


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Вступне випробування  для спеціальності 024 «Хореографія» проводиться 

для абітурієнтів, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», 

«Спеціаліст», «Магістр», здобутий за іншою спеціальністю. Метою його 

проведення є комплексна перевірка знань та вмінь, виявлення рівня підготовки 

абітурієнта в галузі хореографії.  

Абітурієнту пропонуються 3 завдання, з них: завдання 1 - з історії 

хореографічного мистецтва, завдання 2 - з теорії хореографічного мистецтва, 

завдання  3 – практичний показ танцювальних даних та технічних танцювальних 

рухів. Теоретичні завдання (1 та 2) виконуються письмово. Термін виконання: 

письмового завдання –  40 хвилин; практичного завдання: 20 хвилин.  

 При виконанні письмових завдань абітурієнт має продемонструвати:  

- знання теоретичних основ хореографічного мистецтва; 

- знання історії розвитку хореографічного мистецтва; 

- володіння знаннями у галузі творчості видатних діячів хореографічного 

мистецтва;   

- знання характерних рис стилів та напрямів сучасного хореографічного 

мистецтва, що дає можливість застосовувати ці знання на практиці під час 

виконання творчих завдань; 

- знання з теорії та методики виконання рухів класичного танцю, що дає 

можливість застосовувати ці знання на практиці під час виконання творчих 

завдань; 

- знання особливостей народного хореографічного мистецтва; 

- знання основних вимог та виразних засобів танцю; 

- вміння аналізувати балетні постановки; 

- вміння робити порівняльний аналіз творів різних балетмейстерів. 

При виконанні практичного заняття абітурієнт повинен продемонструвати: 

- танцювальні дані: поставу корпусу, стрибок, гнучкість, танцювальний крок, 

натягнутість ступні;  

- володіння технічно складними танцювальними елементами класичного, 

народно-сценічного, сучасного, бального танцю. 



           Виявлені знання та вміння абітурієнтів оцінюються кількістю балів відповідно 

до критеріїв, наведених у таблиці.  

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Завдання 1. Історія хореографічного мистецтва. 

Охарактеризувати хореографічне мистецтво періоду: Відродження, 

Просвітництва, Романтизму, Модерну, Постмодерну (за завданням екзаменатора). 

Завдання 2. Теорія хореографічного мистецтва. 

Розкрити характерні риси, стилістичні особливості класичного, сучасного, 

бального або  народно-сценічного танцю, визначити яскравих представників 

даного танцювального стилю (за завданням екзаменатора). 

Завдання 3. Практичний показ. 

Продемонструвати танцювальні дані (гнучкість, виворотність, танцювальний 

крок, стрибок, координацію) та технічні рухи: оберти, позиції та пози сучасного, 

класичного танцю, дрібушки, танцювальні кроки та стрибки (за завданням 

екзаменатора). 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

 

 

 

 

 

Оцінка Критерії 

 

 

Склав 

Ставиться за  достатньо високий рівень знань та умінь у межах 

запропонованого завдання без суттєвих помилок,  достатньо міцні 

знання фахового обов’язкового матеріалу 

 

Не 

склав 

Ставиться  за незнання переважної частини фахового обов’язкового 

матеріалу, істотні помилки та відсутність базових знань з теорії та 

історії хореографічного мистецтва 
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