


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Додаткове фахове вступне випробування  з хореографії проводиться для 

абітурієнтів, що мають освітній ступінь бакалавр, магістр, освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліст, здобутий за іншою спеціальністю.  

Метою його проведення є комплексна перевірка знань та вмінь, визначення 

рівня підготовки абітурієнта в галузі хореографії.  

Абітурієнту пропонуються 3 завдання на розкриття танцювальних 

здібностей та практичних навичок виконання, з них:  

завдання 1 – володіння екзерсисом класичного танцю; 

завдання 2 – демонстрація танцювальних даних; 

завдання 3 – танцювання у різних стилях хореографії.  

Тривалість вступного випробування: дві академічні години.  

При виконанні завдань 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  відповідно до критеріїв, 

наведених у таблиці нижче.  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

Оцінка Критерії 
Склав Виставляється вступнику за знання хореографічного 

матеріалу; достатній рівень володіння танцювальною 
технікою; добру координацію та правильність постановки 
корпусу, рук, ніг та голови; за знання основного навчального 
матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 
майбутньої роботи за фахом. Вступник знає основну 
рекомендовану літературу; при виконанні завдань 
припускається помилок, але демонструє спроможність їх 
усувати. 

Не склав Ставиться вступнику, який допускає принципові помилки у 
виконанні передбачених програмою практичних завдань, має 
слабкий рівень хореографічної підготовки, не може 
продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без 
додаткових занять з відповідної дисципліни. 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ  
Завдання 1. Виконання елементів екзерсису класичного танцю біля 

опори та стрибків на середині зали за завданням екзаменатора 
– 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;  
– 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.  

 Завдання 2. Виконання вправ партерного екзерсису  за завданням 
екзаменатора на: 

– гнучкість 
– танцювальний крок (шпагати) 
–  виворітність. 

Завдання 3. Вивчення та відтворення танцювальної комбінації на середині 
зали 

Екзаменатор кілька разів демонструє танцювальну комбінацію певного стилю 
хореографічного мистецтва. Для розучування даної комбінації відводиться 15 
хвилин. Абітурієнт повинен артистично, методично вірно відтворити 
танцювальну комбінацію. 

Приклади завдань: 
1) Комбінація з народно-сценічного танцю на середині зали на основі рухів: 

– Танцювальний, перемінний кроки по колу. 
– Доріжка (припадання, упадання). 
– Бігунець, jete. 
– Pas de bourreе. 
– Маятник. 
– Голубці (підбивки, кабріолі). 
– Вірьовочка. 
– Pas de basques (тинок). 
– Вихилясник. 
– Присядки (для чоловіків), оберти (для дівчат). 
– Дрібушки. 
– Ключ. 

2) Комбінація з бального танцю на середині зали на основі рухів з танців: 



Самба: основний хід, альтернативний хід, боковий хід, бота фого в позиції 
променаду і контрпроменаду, різновиди фігури вольта. 

Ча-ча-ча: відкритий хіп-твіст, хокейна ключка, основний рух у закритій 
лицьовій позиції, алемана. 

Румба: основний рух, віяло, нью-йорк, кукарача, рука до руки, алемана. 
Джайв: фолловей-рок, зміна місць зправа на ліво і  зліва на право, зміна рук за 

спиною, американський спін. 
Пасадобль:  основний рух, шосе праворуч та ліворуч, шосе плащ, апель, вісімка, 

твісти. 
Повільний вальс:  натуральний поворот, зворотній поворот, натуральний спін 

поворот, віск, шосе з променадної позиції. 
Танго:     прогресивний боковий хід, прогресивна ланка, відкритий лівий поворот, 

закритий променад (партнерка в лінію і ззовні). 
Віденський вальс:    натуральний і лівий поворот, зміна вперед і зміна назад. 
Повільний фокстрот: крок перо, потрійний крок, лівий поворот, закритий 

імпетус і фініш перо. 
Квікстеп: натуральний поворот, натуральний спін поворот, четвертний поворот 

праворуч і ліворуч, тіппль шосе праворуч і ліворуч, лок степ вперед і 
назад. 

3) Комбінація з сучасного танцю на основі рухів з модерн-джаз танцю: 
– Рухи по принципам ізоляції, кординації, поліцентрії, поліритмії; 
– Обертів; 
– Grand Battements; 
– Стрибки; 
– Елементи кросів; 
– Елементами Flying low. 

 



 
Рекомендовані джерела 

 
Основні: 

 
1. Балет: Энциклопедия/ под ред. Ю.Н. Григоровича. – М.: Советская 
энциклопедия, 1981. 
2. Словник хореографічної термінології /Укл. Я.Г. Рева – Полтава: ПДПУ, 2003. 
3. Захаров Р.В. Искусство балетмейстера. – М., 1954. 
4. Ваганова А.Я. Основы классического танца. – Л.–М.: Искусство,1963. 
5. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. – К., 2005. 
6. Василенко К.Ю. Український танець: Підручник. – Київ: ІПК ПК, 1997.-282 с. 
7. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Частина I. – К.: Мистецтво, 1975 
8. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. Частина II. – К.: Мистецтво, 1976 
9. Гай Говард. Техника европейских танцев / Гай Говард. – М.: Артис, 2003– 256 
с. 
10. Лэрд У. Техника исполнения латиноамериканских танцев. Дополнение / 
У. Лэрд. – Лондон, 1998. – 64 с. 
11. Никитин В.Ю. Модерн джаз танец. Начало обучения / Никитин В. Ю.  – М. : 
ВЦХТ, 1998. – 128 с.  
 

Додаткові: 
 

1. Базарова Н.П. Классический танец. – Е: «Искусство», 1984. 184с. 
2. Гі Дені. Всі танці / Гі Дені, Люк Дассвіль. – К.: Муз. Укр., 1983. – 342 с. 
3. 3гурський Л. Методика викладання бальних танців у школі / Л. Згурський. – 

К.: Муз. Укр., 1978. – 184 с. 
4. Современный бальный танец: пособие [для студ. ин-тов культ., руков. кол-вов 

бальн. танца] / [под ред. В.М. Стриганова, В.И. Уральской]. – М.: 
Просвещение, 1978. – 431 с. 

5. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце: ученик / Серебренников Н.Н. 
– Л. : Искусство, 1985. – 144 с. : ил. 

6. Полятков С. С. Основы современного танца. - Москва: Феникс, 2009 
 

 


