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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Підсумкова атестація підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 
024 Хореографія здійснюється екзаменаційною комісією Навчально-наукового 
інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка з даного фаху згідно з Положенням про 
атестацію здобувачів вищої освіти у Сумському державному педагогічному 
університеті імені А. С. Макаренка, після виконання студентами навчального 
плану в повному обсязі.

Атестація здійснюється з метою встановлення відповідності засвоєних 
здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок та інших 
компетентностей вимогам стандартів вищої освіти у формі комплексного 
кваліфікаційного екзамену з хореографії.

Метою підсумкової атестації у формі комплексного кваліфікаційного 
екзамену з хореографії є встановлення фактичної відповідності підготовки 
фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти означеної галузі та 
спеціальності вимогам освітньо-професійної програми «Хореографія», 
перевірка сформованості у здобувачів професійних компетентностей майбутніх 
бакалаврів хореографії.

Розділи і теми курсів, що виносяться на кваліфікаційний іспит, 
відображають специфіку навчання хореографічного мистецтва, оскільки 
містять питання, скеровані на якісний рівень підготовки майбутніх фахівців 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за означеною спеціальністю.

Екзамен має комплексний характер, включає питання, які дозволяють 
уявити цілісність та системність теоретичних знань студентів, а також низку 
практичних завдань з фахових дисциплін, які надають можливість виявити 
ступінь сформованості творчих вмінь та навичок випускників.

Теоретична частина екзамену націлена на виявлення ґрунтовних знань у 
відповідності до наступних вимог: перевірити якість засвоєння курсів з 
фахових дисциплін, виявити рівень практичної мистецької підготовки, 
перевірити рівень особистої творчої майстерності студентів.

Практична частина екзамену передбачає представлення хореографічного 
твору, виконаного студентом за власним задумом. Вибір студентом теми такої 
роботи здійснюється на початку навчального року на випускному курсі. 
Творчий процес та практичне виконання самої роботи ведеться упродовж 
навчального року. Студенти отримують відповідні настанови, консультації та 
поради викладачів. На іспиті вони демонструють свої фахові знання, уміння, 
навички, сформовану загальну та предметну компетентність, набутий творчий 
потенціал.



Зміст програми складається: «Теорія і методика класичного танцю», 
«Теорія і методика народно-сценічного танцю», «Теорія і методика 
українського народного», «Теорія і методика історико-побутового танцю», 
«Теорія і методика сучасного танцю», «Теорія і методика бального танцю» 
«Композиція танцю та мистецтво балетмейстера», «Історія хореографічного 
мистецтва».

На основі розробленої програми укладені екзаменаційні білети, які 
включають три питання:

перше питання відображає теоретичні положення інтегрованого курсу 
(теорії і методики класичного, народно-сценічного, українського народного, 
історико-побутового, сучасного, бального танців; історії хореографічного 
мистецтва);

друге питання -  зміст, методи, форми, структуру методики 
хореографічного мистецтва;

третє питання -  балетмейстерська робота (власна постановка танцю).

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 
024 ХОРЕОГРАФІЯ ОР БАКАЛАВР

ПРН1. Визначати взаємозв’язок цінностей громадянського суспільства із 
концепцією сталого розвитку України.

ПРН2. Розуміти моральні норми і принципи та вміти примножувати 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства в процесі діяльності.

ПРНЗ. Вільно спілкуватись державною мовою усно і письмово з 
професійних та ділових питань.

ПРН4. Володіти іноземною мовою в обсязі, необхідному для спілкування 
в соціально-побутовій та професійній сферах.

ПРН5. Аналізувати проблеми безпеки життєдіяльності людини у 
професійній сфері, мати навички їх попередження, вирішення та надання 
першої допомоги.

ПРН6. Розуміти роль культури і мистецтва в розвитку суспільних 
взаємовідносин.

ПРН7. Знати і розуміти історію мистецтв на рівні, необхідному для 
застосування виражально-зображальних засобів відповідно до стилю, виду, 
жанру хореографічного проекту.

ПРН8. Розуміти хореографію як мистецький феномен, розрізняти основні 
тенденції її розвитку, класифікувати види, напрями, стилі хореографії.

ПРН9. Володіти термінологією хореографічного мистецтва, його 
понятійно категоріальним апаратом.

ПРН10. Розуміти хореографію як засіб ствердження національної 
самосвідомості та ідентичності.



ПРН11. Використовувати інноваційні технології, оптимальні засоби, 
методики, спрямовані на удосконалення професійної діяльності, підвищення 
особистісного рівня володіння фахом.

ПРН12. Відшуковувати необхідну інформацію, критично аналізувати і 
творчо переосмислювати її та застосовувати в процесі виробничої діяльності.

ПРШ 3. Розуміти і вміти застосовувати на практиці сучасні стратегії 
збереження та примноження культурної спадщини у сфері хореографічного 
мистецтва.

ПРШ 4. Володіти принципами створення хореографічного твору, 
реалізуючи практичне втілення творчого задуму відповідно до особистісних 
якостей автора.

П РШ 5. Мати навички використання традиційних та інноваційних 
методик викладання фахових дисциплін.

ПРШ 6. Аналізувати і оцінювати результати педагогічної, асистентсько- 
балетмейстерської, виконавської, організаційної діяльності.

ПРН17. Мати навички викладання фахових дисциплін, створення 
необхідного методичного забезпечення і підтримки навчання здобувачів освіти.

ПРШ 8. Знаходити оптимальні підходи до формування та розвитку 
творчої особистості.

ПРН19. Знаходити оптимальні виконавські прийоми для втілення 
хореографічного образу.

ПРН20. Вдосконалювати виконавські навички і прийоми в процесі 
підготовки та участі у фестивалях і конкурсах.

ПРН21. Розвивати комунікативні навички, креативну і позитивну 
атмосферу в колективі.

ПРН22. Мати навички управління мистецькими проектами, зокрема, 
здійснювати оцінки собівартості мистецького проекту, визначати потрібні 
ресурси, планувати основні види робіт.

ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Білет № ____
1. Походження бального танцю. Класифікація європейської програми.

(20 балів)
2. Методичний розбір вірьовочки. Особливості музичного розміру та 

ритмічного малюнку. Побудова комбінації біля станка.
(ЗО балів)

3. Балетмейстерська робота (власна постановка танцю, презентація).
(50 балів)



План-схема побудови відповіді на питання білета:
- чітке визначення сутності поняття, явища чи процесу, що розглядається;
- аналіз основних характеристик поняття, процесу;
- розкриття змісту педагогічного завдання, що пов’язане з поняттям; -
розв’язання даного питання в теорії та практиці загальноосвітньої школи;
- стислий підсумок (резюме).

ПРОГРАМОВИЙ ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО 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).BnpaBH 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, 
історико-побутового танцю

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. 
Формування та розвиток системи історично-побутового танцю. Володіння 
методикою вивчення та побудови етюдів танців епохи Середньовіччя. Основні 
рухи та положення танців XVIII-XIX століття.

Розділ 4. Теорія і методика сучасного, бального танцю
Предмет і термінологія сучасного, бального танцю. Постановка рук, ніг, 

корпусу та голови в європейських танцях. Основні положення у парі та 
з ’єднання рук в європейських танцях. Постановка рук, ніг, корпусу та голови в 
латиноамериканських танцях. Ритмічні особливості танців європейської 
програми, їх загальна характеристика. Ритмічні особливості танців 
латиноамериканської програми, їх загальна характеристика. Композиційний 
план побудови бальних танців відносно танцювального майданчика. Вивчення 
основних рухів бальних танців. Методика вивчення повільного вальсу, 
особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. Методика вивчення 
віденського вальсу, особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. 
Методика вивчення ча-ча-ча, особливості музичного розміру та ритмічного



малюнку. Методика вивчення румби, особливості музичного розміру та 
ритмічного малюнку. Методика вивчення самби, особливості музичного 
розміру та ритмічного малюнку.

Розділ 5. Мистецтво балетмейстера
Застосування законів драматургії для створення хореографічного твору. 

Значення законів драматургії в роботі балетмейстера над створенням 
хореографічного твору. Експозиція (введення в дію). Зав’язка (початок дії). Ряд 
сходинок перед кульмінацією (розвиток дії).

Кульмінація (вершина дій). Розв’язка (закінчення). Аналіз складових 
музичного тексту (тривалість, розмір, ритм, темп, характер) для створення 
хореографічного тексту. Створення музичного матеріалу, виходячи із 
композиційного плану. Взаємозв’язок музичного образу з хореографічним 
текстом. Допомога концертмейстера у відборі музичного матеріалу 
Композиційний план -  основа створення нового хореографічного твору. Роль 
композиційного плану у створенні нового хореографічного тексту. 
Хореографічний текст і малюнок танцю.

Синтез теоретичного матеріалу і практичних навиків. Фольклорний 
матеріал як основа хореографічного твору. Використання фольклорно- 
етнографічного матеріалу у створенні хореографічних форм. Роль фольклорно- 
етнічного матеріалу у задумі балетмейстера-постановника стосовно 
майбутнього хореографічного твору Ознайомлення з лексикою 
хореографічного твору на сценічній правдивості хореографічного образу. 
Хореографічний «текст» (танцювальні рухи, жести, пози). Місце 
хореографічного тексту в композиції танцю Взаємозв’язок сценічного образу і 
музичного матеріалу. Малюнок танцю -  складова частина хореографічного 
твору.

Розділ 6. Історія хореографічного мистецтва
Предмет і завдання курсу «Історія хореографічного мистецтва». Народне 

хореографічне мистецтво України. Складові частини українського народного 
танцю. Хореографія українських народних танців. Народні танці в театральних 
та концертних видовищах. Історія світового балету. Класичний балет народів 
світу. Майстри українського балету. Створення хореографічного твору на 
основі фольклорного матеріалу. Методи та засоби відображення життя, побуту 
та звичаїв, що є першоджерелами для створення різноманітних хореографічних 
форм. Роль і місце хореографічного мистецтва в суспільному житті. Народний 
танець: особливості розвитку, національні особливості.



ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТА

Оцінювання відповіді на перше питання білету:
Перша частина питання -  максимально 10 балів', 
друга частина -  максимально 10 балів.
Разом за відповідь на перше питання -  максимально 20 балів. 
Оцінювання відповіді на друге питання білету:
Перша частина питання -  максимально 10 балів', 
друга частина -  максимально 10 балів',
третя частина (представлення фрагмента уроку) -  максимально 10 балів. 
Разом за відповідь на друге питання -  максимально ЗО балів. 
Оцінювання відповіді на третє питання білету:
Перша частина питання (представлення власного танцювального 

номеру) -  максимально 10 балів',
друга частина (аналіз номеру) -  максимально 10 балів.
Третя частина питання (якість виконання хореографічної постановки) -  

максимально ЗО балів (за композиційний задум та малюнок постановки -  
макс. 10 балів, за сценічне оформлення номеру -  макс. 10 балів, за технічне 
виконання роботи -  макс. 10 балів).

Разом за представлення, аналіз та безпосереднє виконання 
хореографічної постановки -  максимально 50 балів.

Ш кала 10-ти бального оцінювання:
9-10 балів: студент відповідає на питання екзаменаційного білета 

абсолютно вірно, чітко, виразно, логічно розкриває зміст питань; володіє 
мистецтвознавчою та педагогічною термінологією, має об'ємний 
словниковий запас; глибоко розуміє та висвітлює теоретичні питання 
хореографічного мистецтва; питання методики викладання хореографічного 
мистецтва розкриває з огляду на сучасні нормативні документи, навчальні 
програми, посилається на інновації та передовий досвід вчителів; аналіз 
виконаного твору ведеться згідно визначеної методики аналізу творів 
мистецтва; студент впевнено послуговується мистецтвознавчими термінами, 
вміло розкриває суть виконаного, особливості технічного та технологічного 
процесів; творча робота виконана на високому професійному рівні.

7-8 балів: студент відповідає на питання екзаменаційного білета 
правильно, в повному об'ємі, володіє мистецтвознавчою та методичною 
термінологією, орієнтується у шкільних програмах, проте допускає незначні 
неточності в питаннях дидактики та методики хореографічного мистецтва; 
висвітлює питання основ танцювальної грамоти з порушенням логіки, 
послідовності; у процесі аналізу виконаної роботи студент в цілому 
дотримується визначених послідовностей, користується лише загальною



термінологією, розуміє суть і зміст виконаного, але не завжди 
дотримується логіки у їх поясненні; творча робота містить незначні помилки 
композиційного та технічного характеру.

5-6 балів: відповідь студента частково вірна, але не повна, порушена 
логіка, допущені вагомі помилки і неточності в питаннях теорії та практики 
хореографічного мистецтва, обмежений мистецтвознавчий та педагогічний 
словниковий запас; поверхневі знання матеріалів навчальних шкільних 
програм, слабке орієнтування у вікових особливостях школярів у сфері 
постановки танцювального номеру, однак, в цілому студент орієнтується в 
основних питаннях методики викладання хореографічного мистецтва у 
школі; слабкі знання в аналізі творчої роботи, поверхово орієнтується в суті 
творчого процесу, може детально охарактеризувати лише окремі етапи 
роботи; творча робота виконана з окремими важливими помилками.

1-4 бали: відповідь студента невірна, відсутня логіка розкриття питань; 
низький рівень уявлень з теорії і практики основ танцювальної грамоти, 
методики викладання хореографічного мистецтва в школі; дуже низькі або 
взагалі відсутні вміння провести аналіз твору, студент не розуміє значень 
багатьох термінів, плутає їх, не може побудувати свої висловлювання; творча 
робота містить багато важливих помилок композиційного та технічного 
характеру. 0 балів: відповідь на питання не подана; практична робота не 
виконана.

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

Здобувай 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 добре
74-81 С
64-73 В задовільно
60-63 Е

35-59 ЕХ
незадовільно з можливістю повторного 

складання

1- 34 ї ї
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО 
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З ХОРЕОГРАФІЇ 

Перші питання у білетах (20 балів):
1. Класифікація українських народних танців. Основна термінологія 

українського народного танцю.
2. Походження бального танцю. Класифікація європейської програми.
3. Закони драматургії в хореографічному творі та його створення. 

Композицій план -  основа нового хореографічного твору.
4. Народний одяг Середньої Наддніпрянщини. Сценічний костюм.
5. Загальна характеристика сюжетних танців. Основні теми сюжетних 

танців.
6. Середовище, в якому побутували і розвивалися українські народні 

танці. Танці інших народів у мистецькому житті України.
7. Народний одяг як складова матеріальної та духовної культури

українців. Функція одягу, класифікація традиційного одягу.
8. Характеристика танців народів світу. Характерні особливості

танцювальної лексики.
9. Побутові танці та їх характеристика. Гопак, козак, метелиця.

Верховинки, коломийки, гуцулки. Польки та кадрилі.
10. Принципи побудови мажорної та мінорної гами. Різновиди мажору та 

мінору.
11. Інтервали. Поняття про інтервали, їх побудову та обернення.
12. Побутові танці та їх характеристика. Гопак, козак, метелиця.

Верховинки, коломийки, гуцулки. Польки та кадрилі.



13. М алюнок танцю -  складова частина хореографічного твору. 
Взаємозв’язок сценічного образу і музичного матеріалу.

14. Тексти хороводів і танцювальних пісень. Трудова та побутова тематика 
в текстах хороводів.

15. Поняття про мелодію та мелодійний рух. Членування мелодії на 
частини.

16. Лексика українського танцю за вибором. Танцювальні ходи, біги, 
вихиляси, тинки, голубці.

17. Класифікація українських народних танців. Основна термінологія 
українського народного танцю.

18. Зародження і становлення бальної хореографії. Види і характеристика 
бальних танців.

19. Регіональні комплекси. Народний одяг Карпат та сценічний костюм.
20. Хороводи як синтетичний вид хореографічного мистецтва. Хороводи за 

циклами і темами.
21. Тон. Півтон. Знаки альтерації. Побудова музичного звукоряду.
22. Походження бального танцю. Класифікація європейської програми.
23. Локальні рухи та характеристика рухів. Танцювальні ходи, біги, 

вихиляси, тинки, голубці. Ж іночі і чоловічі.
24. Поняття про мелодію та мелодійний рух. Членування мелодії на 

частини.
25. Народний одяг як складова матеріальної та духовної культури 

українців. Функція одягу, класифікація традиційного одягу.
26. Ж анри хореографічного мистецтва. Ансамбль класичного, народного, 

сучасного, бального танцю.
27. Походження і класифікація європейської програми. Ритмічні 

особливості бальних танців.
28. Інтервали. Поняття про інтервали, їх побудову та обернення.
29. Локальні рухи та характеристика рухів. Танцювальні ходи, біги, 

вихиляси, тинки, голубці. Жіночі і чоловічі.
30. Роль музичного супроводу у танці. Створення музичного матеріалу, 

виходячи із композиційного плану.

Другі питання у білетах (ЗО балів):
1. М етодика вивчення основних форм навчальних пор де бра у 

класичному танці. Поза круазе і ефасе.
2. М етодичний розбір вірьовочки. Особливості музичного розміру та 

ритмічного малюнку. Побудова комбінації біля станка.



3. М етодика вивчення батман тандю та батман тандю жете у
класичному танці. Особливості музичного розміру та ритмічного 
малюнку. Побудова комбінації біля станка.

4. М етодика вивчення основних кроків європейського танцю «Повільний 
вальс». Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку.
Комбінація з основних рухів.

5. М етодика вивчення батман фрапе та дубль батман фрапе. Особливості 
музичного розміру та ритмічного малюнку. Побудова комбінації біля 
станка.

6. М етодика вивчення основних форм навчальних пор де бра у
класичному танці. Поза круазе і ефасе.

7. М етодика вивчення основних кроків латиноамериканського танцю «Ча- 
ча-ча». Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку.
Комбінація з основних рухів.

8. Вихиляси (методичний розбір). Техніка виконання рухів на середині 
залу. Поєднання вихилясів з іншими рухами українського народного 
танцю.

9. М етодика вивчення батман фрапе та дубль батман фрапе. Особливості 
музичного розміру та ритмічного малюнку. Побудова комбінації біля 
станка.

10. Тинки та інші спільні рухи. М етодика виконання. Побудова композиції 
на середині залу.

11. М етодика вивчення вправ на присідання. Особливості музичного 
розміру та ритмічного малюнку. Побудова комбінації біля станка.

12. М етодика вивчення батман фрапе та дубль батман фрапе. Особливості 
музичного розміру та ритмічного малюнку. Побудова комбінації біля 
станка.

13. М етодичний розбір демі і гранд пліє у класичному танці. Особливості 
музичного розміру та ритмічного малюнку. Побудова комбінації біля 
станка.

14. М етодика вивчення батман тандю № 1, № 2, № 3 в народно-сценічному 
танці. Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. 
Побудова комбінації біля станка.

15. М етодичний розбір вірьовочки. Особливості музичного розміру та 
ритмічного малюнку. Побудова комбінації біля станка.

16. М етодика вивчення основних кроків європейського танцю «Віденський 
вальс». Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. 
Комбінація з основних рухів.

17. М етодичний розбір демі і гранд пліє у класичному танці. Особливості 
музичного розміру та ритмічного малюнку. Побудова комбінації біля 
станка.



18. М етодичний розбір голубців українського народного танцю. Техніка 
виконання рухів на середині залу. Поєднання голубців з іншими рухами 
українського народного танцю.

19. М етодика вивчення основних кроків латиноамериканського танцю «Ча- 
ча-ча». Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. 
Комбінація з основних рухів.

20. М етодика вивчення вправ на присідання. Особливості музичного 
розміру та ритмічного малюнку. Побудова комбінації біля станка.

21. М етодичний розбір танцювальних бігів українських народних танців. 
Техніка виконання рухів на середині залу. Поєднання танцювальних 
бігів з іншими рухами українського народного танцю.

22. М етодичний розбір рухів українського танцю. Комбінації рухів. 
Побудова танцю вальної фігури.

23. М етодика вивчення батман релєве лян та батман девльопе в 
класичному танці. Особливості музичного розміру та ритмічного 
малюнку. Побудова комбінації біля станка.

24. М етодика вивчення вправ з ненапруженою ступнею. Особливості 
музичного розміру та ритмічного малюнку. Побудова комбінації біля 
станка.

25. М етодика вивчення рон де жамб пар тер у класичному танці. 
Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. Побудова 
комбінації біля станка.

26. М етодичний розбір доріжок українського народного танцю. Техніка 
виконання рухів на середині залу. Поєднання танцювальних доріжок з 
іншими рухами українського народного танцю.

27. М етодика вивчення кругообертальних та обертальних вправ. 
Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. Побудова 
комбінації біля станка.

28. Танцювальні ходи. Танцювальні доріжки. Комбіновані варіанти 
виконання в українському народному танці.

29. М етодика вивчення основних кроків європейського танцю «Повільний 
вальс». Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. 
Комбінація з основних рухів.

30. Тинки та інші спільні рухи. М етодика виконання. Побудова композиції 
на середині
залу.

Третє питання у кожному білеті (50 балів):
Балетмейстерська робота (власна постановка танцю,

презентація).
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