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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Абітурієнти, що вступають на спеціальність «Хореографія», мають бути 

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

м'язовим апаратом та мати здібність до танцю. Вони повинні мати досвід 

практичної роботи у  різноманітних танцювальних колективах або освіту 

хореографічних відділень, шкіл.  

Метою проведення співбесіди є виявлення хореографічних здібностей, 

необхідних для навчання на хореографічній спеціальності та майбутньої 

професійної діяльності в галузі хореографічного мистецтва. 

Завданням співбесіди є виявити: 

1) наявність та рівень танцювальних даних;  

2) рівень володіння основними базовими елементами класичного, народно-

сценічного, бального та сучасного танцю; 

3) почуття ритму, музикальність; 

4) артистизм; 

5) загальна ерудиція в галузі хореографічного мистецтва. 

Вимоги до абітурієнтів 

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;  

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). 

6) уміти сприймати і пластично відтворювати хореографічний матеріал.  

                       

ЗМІСТ ПРОГРАМИ СПІВБЕСІДИ 

 

Завдання 1:  перевірка танцювальних даних. 

Наявність в абітурієнтів танцювальних даних перевіряються шляхом 

виконання ними вправ на середині зали, біля опори та на партері для виявлення 

гнучкості, виворотності, танцювального кроку, стрибку, координації за завданням 

екзаменатора. 

Завдання 2: перевірка рівня володіння базовими танцювальними рухами. 

Рівень володіння базовими танцювальними рухами перевіряється у процесі 

повтору танцювальної комбінації, яку продемонстрував екзаменатор, із 

врахуванням танцювального стилю, яким володіє абітурієнт (народно-сценічний, 

класичний, сучасний, бальний танець). 

Завдання 3: перевірка почуття ритму. 

Перевірка почуття ритму здійснюється засобом проплескування або 

простукування ритмічного рисунку, заданого екзаменатором, або виділення 

сильної долі в заданому музичному фрагменті. 

Завдання 3: танцювальна імпровізація. 

Музикальність, артистизм та танцювальність перевіряються під час 

імпровізації на заданий музичний фрагмент. 

У процесі співбесіди перевіряється рівень  загальна ерудиція в галузі 

хореографічного мистецтва. Абітурієнти повинні знати хореографічну 

термінологію (назви базових рухів, танцювальних елементів, вправ, фігур).  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
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№ Оцінка Критерії 

1  

Рекомендовано 

Ставиться за  достатньо високий рівень знань 
та умінь у межах запропонованого завдання 
без суттєвих помилок,  добрі хореографічні 
данні. 

2 Не 
рекомендовано 

Ставиться  за істотні помилки та відсутність 
базових знань з теорії та історії 
хореографічного мистецтва, погані 
хореографічні дані, істотні помилки при 
виконанні переважної більшості завдань 
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