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ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ З ХОРЕОГРАФІЧНОГО
МИСТЕЦТВА
для вступу на навчання за спеціальністю
014 Середня освіта (Хореографія) освітнього ступеня «Бакалавр»
на базі освітнього ступеня «Молодший спеціаліст»
Пояснювальна записка:
Сучасна підготовка фахівців-хореографів, зокрема, вчителів хореографії
ґрунтується на інтеграції навчальних планів і програм, які спрямовані на забезпечення
високої ефективності.
Підготовка фахівців з Хореографії вимагає дотримання співвідношення
теоретичного компоненту, що проявляється у формуванні знань, та практичного, що
полягає не тільки у виробленні вмінь та навичок, необхідних для роботи у сфері
художньо-естетичного виховання засобами хореографії, але й набутті особистих якостей
(професійного мислення, професійної самосвідомості, професійної компетенції).
Вступні іспити припускають перевірку засвоєння курсів «Теорія і методика
класичного танцю», «Теорія і методика народно-сценічного танцю», «Світова художня
культура» відповідно до Правил прийому до Житомирського державного університету.
Тестові завдання складені з урахуванням норм і вимог сучасної школи,
пропонованих для підсумкових, інтегрованих тестів:
Тести спрямовані на виявлення в абітурієнтів:
Рівня знань (компетентність у межах фахових знань);
Рівня аналітичного мислення в галузі мистецтва.
Програма тестування (перелік розділів і тем):
Теорія і методика класичного танцю.
Народна хореографія – першооснова в створенні системи класичного танцю.
Збагачення класичного танцю танцювальним фольклором різних народів. Виразні засоби
класичного танцю.
Розвиток і збагачення теорії і методики викладання класичного танцю за останні
десятиліття.
Завдання уроку класичного танцю. Термінологія класичного танцю. Послідовність
виконання вправ екзерсису біля станка і на середині залу.

Методика вивчення руху і складання комбінацій у відповідності з програмою
практичного курсу: назва руху, вимова, переклад, транскрипція, показ руху, його
призначення, характер руху, характер музичного супроводу, правила виконання в
поєднанні з музичною розкладкою, основні етапи вивчення руху, можливі поєднання з
іншими рухами і поступове ускладнення виконання (відповідно головному курсу).
М′якість ніг та гнучкість тулубу – як засіб виразності класичного танцю.
Виворотність та її естетичні функції. Танцювальний крок – одна з основних вимог
класичного танцю. Апломб у класичному танці. Правильне положення і рух рук. Plie у
класичному танці. Ballon.
Поняття ритм, темп, метр, музична динаміка. Характер музики. Музичний образ.
Мелодія та її втілення у танцювальних комбінаціях. Музичний супровід уроку. Єднання
музики та руху.
Завдання уроку класичного танцю. Співвідношення тривалості частин уроку в
залежності від вікових особливостей. Темп уроку.
Послідовність виконання вправ екзерсису біля станку та на середині зали.
Методика подачі нового матеріалу. Методика складання комбінацій екзерсису,
allegro.
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Теорія і методика народно-сценічного танцю
Танець - творіння народу, його минуле та сучасне. Народний танець – джерело
хореографічного мистецтва. Народний танець в сценічній обробці. Значення народносценічного танцю.
Термінологія народно-сценічного танцю. Еволюційний розвиток лексики
народного танцю. Назви рухів та їх походження. Класифікація рухів. Шляхи збагачення
лексики народного танцю. Методика вивчення руху і складання комбінацій у
відповідності з програмою практичного курсу: назва руху, вимова, переклад,
транскрипція, показ руху, його призначення, характер руху, характер музичного
супроводу, правила виконання в поєднанні з музичною розкладкою, основні етапи
вивчення руху, можливі поєднання з іншими рухами і поступове ускладнення виконання
(відповідно головному курсу).
Методика побудови уроку народно-сценічного танцю: послідовність вправ біля
станка та на середині залу, чергування вправ за складністю та характером їх виконання.
Особливості складання танцювальних комбінацій та невеликих етюдів на вивченому

матеріалі.
Музичний супровід та виховання музичності на уроках народно-сценічного танцю.
Творчий контакт в роботі педагога та концертмейстера. Форми та методи співпраці.
Робота педагога по підбору музичного матеріалу для супроводу уроку та постановочної
роботи. Відповідність рухів структурі вибраного музичного матеріалу.
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Львова. – Львів, Сполом, 2006. – 288с.
Світова художня культура
1.
Первісне мистецтво.
2.
Мистецтво Стародавнього Сходу.
3.
Мистецтво Стародавнього Єгипту.
4.
Мистецтво Стародавньої Греції.
5.
Мистецтво Стародавнього Риму Середньовічне мистецтво Західної Європи.
6.
Мистецтво країн Західної Європи епохи Відродження та Реформації.
7.
Мистецтво Західної Європи Нового часу (ХУІІ-ХУІІІ ст.) Східноєвропейське
мистецтво XVIII-XIX ст. Західноєвропейське мистецтво кінця ХІХ ст. початку ХХ ст..
8.
Художня культура Західної Європи та США у найновіші часи (ХХ ст.).
9.
Дослов'янська мистецька традиція на теренах України.
10. Мистецтво східних слов’ян дохристиянської доби.
11. Мистецтво Київської Русі.
12. Українське мистецтво в ХУI – XVІІ ст.).
13. Козацька епоха і формування мистецтва українського бароко.
14. Здобутки українського мистецтва ХІХ ст.
15. Мистецтво України на початку ХХ століття Національно-культурне
піднесення 20-х років в Україні як передумова розквіту мистецьких традицій.
16. Мистецький авангард та його доля.
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Основні вимоги до рівня підготовки:
Абітурієнти повинні усвідомлено оперувати основними поняттями, показати
сформованість наукового світогляду, свій загальнокультурний рівень, ерудицію, засвоєння
національних та загальнолюдських цінностей.
Абітурієнти повинні знати:
що таке хореографічне мистецтво, його види і характерні особливості; основні етапи
розвитку хореографічного мистецтва, теоретиків і практиків хореографії; методику
вивчення та виконання вправ класичного і народно-сценічного танцю, особливості
складання комбінацій екзерсису; основні виразні засоби хореографії і особливості їх
вживання.
Абітурієнти повинні вміти:
складати і виконувати комбінації класичного екзерсису біля станка і на середині залу,
складати і виконувати комбінації народно-сценічного та українського екзерсису біля
станка і на середині залу, уміти працювати з музичним матеріалом, створювати образні
танцювальні етюди на запропоновану тему, створювати образні танці та працювати з
виконавцями над постановкою номера, визначати основні аспекти роботи з танцювальним
колективом.

Критерії оцінювання знань та вмінь абітурієнта:
Загальний обрахунок рейтингової оцінки відповідей абітурієнтів відбувається за
200-х бальною системою.
Бали 181-200 виставляються, якщо абітурієнт показав глибоке знання теоретичного
і практичного матеріалу, уміння грамотно оперувати спеціальними мистецькими
термінами.
Бали 153-180 виставляються в тому випадку, якщо один або два з перерахованих
вище пунктів виражені недостатньо але абітурієнт в цілому володіє всіма необхідними
знаннями навичками.
Бали 124-152 виставляються в тому випадку, якщо абітурієнт допускає помилки
при виконанні тестових завдань.
Бали нижче 124 виставляються в тому випадку, якщо абітурієнт не справився з
тестовими завданнями.

