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П ОЯСНЮ ВАЛЬНА 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. М акаренка з даного фаху згідно з 
Положенням про атестацію здобувачів вищої освіти у Сумському 
державному педагогічному університеті імені А. С. М акаренка, після 
виконання студентами навчального плану у повному обсязі.

Програма державного екзамену з мистецтва балетмейстера (постановка 
хореографічного твору за спеціалізацією) відповідає навчальному плану 
підготовки бакалаврів що отримують кваліфікацію бакалавр хореографії за 
спеціалізацією Хореографія, керівник хореографічного колективу за 
спеціалізацією. Артист хореограф і орієнтована на перевірку теоретичних 
знань та практичних вмінь випускників з дисципліни «Мистецтво
балетмейстера».

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

Екзамен проводиться у формі практичного показу власних 
хореографічних композицій та відповідей на теоретичні питання 
екзаменаційних білетів.

Перша частина екзамену -  теоретичні питання, які орієнтовані на 
перевірку знань теоретичних та методичних засад, охоплюють основні 
розділи курсу «М истецтво балетмейстера», розкривають специфіку 
постановочної роботи у хореографічному колективі.

Друга частина екзамену -  практична -  презентація танцювального твору 
за власним задумом.

Практична частина державного екзамену М истецтво балетмейстера 
(постановка хореографічного твору за спеціалізацією) 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 
екзамені вони демонструють свої фахові знання, уміння, навички, 
сформовану загальну та предметну компетентність, набутий творчий 
потенціал, форми його безпосередньої реалізації і т. ін.



ПРО ГРАМ О ВИ Й  ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМ ЕНУ

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. М алюнок танцю -  складова частина хореографічного 
твору.

Ш КАЛА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮ ВАННЯ

Ш кала ЄКТС Критерії оцінювання навчальних досягнень студента

9 0 - 1 0 0

Здобувач демонструє глибокі й ґрунтовні знання з мистецтва 
балетмейстера; логічно і розгорнуто викладає матеріал, 
застосовуючи стилістичні узагальнення і спеціальну 
термінологію; вільно орієнтується в питаннях методики 
викладання хореографічних дисциплін, зокрема мистецтва 
балетмейстера; демонструє розвиненість педагогічного 
мислення та культури мовлення. Представлений 
хореографічний твір побудований за законами драматургії, 
відповідає музичному супроводу. Виконана професійно та 
методично грамотно композиція характеризується темою, 
ідеєю, наділена образом. Здобувач на високому рівні 
демонструє вміння й навички щодо постановочної роботи.



8 2 - 8 9

Здобувач демонструє достатньо повні знання з мистецтва 
балетмейстера, добре володіє теоретичним матеріалом, проте 
допускає неточності при відповіді, які не носять 
принципового характеру. Представлена хореографічна 
композиція побудована за законам драматургії. Виконана на 
високому рівні, однак присутні лексичні помилки, 
хореографічна композиція не до кінця відпрацьована. 
Відчутні незначні похибки щодо теоретичного та 
практичного засвоєння здобувачем знань з мистецтва 
балетмейстера.

7 4 - 8 1

Здобувач вищої освіти демонструє достатні знання, володіє 
теоретичним матеріалом, допускає неточності при 
відповідях. В теоретичних запитаннях студент орієнтується 
за допомогою викладача. Представлена хореографічна 
композиція побудована за законам драматургії. Виконана на 
достатньому рівні. Помітні лексичні помилки, технічне 
виконання потребує більш майстерного рівня. Хореографічна 
композиція не до кінця відпрацьована. Простежується 
низький рівень володіння виконавською хореографічною 
майстерністю.

6 4 - 7 3

Здобувач вищої освіти демонструє не достатньо повні, 
поверхові знання щодо теоретичного матеріалу. Досить слабо 
виражена сформованість його педагогічного мислення. 
Низький рівень мовленнєвої культури. Не в повному обсязі 
володіє теоретичною та практичною частинами. 
Простежуються посередні знання матеріалу. Відповіді на 
запитання малоаргументовані, плутані, потребують уточнень 
і додаткових запитань. Представлений хореографічний твір 
не зовсім відповідає музичному супроводу. Закони 
драматургії дещо губляться. Відчутні лексичні помилки. 
Композиція не відпрацьована, що демонструє слабкий рівень 
засвоєних студентом знань з хореографії.

6 0 - 6 3

Здобувач вищої освіти на низькому рівні володіє матеріалом. 
Допускає грубі помилки при поясненні методики виконання. 
М ає слабкі практичні навички. Хореографічна композиція не 
відповідає музичному супроводу. Закони драматургії не 
простежуються. Помітні лексичні помилки, техніка 
виконання не на належному рівні. Композиція не 
відпрацьована, що демонструє слабкий. Здобувач не 
достатньо повно робить аналіз виконання, потребує 
допомоги викладача.

3 5 - 5 9 Здобувач не володіє в достатньому обсязі теоретичними 
знаннями, не орієнтується і в практичній частині. Демонструє



примітивність педагогічного мислення, відсутність 
мовленнєвої культури. Хореографічна композиція 
представлена частково.

1 -34

Здобувач вищої освіти не володіє матеріалом, не спроможний 
надати навіть часткової відповіді на питання. Не має 
уявлення про спеціальну термінологію. Хореографічна 
композиція не представлена.

Шкала оцінювання: національна та ЕСТБ

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
7 4 - 8 1 С
6 4 - 7 3 Б

задовільно
6 0 - 6 3 Е

35-59 ЕХ незадовільно з можливістю повторного 
складання

1 -3 4 Е
незадовільно з обов’язковим повторним  

вивченням дисципліни

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

до екзамену з предмету «Мистецтво балетмейстера»

1. Застосування законів драматургії для створення хореографічного
твору.

2. Значення законів драматургії в роботі балетмейстера над створенням 
хореографічного твору.

3. Експозиція (введення в дію). Зав’язка (початок дії). Ряд сходинок 
перед кульмінацією (розвиток дії).

4. Кульмінація (верш ина дій). Розв’язка (закінчення).
5. Аналіз складових музичного тексту (тривалість, розмір, ритм, темп, 

характер) для створення хореографічного тексту.
6. Створення музичного матеріалу, виходячи із композиційного плану.
7. Взаємозв’язок музичного образу з хореографічним текстом. 

Допомога концертмейстера у відборі музичного матеріалу.



8. Композиційний план -  основа створення нового хореографічного
твору.

9. Роль композиційного плану у створенні нового хореографічного 
тексту.

10. Хореографічний текст і малюнок танцю.
11. Ф ольклорний матеріал як основа хореографічного твору.
12. Використання фольклорно-етнографічного матеріалу у створенні 

хореографічних форм.
13. Роль фольклорно-етнічного матеріалу у задумі балетмейстера- 

постановника стосовно майбутнього хореографічного твору.
14. Ознайомлення з лексикою хореографічного твору на сценічній 

правдивості хореографічного образу.
15.Хореографічний «текст» (танцювальні рухи, жести, пози).
16. М ісце хореографічного тексту в композиції танцю.
17. Взаємозв’язок сценічного образу і музичного матеріалу.
18. М алюнок танцю -  складова частина хореографічного твору.
19. Створення масового танцю поліфонічної хореографічної форми.
20. Особливості створення хореографічного твору великої форми.
21. Балетмейстер. Види його діяльності.
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