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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма кваліфікаційного екзамену з виконавської майстерності за 

спеціалізацією відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів що 
отримують кваліфікацію бакалавр хореографії за спеціалізацією Хореографія 
і орієнтована на перевірку теоретичних знань та практичних вмінь здобувачів 
спеціальності 024 Хореографія.

Екзамен узагальнює знання й навички, отримані студентами з 
хореографічних дисциплін. Зміст кваліфікаційного екзамену з виконавської 
майстерності за спеціалізацією відповідає сучасній спрямованості мистецько- 
педагогічної освіти, яка передбачає послідовність і наступність у засвоєнні 
знань, умінь і навичок, і поряд з цим скерована на розвиток особистих 
схильностей, здатності до образного мислення та орієнтує на збереження та 
примноження національних і світових духовних надбань, засвоєння 
здобувачами вищої освіти художньо-естетичних, хореографічних цінностей.

Мета атестації: перевірити рівень набутих знань та практичних навичок 
здобувачів вищої освіти з хореографічних дисциплін, з’ясувати рівень 
особистої творчої та виконавської майстерності майбутніх керівників 
хореографічного колективу за спеціалізацією, артистів хореографів у процесі 
балетмейстерської діяльності та постановочної роботи.

Атестація має теоретичну та практичну складові. Теоретична складова 
передбачає методику вивчення та виконання танцювальних рухів і вправ, а 
також практичне їх виконання. Практична складова -  складання та виконання 
танцювального етюду.

Екзаменаційні білети складаються з трьох питань:
І питання та II питання -  зорієнтовані на дисципліни «Теорія і методика 

класичного танцю» (методика виконання та викладання основних груп рухів 
класичного танцю), «Теорія і методика викладання народно-сценічного 
танцю» (методика та стилістичні особливості виконання основних рухів 
танців різних народів світу. «Теорія і методика українського народного 
танцю» (теоретична та практична спадщина танцювального мистецтва 
України, регіональні та локальні особливості виконання рухів українського 
народного танцю).

III питання -  складання та виконання танцювального етюду, комбінації 
(за власним вибором) на лексичному матеріалі класичного, українського, 
народного (танці народів світу), сучасного танцю.

ПРОГРАМОВИЙ ЗМІСТ ЕКЗАМЕНУ

РОЗДІЛ 1. Теорія і методика класичного танцю
Формування системи класичного танцю. Теорія та методика постановки 

екзерсису біля станка. Екзерсис на середині залу. Розвиток координації. 
Шляхи формування та розвитку класичного танцю. Побудова уроку 
класичного танцю. Побудова комбінацій біля станка. Побудова комбінацій на 
середині залу. Історія розвитку класичного танцю. Основні вимоги до



класичного танцю. Пози класичного танцю. Елементарне adajio (повільна 
частина уроку). Allegro (швидка частина уроку). Опрацювання та вивчення 
словника французьких термінів класичного танцю. Battement tendu (виніс 
ноги на носок) з І позиції. Demi-plie (напівприсідання). Rond de jambe par 
terre (коло ногою по підлозі). Battement tendu jete (натягнутий рух з кидком). 
Battement frappe (ударяючий рух). Grand plie (велике присідання). Battement 
fondu (танучий рух). Grand battement jete (рух з великим кидком). Battement 
développe (розгорнутий рух). Battement développe passé (переведення ноги). 
Temps lie (тан ліє). Третє port-de-bras (рухи руками) з ногою, витягнутою 
назад на носок з plie (присіданням). Елементарні рухи в повороті. Четверте та 
п’яте Port-de-bras (рухи руками). Port-de-bourree (карбований танцювальний 
крок ). Приклади комбінацій біля станка. Побудова комбінацій на середині 
залу студентами. Складання конспекту уроку класичного танцю. Аналіз 
проведення уроків.

РОЗДІЛ 2. Теорія і методика народно-сценічного танцю
Народно-сценічний танець як складова національної культури, основи 

народно-сценічної хореографії (постановка корпуса і голови, позиції ніг, 
позиції і положення рук, підготовка до початку вправи). Термінологія 
народно-сценічного танцю. Джерела та шляхи розвитку народно-сценічного 
танцю. Народний танець - першооснова хореографічного мистецтва. 
Загальні питання походження і розвитку у народно-сценічного танцю. 
Послідовність вправ біля станка та на середині залу, техніка їх виконання та 
методика викладання. Напівприсідання, повне присідання Demi plie, Grand 
plie. Вправи на розвиток рухливості ступні (Battement tendu.Вправи з 
ненапруженою (вільною) ступнею (Flik-flac).Вправи на вистукування. 
Обертальні та кругообертальні вправи. Вправи на мяке відкривання ноги 
(Battement tendu develop). Великі кидкові рухи (Grand battement jete). 
Технічні вправи. Танцювальні роки та біги. Доріжки (припадання), 
вихилясники, вірьовочки, тинки, голубці, стрибки.

Методика та техніки вивчення і виконання рухів російського народного 
танцю. Методика вивчення, техніка виконання рухів білоруського народного 
танцю. Методика вивчення, техніка виконання рухів з танців народів 
Прибалтики. Методика вивчення, техніка виконання рухів з польського 
народного танцю. Методика вивчення, техніка виконання рухів молдавського 
народного танцю. Методика вивчення, техніка виконання рухів італійських 
та іспанських народних танців. Методика побудови та техніка виконання 
танцювальних вправ з народно-сценічного танцю біля станка та на середині 
залу.



РОЗДІЛ 3. Теорія і методика українського народного
Розвиток та особливості українського народного танцю. Зв'язок 

українського танцю з піснею, звичаями, обрядами, побутом народу. 
Стильові особливості українських народних танців та їх районування. 
Класифікація та характеристики українських народних танців. Жанри та 
тематичний поділ українських народних танців. Термінологія українського 
народного танцю. Визначення та практичне засвоєння основних позицій та 
положень рук українського народного танцю. Методика вивчення позицій ніг 
та рук, використання положень рук у парах в українських народних танцях. 
Техніка та методика виконання рухів танців Центральної України, вправ, 
побудованих на їх основі, та методика їх викладання. Побудова уроку з 
українського народного танцю на основі рухів з фольклорного матеріалу та 
методика його викладання.

ШКАЛА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала ЄКТС Критерії оцінювання навчальних досягнень студента

9 0 -1 0 0

Здобувач вищої освіти володіє всебічними та глибокими 
знання, вільно та впевнено оперує теоретичним та 
практичним матеріалом, спроможний повною мірою 
використовувати набуті знання і практичні вміння у 
професійній діяльності. Вміє аналізувати власне виконання, 
визначати недоліки і свідомо їх усувати. Володіє 
фундаментальними теоретичними знаннями та вправно 
демонструє високу віртуозну виконавську техніку.

8 2 -8 9

Здобувач вищої освіти відзначається міцними знаннями щодо 
мистецтва хореографії, володіє танцювальними вміннями і 
навичками. При поясненні теоретичного матеріалу допускає 
незначні помилки. Технічно виконує практичну складову 
екзамену, однак допускає незначні помилки. Може помітити, 
проаналізувати недоліки власного виконання та виправити їх 
самостійно. Хореографічний образ передає достатньо 
виразно і повно.

7 4 -8 1

Здобувач вищої освіти розуміє особливості хореографічного 
мистецтва. Проте відзначається стандартним мисленням. Не 
завжди може сформулювати власні висновки. В теоретичних 
запитаннях студент орієнтується за допомогою викладача. 
Технічно виконує практичну частину, однак, простежується 
низький рівень володіння виконавською хореографічною 
майстерністю. Проте, може помітити, проаналізувати 
недоліки у виконанні і виправити їх самостійно.



6 4 -7 3

Здобувач вищої освіти не в повному обсязі володіє 
теоретичною та практичною частинами. Простежуються 
посередні знання матеріалу. Відповіді на запитання 
малоаргументовані, плутані, потребують уточнень і 
додаткових запитань. Недостатньо стійкі танцювально- 
технічні навички. Помітні помилки щодо техніки виконання. 
Знання використовує непослідовно і не завжди вміє 
самостійно помітити та проаналізувати власні помилки.

6 0 -6 3

Здобувач вищої освіти на низькому рівні володіє матеріалом. 
Відзначається слабкими практичними навичками. Низький 
рівень знань щодо теоретичного матеріалу, допускає грубі 
помилки при поясненні методики виконання. Має слабкі 
практичні навички. Не достатньо повно робить аналіз 
власного виконання, допускає помилки у техніці виконання, 
потребує допомоги викладача.

3 5 -5 9

Здобувач вищої освіти емоційно скутий, не володіє 
програмним матеріалом, не розуміє основної суті завдань. 
Здатний сприймати та відтворювати окремі хореографічні 
фрагменти, але не спроможний до точної, технічної, виразної, 
майстерної передачі танцювального образу. Розвиток 
теоретичних, практичних (хореографічних) навичок на 
низькому рівні. У процесі викладу теоретико-практичної 
частини припускається багатьох помилок і не може їх 
виявити. Виконавська компетенція недостатньо сформована.

1 -34

У здобувана вищої освіти розуміння теоретико-практичних 
основ хореографічного мистецтва на дуже низькому рівні, 
слабко сформоване художньо-естетичне мислення, 
танцювально-технічні вміння й навички. Відсутні 
елементарні знання з хореографії та методики її викладання. 
Здобувач вищої освіти не демонструє належної теоретичної 
та практичної обізнаності. Має обмежені технічні навички та 
недостатні творчі здібності.

Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності

Оцінка ЕСТ8

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, заліку, курсового проекту 
(роботи), практики

9 0 -1 0 0 А відмінно
82- 89 В
74-81 С

добре

64-73 В задовільно



60-63 E

35-59 FX
незадовільно з можливістю повторного 

складання

1 -34 F незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 
З ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЗА 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ

1. Методика вивчення та виконання adajio (повільна частина уроку).
2. Методика вивчення та виконання Allegro (швидка частина уроку).
3. Методика вивчення та виконання Battement tendu (виніс ноги на носок) 

з І позиції.
4. Методика вивчення та виконання Demi-plie (напівприсідання).
5. Методика вивчення та виконання Rond de jambe par terre (коло ногою 

по підлозі).
6. Методика вивчення та виконання В attement tendu jete (натягнутий рух 

з кидком).
7. Методика вивчення та виконання Battement frappe (ударяючий рух).
8. Методика вивчення та виконання Grand plie (велике присідання).
9. Методика вивчення та виконання Battement fondu (танучий рух).
10.Методика вивчення та виконання Grand battement jete (рух з великим 

кидком).
11.Методика вивчення та виконання Battement développe (розгорнутий 

рух).
12.Методика вивчення та виконання Battement développe passé 

(переведення ноги).
13.Методика вивчення та виконання Temps lie (тан ліє).
14.Методика вивчення та виконання Третє port-de-bras (рухи руками) з 

ногою, витягнутою назад на носок з plie (присіданням).
15.Методика вивчення та виконання елементарних рухів в повороті.
16.Методика вивчення та виконання четвертого та п’ятого Port-de-bras 

(рухи руками).
17. Методика вивчення та виконання Pas-de-bourree (карбований 

танцювальний крок ).
18.Послідовність вправ біля станка та на середині залу, техніка їх 

виконання та методика викладання.
19.Методика вивчення та виконання напівприсідання, повне присідання 

(Demi plie, Grand plie).



20.Методика вивчення та виконання вправи на розвиток рухливості ступні 
(Battement tendu).

21. Методика вивчення та виконання вправи з ненапруженою (вільною) 
ступнею (Flik-flac).

22.Методика вивчення та виконання вправи на вистукування.
23.Методика вивчення та виконання обертальних та кругообертальних 

вправ.
24.Методика вивчення та виконання вправи на м ’яке відкривання ноги 

(Battement tendu develop).
25.Методика вивчення та виконання великих кидкові руху (Grand 

battement jete).
26.Технічні вправи. Танцювальні роки та біги. Доріжки (припадання), 

вихилясники, вірьовочки, тинки, голубці, стрибки.
27.Методика вивчення позицій ніг та рук, використання положень рук у 

парах в українських народних танцях.
28.Техніка та методика виконання рухів танців Центральної України, 

вправ, побудованих на їх основі, та методика їх викладання.
29.Побудова уроку з українського народного танцю на основі рухів з 

фольклорного матеріалу та методика його викладання.
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