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Пояснювальна записка

Фахове випробування з хореографії для вступу зі спеціальності 024 
Хореографія на базі повної середньої освіти проводиться у вигляді творчого 
конкурсу.

Під час проведення творчого конкурсу зі спеціальності 024 Хореографія 
абітурієнт повинен продемонструвати:

^  природні хореографічні здібності;
^  початкові хореографічні знання й уміння, емоційність і 

артистичність у виконанні підготовленого хореографічного 
номера;

^  здатність успішно навчатися за обраною спеціальністю.
При цьому виставляються окремі оцінки з кожного розділу, на підставі яких 

виводиться середній бал за екзамен.
Максимальна кількість балів, отриманих за складання абітурієнтом 

фахового випробування зі спеціальності 024 Хореографія становить 200 балів.



Програма творчого конкурсу з хореографії складається з трьох частин:
► виконання довільних пластичних рухів (пластична імпровізація) під 

різнохарактерну музику;
► виконання елементів народних танців за зразком, запропонованим 

екзаменатором;
► виконання танцю або його частини (за вибором абітурієнта).

Критерії оцінювання рівня підготовки абітурієнтів 
на вступному екзамені (співбесіді) з хореографії

Бали Вид роботи, критерії

Виконання довільних пластичних рухів 
під різнохарактерну музику (пластична імпровізація)

200-
190

Бездоганне володіння тілом (пластичність та координація). 
Рухи вільно узгоджуються під музичний супровід. Пластична 
імпровізація є різноманітною та яскравою за своїм виконанням, 
образною за своїм вираженням.

189-
175

Досить гарне володіння тілом. Рухи вільно узгоджуються під 
музику. Яскрава, але дещо одноманітна за своїм виконанням 
пластична імпровізація. Незначна напруженість рухів.

174-
150

Вільне володіння тілом. Гарне почуття ритму, однак у 
наявності деяка скутість. Рухи дещо одноманітні, виконання не 
досить виразне.

149-
137

Достатньо вільне володіння тілом. Імпровізовані рухи скуті, 
напружені, спостерігається незначна нескоординованість. 
Музично-ритмічні відчуття розвинуті у недостатній мірі. 
Невиразність виконання.

136-
124

Імпровізовані рухи напружені і скуті. Пластична імпровізація 
одноманітна та невиразна. Невміння узгоджувати рухи тіла під 
музичний супровід.

123-
100

Навики виконання рухів відсутні. Скутість, напруженість, 
нескоординованість у пластичній імпровізації. Музично- 
ритмічне відчуття виражено у недостатній мірі.

Виконання елементів народних танців за зразком
200-
190

Стильова та жанрова точність, виразність відтворення 
елементів народних танців. Спостережливість, активність, 
швидка реакція на зміни запропонованих рухів. Яскраве та 
образне виконання.

189-
175

Виразне відтворення запропонованих елементів народних 
танців. У наявності відчуття стилю та жанру. Виконання 
достатньо яскраве та образне. Дещо сповільнена реакція на 
зміни рухів.



174-
150

Відтворення елементів народних танців досить виразне. Однак 
спостерігаються стильові та жанрові неточності. Недостатня 
спостережливість та увага. Виконання рухів не зовсім яскраве 
та образне.

149-
137

Виконання недостатньо виразне. Допускаються жанрові та 
стильові помилки. Бракує спостережливості. Сповільнена 
реакція не зміну рухів.

136-
124

Невиразне виконання елементів танцю. Неточне відтворення 
рухів. У наявності жанрові та стильові помилки. Відсутнє 
спостережливість та увага.

123-
100

Бракує техніки виконавства. Відсутнє розуміння жанру і стилю 
запропонованих елементів. Пасивність та індиферентність у 
сприйнятті показу екзаменатора. Неспроможність відтворити 
запропонований матеріал.

Виконання танцю або його частини.
200-
190

Бездоганне та якісне виконання танцю високий рівень технічної 
підготовки та виконавської майстерності. Яскрава образність, 

емоційність, переконливість виконавської концепції. Повністю 
збережена художня цілісність хореографічного твору.

189-
175

Якісне виконання танцю. Зустрічаються випадкові неточності, 
що не впливають не загальне художнє враження. Достатня 
технічне підготовка. Виконання образне, досить переконливе. 
Цілісність танцю збережена.

174-
150

Виконання танцю художньо виразне. Однак помітна незначна 
технічна напруженість. Випадкові неточності при виконанні 
рухів. Достатній рівень технічної підготовки. Бракує художньої 
цілісності.

149-
137

Виконання танцю недостатньо виразне. Допускається незначні 
технічні помилки. Досить непереконлива виконавська 
концепція. Бракує художньої цілісності танцю. Рівень технічної 
підготовки середній.

136-
124

Невиразне, непереконливе виконання танцю. Спостерігаються 
досить значні технічні помилки. Образна невизначеність. 
Досить задовільний рівень технічної підготовки.

123-
100

Невиразне та індиферентне виконання танцю. Низький рівень 
технічної підготовки та виконавської майстерності. Відсутня 
художня цілісність танцю.
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