за коротку і логічну побудову танцювального 
етюду; за достойний зовнішній вигляд. 

75−81 Виставляється за міцні знання хореографічного матеріалу (основних елементів 
класичного, народно-сценічного, бального або сучасного танцю на середині залу); 
добрий рівень володіння танцювальною технікою; середню координацію та 
правильність постановки корпусу, рук, ніг та голови, за добре виконання 
хореографічної лексики; за добру культуру виконання, акторську майстерність та 
емоційне насичення; за коротку і логічну побудову танцювального етюду; за добрий 
зовнішній вигляд. 

69−74 Виставляється за посередні знання хореографічного матеріалу (основних елементів 
класичного, народно-сценічного, бального або сучасного танцю на середині залу); 
середній рівень володіння танцювальною технікою; середню координацію та 
правильність постановки корпусу, рук, ніг та голови, за посереднє виконання 
хореографічної лексики, за відсутність належної естетики та культури виконання, 
акторської майстерності, логічної побудову танцювального етюду; за посередній 
зовнішній вигляд. 

60−68 Виставляється за слабкі знання хореографічного матеріалу (основних елементів 
класичного, народно-сценічного, бального або сучасного танцю на середині залу); 
слабий рівень володіння танцювальною технікою; слабу координацію та 
правильність постановки корпусу, рук, ніг та голови. за мінімально можливий 
допустимий рівень виконання хореографічної лексики, естетики та культури 
виконання, акторської майстерності, логічної побудову танцювального етюду; за 
середній зовнішній вигляд. 

1−59 Виставляється за незнання хореографічного матеріалу; низький рівень володіння 
танцювальною технікою; низьку координацію та правильність постановки корпусу, 
рук, ніг та голови. За незадовільний рівень виконання хореографічної лексики, 
естетику та культуру виконання, акторську майстерність та емоційне насичення, 
побудову танцювального етюду, зовнішній вигляд. 
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