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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з “Фаховий іспит з хореографії”  

 є перевірка знань і відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем 

бакалавра за спеціальністю 024, Хореографія (освітньо-професійна програма 

Хореографія) при прийомі на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого бакалавра (спеціаліста) до ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника” у 2020 році. 

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Фаховий іспит складається з чотирьох частин: 

1. Виконання основних елементів класичного екзерсису біля станка та на 

середині залу. 

2. Практичний показ створеного танцювального етюду на задану тему. 

3. Виконання основних елементів народно-сценічного екзерсису біля станка 

та танцювальних елементів на середині залу. 

4. Практичний показ власно створеного танцювального етюду. 
 

1. Виконання основних елементів класичного екзерсису. 

У абітурієнта повинні бути розвинуті відповідні фізичні та хореографічні 

дані, та сформовані професійні (базові) знання та навички.  Абітурієнт повинен 

продемонструвати основні елементи екзерсису біля станка, на середині залу та 

вільно володіти  загальноприйнятою термінології, а саме: 

• Plie; 

• Battement tendu ; 

• Battement tendu jete ; 

• Rond de jambe par terre; 

• Battement fondu; 

• Battement frappe); 

• Rond de jambe en l`air 

• Petit battement; 

• Adajio; 

• Grand battement jete: 

• Temps lie; 

• Por de bras (усі види); 

• Pas balance; 

• Стрибки: (малі, середні, великі) ; 



• Оберти (піруети, тури, на місці та з просуванням ). 

2. Практичний показ власно створеного танцювального етюду на задану 

тему. 

Друга частина творчого випробовування передбачає виявлення умінь та 

навичок з побудови і показу створеного танцювального етюду на задану тему. 

Орієнтовна тематика танцювальних етюдів: 

• «Ніжність»; 

• «Весняний ранок»; 

• «Дощик»; 

• «Танго кохання»; 

• «Веселий дід»; 

• «Вітерець»; 

• «Подоляночка»; 

• «Метелиця»; 

• «Чоботи»; 

• «Хитра лисиця»; 

• «Побачення»; 

• «По гриби»; 

• «Попелюшка»; 

• «На Івана Купала»; 

• «Підманула - підвела». 

3. Виконання основних елементів народно-сценічного екзерсису біля 

станка та танцювальних елементів на середині залу. 

У абітурієнта повинні бути розвинуті відповідні фізичні та хореографічні 

дані, та сформовані професійні (базові) знання та навички.  Абітурієнт повинен 

продемонструвати основні елементи народно-сценічного  екзерсису біля 

станка, на середині залу та вільно володіти  загальноприйнятою термінології, а 

саме: 

• Plie у відповідному характері; 

• Battement tendu(№1,2,3,4,5)  

• Battement tendu jete;  

• Rond de jambe par terre;  

• Battement fondu;  

• Passe retire;  

• Вправи на вистукування ; 

• Fliс-flaс; 

• Adajio; 

• Grand battement  jete;  

• Por de brass; 

• Технічні та танцювальні елементи на середині залу в різних характерах 

народно-сценічного танцю. 

4. Практичний показ заздалегідь підготовленого танцювального етюду. 

Четверта частина творчого випробовування передбачає виявлення умінь 



та навичок з створення і показу танцювального етюду підготовленого 

абітурієнтом заздалегідь . 

Примітка: Танцювальний етюд може бути створений у будь-якому жанрі 

хореографічного мистецтва на вибір абітурієнта. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Результати фахового іспиту оцінюється за 200 бальною системою. 

Результат виставляється в екзаменаційну відомість і екзаменаційний лист 

абітурієнта, які підписуються головою та всіма членами предметної 

екзаменаційної комісії після загального голосування. Оцінювання проводиться 

відповідно до визначених вимог.  
 

 

Критерії Підкритерії Бали 

Виконання основних 

елементів класичного 

екзерсису біля станка та 

на середині залу. 

(50 балів) 

У абітурієнта 

недостатньо розвинуті 

відповідні фізичні та 

хореографічні дані. 

-20 

Помилки та неточності 

під час виконання  

основних елементи 

екзерсису біля станка 

-15 

Помилки та неточності 

під час виконання  

основних елементів на 

середині залу та у  

загальноприйнятій 

термінології. 

-15 

Практичний показ 

створеного 

танцювального етюду на 

задану тему 

(50 балів) 

Хореографічний образ не 

відповідає заданій темі 
-20 

Лексика танцювального 

етюду не відповідає 

музичному супроводу 

-15 

Погрішності у 

використанні сценічного 

простору 

-15 

Виконання основних 

елементів народно-

сценічного екзерсису 

Відсутні музичність, 

відчуття ритму та ін. 
-20 

Помилки та неточності -15 



біля станка та 

танцювальних елементів 

на середині залу. 

(50 балів) 

під час виконання  

основних елементи 

екзерсису біля станка 

Помилки та неточності 

під час виконання  

основних елементів на 

середині залу та у  

загальноприйнятій 

термінології. 

-15 

Практичний показ 

власно створеного 

танцювального етюду 

(50 балів) 

Помилки в побудові 

хореографічного твору. 
-20 

Лексика танцювального 

етюду не відповідає 

музичному супроводу 

-15 

Погрішності у передачі 

характеру та  манера 

виконання . 

-15 

200 балів  -200 балів 
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