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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програма вступних випробувань охоплює коло питань, що в сукупності 

характеризують вимоги до знань і вмінь особи, яка бажає навчатися з метою 

набуття ступеня «бакалавр» за напрямом 6.020202 «Хореографія» на базі повної 

середньої освіти. Організаційні форми контролю: фахове випробування з 

комплексу хореографічних дисциплін спеціальності 6.020202 «Хореографія» у 

формі тестування. 

Фахове випробування з комплексу хореографічних дисциплін – це 

критерій оцінювання навчальних досягнень абітурієнта, що ґрунтується на 

розв’язанні різнорівневих тестових завдань. Вступні випробування охоплюють 

фахові предмети, що передбачені навчальними планами за напрямом підготовки 

«Хореографія» з наступних дисциплін: «Основи класичного танцю», «Основи 

сучасного танцю».  

Критерії оцінювання знань абітурієнтів 

Вступникам пропонується виконати тестове завдання яке складається з 4-х 

рівнів, кожен з яких включає чотири питання. 

Правильна відповідь на кожне питання першого рівня оцінюється в чотири 

бали. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання першого 

рівня – 16 балів. 

Правильна відповідь на кожне питання другого рівня оцінюється в п`ять 

балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання другого 

рівня – 20 бали. 

Правильна відповідь на кожне питання третього рівня оцінюється в шість 

балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання третього 

рівня – 24 бали. 

Правильна відповідь на кожне питання четвертого рівня оцінюється в десять 

балів. Максимальна оцінка за правильні відповіді на чотири питання четвертого 

рівня – 40 бали. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тема 1. Комплекс танцювальних вправ у балеті, які виконуються як 

біля станка, так і на середині залу 

Plie (присідання). Що виробляє «plie»? Чим відрізняється «demi-plie» від 

«grand plie»? На яких позиціях ніг виконується «plie»? Куди розкриваються 

коліна при виконанні «plie»? Якщо танцівник виконує «demi-plie» тримаючись 

за хореографічний станок однією рукою, то в якій (их) позиції (ях) знаходиться 

інша? Та інше стосовно вправи «plie». 

Battement tendu (відведення ноги). З якої позиції не можна зробити 

«battement tendu»? Що досягається при виконанні «battement tendu»? Куди має 

бути нахилена голова під час виконання «battement tendu»? Положення рук при 

виконанні «battement tendu». Та інше стосовно вправи «battement tendu». 

 Battement tendu jete (викид ноги). На скільки градусів потрібно відкинути 

ногу під час виконання «battement tendu jete»? Як потрібно повернути ногу на 

місце після викиду ноги? Положення опорної ноги під час виконання «battement 

tendu jete»? Руки під час виконня «battement tendu jete». З якими вправами 

корисно поєднувати «battement tendu jete»? Та інше стосовно вправи «battement 

tendu jete». 

Battement fondu (одночасне згинання двох колін, вивід «робочої» ноги 

вперед). На скільки градусів виконується вивід ноги на «battement fondu»? Рухи 

опорної ноги під час виконання «battement fondu». Положення голови і рук під 

час виконання «battement fondu». Та інше стосовно вправи «Та інше стосовно 

вправи «rond de jambe par terre». 

Grand battement jete (швидкий злитний кидок ноги). На скільки градусів 

виконується grand battement jete? Як повертається нога після викиду ноги? 

Положення рук і голови при виконанні grand battement jete. З якими вправами 

поєднується grand battement jete? На яких позиціях ніг виконується grand 

battement jete? Та інше стосовно вправи grand battement jete. 
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 Rond de jambe par terre (півколо ногою по підлозі). Руки під час 

виконання «rond de jambe par terre». Дії вільної ноги під час виконная «rond de 

jambe par terre». Що засвоює танцівник під час виконная цієї вправи?  Який 

підготовчий рух виконується перед виконанням «rond de jambe par terre», 

котрий складається з двох частин? Положення рук і голови при виконанні 

підготовчого руху та виконанні «rond de jambe par terre»? Та інше стосовно 

вправи «rond de jambe par terre». 

Adagio (повільно). Що виробляє adagio? Які вправи поєднує в собі adagio? 

З чого складається та як виконується adagio в молодших, середніх та старших 

класах? Adagio в чоловічому виконанні та в жіночому. Які рухи припадають на 

сильні, а які на слабкі долі такту в adagio? Та інше стосовно adagio. 

Тема 2. Allegro. 

Sissonne simple (стрибок). Рухи стоп і позиції ніг у повітрі при виконання 

«sissonne simple»? Позиція голови і рук під час виконання «sissonne simple». Які 

вправи поєднуються з «sissonne simple»? Приземлюючись що роблять нога, яка 

стоїть позаду і нога що стоїть спереду? Та інше стосовно «sissonne simple».  

Sissonne tombee (стрибок). Положення корпусу при виконанні «sissonne 

tombee». Положення голови та рук при виконанні «sissonne tombee». З якої 

позиції ніг починається виконання «sissonne tombee»? Опис самого стрибка 

«sissonne tombee». Позиції голови, рук та ніг після приземлення. З якими 

вправами поєднується «sissonne tombee». Та інше стосовно вправи «sissonne 

tombee». 

 Pas glissade (ковзний крок). З якої і в яку позицію ніг робиться «pas 

glissade»? В яких направленнях робиться «pas glissade»? Положення голови, рук 

і ніг в «pas glissade». З якими вправами поєднується «pas glissade»? Та інше 

стосовно «pas glissade». 

Pas jete (стрибок). Як виконується приземлення в «pas jete»? Положення 

корпусу біля хореографічного станку та на середині зали. Під час стрибка на 

скільки градусів відкрита «робоча» нога? З якими вправами поєднується «pas 

jete»? Які положення приймають після приземлення «робоча» нога і опорна. 
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Положення п`яток до і після стрибка. Положення голови, рук і ніг до і після 

стрибка біля хореографічного станку та на середині зали. 

Cabriole (стрибок). Опис особливості стрибка «cabriole». З яких позицій 

виконується «cabriole»? На скільки градусах виконується «cabriole»? З якими 

вправами поєднується «cabriole»? Та інше стосовно вправи «cabriole». 

Тема 3. Шість форм port de bras. 

Перша форма port de bras, друга форма port de bras, третя форма port de 

bras, четверта форма port de bras, п`ята форма port de bras, шоста форма port de 

bras. 
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