
ПРОГРАМА 
творчого конкурсу за обраним фахом 

галузь знань – 02 „Культура і мистецтво” 

спеціальність 024 „Хореографія” 
 

Пояснювальна записка 

Творчий конкурс з фаху «Хореографія» складають абітурієнти, які 

вступають на спеціальність «Хореографія». 

На дану спеціальність приймаються особи, які мають повну загальну 

середню освіту з обов’язковим володінням хореографічними вміннями та 

навичками з класичного, народно-сценічного, сучасного та бального танців; 

випускники хореографічних училищ, коледжів і училищ культури та мистецтв, 

хореографічних відділень шкіл мистецтв та ліцеїв. 

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно 

нижчезазначених вимог до кожної освітньої програми та проводиться у два 

етапи. 

Абітурієнтам, які виявили бажання пройти фахові випробування в 2021 

році, пропонується у зручний для вступників час отримати консультацію у 

приймальної комісії на : поспілкуватись з науково-педагогічним персоналом, 

відвідати практичні заняття з фахових дисциплін, отримати рекомендації щодо 

необхідного рівня фахових вмінь та іншу корисну інформацію. 
 

Вимоги до проходження творчого конкурсу із спеціальності  

«Хореографія» 

На вступному випробуванні, під час проходження І етапу, абітурієнт 

повинен виконати такі завдання: 

• виконати підготовлений заздалегідь танцювальний фрагмент або етюд на 

вільну тему. Вибір музичного супроводу та хореографічного тексту 

(лексики) повністю залежить від абітурієнта. Тривалість етюду – 1-1,5 хв. 

В ході виконання завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і 

навички, які визначають порядок оцінювання: 

• продемонструвати певний рівень володіння виконавською технікою з 

відповідного напрямку хореографічного мистецтва; 

• продемонструвати певний рівень готовності кістково-м’язового 

апарату до занять хореографією; 

• продемонструвати певний рівень володіння координацією; 

• продемонструвати втілення художньо-хореографічного образу.  
 

Структура оцінювання 

Структура оцінки І етапу творчого конкурсу складається з наступних 

критеріїв: 

• Професійні фізичні дані. 

• Технічна вправність. 

• Акторська виразність та емоційність виконання. 

• Музикальність. 

Критерії оцінювання І етапу: 

На підставі Правил прийому, результати І етапу творчого конкурсу 
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оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 
 

100 балів 

25 балів 25 балів 25 балів 25 балів 

Професійні фізичні дані  Технічна вправність Акторська виразність 

та емоційність 

виконання 

Музикальність 

Досконала готовність 

кістково-м’язового апарату 

до занять хореографією 

зазагальноприйнятими 

критеріями: висока 

гнучкість хребта; 

абсолютна розгорнутість 

тазостегнового, колінного, 

гомілковостопного 

суглобів; гнучкість зв’язок і 

сухожиль; високий стрибок. 

25 Відмінна координація, 

досконале володіння 

технікою виконання 

хореографічних рухів 

відповідно до виду 

хореографічного 

мистецтва. 

25 Високий рівень 

володіння 

навичками 

акторської гри, 

яскраво виражені 

здібності до 

створення 

хореографічного 

художнього образу. 

25 Наявність 

музичного слуху, 

відчуття ритму, 

характеру, змісту, 

метроритмічної 

структури 

музичного 

фрагменту. 

25 

Високий рівень готовності 

кістково-м’язового апарату 

до занять хореографією за 

загальноприйнятими 

критеріями: висока 

гнучкість хребта; 

абсолютна розгорнутість; 

гнучкість зв’язок і 

сухожиль; високий стрибок. 

24 

- 

20 

 

Розвинена координація, 

високий рівень 

володіння технікою 

виконання 

хореографічних рухів 

відповідно до виду 

хореографічного 

мистецтва. 

24 

- 

20 

 

Яскрава 

артистичність 

виконання, відмінні 

здібності до 

створення 

різноманітних за 

характером 

хореографічних 

образів. 

24 

- 

20 

 

Вміння сприймати 

характер, зміст, 

метроритмічну 

структуру 

музичного 

фрагменту і їх 

втілення засобами 

хореографії. 

24 

- 

20 

 

Достатній рівень готовності 

кістково-м’язового апарату 

до занять хореографією за 

загальноприйнятими 

критеріями: достатня 

гнучкість хребта; 

розгорнутість; достатня 

гнучкість зв’язок і 

сухожиль; середній стрибок 

або вибірковий рівень за 

окремими критеріями від 

достатнього до високого. 

19 

- 

15 

Розвинена координація, 

достатньо високий 

рівень володіння 

технікою виконання 

хореографічних рухів 

відповідно до виду 

хореографічного 

мистецтва. 

19 

- 

15 

Артистичність, 

емоційність 

виконання 

хореографічного 

етюду або 

фрагменту. 

19 

- 

15 

Вміння сприймати 

характер, 

метроритмічну 

структуру 

музичного 

фрагменту, але 

обмеженість у 

хореографічних 

засобах їх 

відтворення. 

19 

- 

15 

Задовільний рівень 

готовності кістково-

м’язового апарату до занять 

хореографією за 

загальноприйнятими 

критеріями: посередня 

гнучкість хребта; посередня 

розгорнутість; обмежена 

гнучкість зв’язок і 

сухожиль; посередній 

стрибок або вибірковий 

рівень за окремими 

критеріями від задовільного 

до достатнього. 

14 

- 

10 

Достатній рівень 

розвитку координації, 

задовільний рівень 

володіння технікою 

виконання 

хореографічних рухів 

відповідно до виду 

хореографічного 

мистецтва. 

14 

- 

10 

Обмежені акторські 

здібності, 

недостатня 

емоційність 

виконання 

хореографічного 

етюду або 

фрагменту. 

14 

- 

10 

Посередні здібності 

до сприйняття 

характеру, 

метроритмічної 

структури музики, її 

змісту. 

14 

- 

10 

Недостатній рівень 9 Недостатній рівень 9 Відсутність 9 Наявність 9 
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готовності кістково-

м’язового апарату до занять 

хореографією за 

загальноприйнятими 

критеріями: відсутність 

гнучкості хребта; 

відсутність гнучкості 

зв’язок та сухожиль; 

обмеженість 

танцювального кроку; 

відсутність стрибка. 

- 

5 

розвитку координації, 

та володіння технікою 

виконання 

хореографічних рухів 

відповідно до виду 

хореографічного 

мистецтва. 

- 

5 

акторських 

здібностей, 

одноманітність 

різних за 

характером 

танцювальних 

фрагментів. 

- 

5 

музичного слуху 

але відсутнє 

відчуття 

метроритмічної 

структури. 

- 

5 

Повна відсутність фізичних 

даних відповідно до 

загальноприйнятих 

критеріїв. 

 

4 

- 

0 

Відсутність 

координації. Абітурієнт 

не володіє технікою 

виконання відповідно 

до виду 

хореографічного 

мистецтва. 

4 

- 

0 

Механічність, 

відсутність 

емоційного 

забарвлення при 

виконанні 

хореографічних 

вправ. 

4 

- 

0 

Відсутність 

музичного слуху та 

відчуття 

метроритмічної 

структури.  

4 

- 

0 

На вступному випробуванні, під час проходження ІІ етапу, 

абітурієнт повинен виконати такі завдання: 

• танцювальний урок (практичне виконання екзерсису (уроку) класичного 

танцю на поставлені комбінації  викладачем);. Тривалість уроку – 30 хв. 

В ході виконання завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і 

навички, які визначають порядок оцінювання: 

• продемонструвати аналітичні, творчі та хореографічні здібності, 

відповідні фізичні дані;  

• знати методику виконання рухів класичного та сучасного танцю;  

• уміти методично грамотно та логічно складати, виконувати та 

пояснювати танцювальні комбінації біля опори та на середині зали з 

класичного та сучасного танцю;  

• відтворювати стилістичні особливості хореографічного напряму під 

час виконання елементів, фігур, танцювальних з’єднань та композицій 

класичного, сучасного танців. 
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