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ВСТУП 

Підсумкова атестація підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти  галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 013 Початкова освіта (спеціалізація 

Хореографія) здійснюється екзаменаційною комісією Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка з даного фаху, затвердженою МОН України, 

після виконання студентами навчального плану у повному обсязі. 

Метою підсумкової атестації у формі кваліфікаційного іспиту є встановлення фактичної 

відповідності підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти означеної 

галузі та спеціальності вимогам освітньо-професійної програми «Початкова освіта та 

хореографія». 

Згідно з Положенням про атестацію здобувачів вищої освіти у Дрогобицькому 

державному педагогічному університеті імені Івана Франка атестація здобувачів першого 

(бакалаврського) вищої освіти ступеня за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка  спеціальності 

013 Початкова освіта, спеціалізація: Хореографія здійснюється Державною екзаменаційною 

комісією Дрогобицького державного педагогічного університету з даного фаху, затвердженою 

Міністерством освіти і науки України, після повного виконання студентами відповідної 

освітньої програми. 

Атестація здійснюється з метою встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої 

освіти у формі комплексного екзамену з хореографії і методики її навчання. 

Кваліфікаційний екзамен з хореографії і методики її навчання – це підсумковий 

контроль рівня знань та умінь студента, які він повинен продемонструвати для підтвердження 

відповідності набутих ним компетентностей нормативним вимогам. Екзамен поєднує питання 

з основних фахових навчальних дисциплін навчального плану підготовки фахівця (галузь 

знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта, спеціалізація: Хореографія): 

«Теорія і методика класичного танцю», «Теорія і методика народно-сценічного танцю», 

«Теорія і методика українського народного, історико-побутового танцю», «Теорія і методика 

сучасного спортивного бального танцю», «Мистецтво балетмейстера», «Основи теорії 

музики». Окрім теоретичних знань екзамен передбачає балетмейстерську роботу студента у 

формі власної постановки танцю. 

Теоретична основа – праці зарубіжних та вітчизняних методистів, педагогів, 

психологів, мистецтвознавців В. Верховинця, П. Вірського, А. Гуменюка, Р. Захарова, Р. 

Січинського, Т. Ткаченко, С. Худенкова та інших, а також навчально-методичні програми з 

хореографічного мистецтва. 

Білет складається з трьох питань. Перше питання відображає теоретичні положення 

інтегрованого курсу (теорії і методики класичного, народно-сценічного, українського 

народного, історико-побутового, сучасного спортивного бального танців; теорії і методик 

роботи з дитячим хореографічним колективом); друге питання – зміст, методи, форми, 

структуру методики хореографічного мистецтва; третє питання – балетмейстерська робота 

(власна постановка танцю). 

Така структура білета дозволяє в комплексі виявити теоретичні знання і навички 

випускників та вміння застосувати їх на практиці. Теоретичний рівень знань студента та 

практична постановка танцю повинні виявити його знання з дисциплін хореографічного 

циклу; відповідь має бути логічною, повною, аргументованою основними положеннями 

методики викладання хореографічного мистецтва. 
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ВЗІРЕЦЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

Білет № ____ 

1. Навчально-тренувальна робота хореографічного колективу. Поєднання виховного та 

навчального процесів в хореографічному навчанні. 

               (20 балів) 

 

2. Методика вивчення вправ на присідання. Особливості музичного розміру та 

ритмічного малюнку. Побудова комбінації біля станка. 

 (30 балів) 

 

3. Балетмейстерська робота (власна постановка танцю). 

                 (50 балів) 

 

 

План-схема побудови відповіді на питання білету: 

- чітке визначення сутності поняття, явища чи процесу, що розглядається; 

- аналіз основних характеристик поняття, процесу; 

- розкриття змісту педагогічного завдання, що пов’язане з поняттям; 

- розв’язання даного питання в теорії та практиці загальноосвітньої школи; 

- стислий підсумок (резюме). 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Розділ 1. Теорія і методика класичного танцю 

Формування системи класичного танцю. Теорія та методика постановки екзерсису біля 

станка. Екзерсис на середині залу. Розвиток координації. Шляхи формування та розвитку 

класичного танцю.  

Побудова уроку класичного танцю. Побудова комбінацій біля станка. Побудова 

комбінацій на середині залу. Історія розвитку класичного танцю.  

Основні вимоги до класичного танцю. Пози класичного танцю. Елементарне adajio 

(повільна частина уроку). Allegro (швидка частина уроку). 

Опрацювання та вивчення словника французьких термінів класичного танцю. Вattement 

tendu (виніс ноги на носок) з І позиції. Demi-plie (напівприсідання). Rond de jambe par terre 

(коло ногою по підлозі). Вattement tendu jete (натягнутий рух з кидком). Battement frappe 

(ударяючий рух). Grand plie (велике присідання). Вattement fondu (танучий рух). Grand 

battement jete (рух з великим кидком). Battement developpe (розгорнутий рух). Battement 

developpe passé (переведення ноги). Temps lie (тан ліє). Третє рort-de-bras (рухи руками) з 

ногою, витягнутою назад на носок з рlie (присіданням). Елементарні рухи в повороті. 
 

Розділ 2. Теорія і методика народно-сценічного танцю 

Народний танець – першооснова хореографічного мистецтва. Походження і розвиток 

народно-сценічного танцю. Вправи на присідання, вправи на розвиток рухливості ступні. 

Кругообертальні та обертальні вправи. Вправи на м’яке розкривання ноги. Особливості 

побудови екзерсису народно-сценічного танцю.  

Методика підготовки та проведення уроку з народно-сценічного танцю. Структура 

занять з народно-сценічного танцю. Загальна характеристика російських народних танців. 

Загальна характеристика народних танців Прибалтики (литовського, латиського, естонського). 

Польське народне хореографічне мистецтво. Загальна характеристика молдавських народних 

танців. Характеристика стилю та манери виконання рухів італійських народних танців. 

Загальна характеристика угорських народних танців. Іспанське народне хореографічне 

мистецтво. Загальна характеристика народних танців Кавказу.  

Методика побудови навчальних вправ та комбінацій народно-сценічного танцю біля 

станка. Методика побудови навчальних комбінацій та етюдів на середині залу.  
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Розділ 3. Теорія і методика українського народного, історично-побутового танцю 

Український народний танець як складова частина народних танців. Класифікація та 

характеристика українських народних танців. Основні позиції і положення рук при виконанні 

танцювальних рухів українського народного танцю. Послідовність вправ біля станка і на 

середині залу в українському народному танці.  

Методика виконання рухів Центральної України. Особливості побудови уроку 

українського народного танцю. Техніка та методика виконання рухів українського народного 

танцю. Побутові танці епохи Відродження. Етикет придворного суспільства. Розквіт 

танцювального мистецтва у XV-XVII ст. в Італії. Методика вивчення танців: «Бранль», 

«Павана». Паризька Академія танцю та її роль у розвитку хореографії. Методика вивчення 

основних кроків «Менуету». 

 

Розділ 4. Теорія і методика сучасного (спортивного) бального танцю 

Предмет і термінологія сучасного (спортивного) бального танцю. Постановка рук, ніг, 

корпусу та голови в європейських танцях. Основні положення у парі та з’єднання рук в 

європейських танцях. Постановка рук, ніг, корпусу та голови в латиноамериканських танцях.  

Ритмічні особливості танців європейської програми, їх загальна характеристика. Ритмічні 

особливості танців латиноамериканської програми, їх загальна характеристика.  

Композиційний план побудови бальних танців відносно танцювального майданчика. Вивчення 

основних рухів бальних танців. 
 

Розділ 5. Мистецтво балетмейстера 

Значення законів драматургії в роботі балетмейстера над створенням хореографічного 

твору. Експозиція. Зав’язка Кульмінація. Розв’язка. Аналіз складових музичного тексту 

(тривалість, розмір, ритм, темп, характер) для створення хореографічного тексту. 

Взаємозв’язок музичного образу з хореографічним текстом.  

Роль композиційного плану у створенні нового хореографічного тексту. Місце 

хореографічного тексту в композиції танцю. Малюнок танцю – складова частина композиції 

танцювального номеру. Ідея, тема, сюжет та їх втілення в хореографічному творі. Програма – 

основа створення майбутньої хореографічної постановки. Музика в хореографічному творі. 

Танцювальні рухи, пози, жести, пантоміма, міміка.  
 

Розділ 6. Основи теорії музики 

Нотний стан, скрипічний та басовий ключ. Складові назви звуків, гама, звукоряд, октава. 

Фізичні властивості звуку, тривалості нот та пауз. Півтон, тон, знаки альтерації. Метр, прості 

та складні метри. Ритм, музичний розмір, такт. Основний темп твору та його зміни під час 

виконання. Основні динамічні відтінки, нюанси, що змінюють силу звучання. Поняття про лад 

та його різновиди. Стійкі і нестійкі ступені ладу. Головні ступені ладу. Тональність, 

відхилення та модуляції  в тональностях. Побудова інтервалів від звуку та у тональності. 

Структура музичного твору. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТА 

Оцінювання відповіді на перше питання білету:  
Перша частина питання – максимально 10 балів; друга частина – максимально 10 

балів. Разом за відповідь на перше питання – максимально 20 балів. 
 

Оцінювання відповіді на друге питання білету:  
Перша частина питання – максимально 10 балів; друга частина – максимально 10 

балів; третя частина (представлення фрагмента уроку) – максимально 10 балів. Разом за 

відповідь на друге питання – максимально 30 балів.  
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Оцінювання відповіді на третє питання білету:  
Перша частина питання (представлення власного танцювального номеру) – 

максимально 10 балів; друга частина (аналіз номеру) – максимально 10 балів. Третя частина 

питання (якість виконання хореографічної постановки) – максимально 30 балів (за 

композиційний задум та малюнок постановки – макс. 10 балів, за сценічне оформлення 

номеру – макс. 10 балів, за технічне виконання роботи – макс. 10 балів). Разом за 

представлення, аналіз та безпосереднє виконання хореографічної постановки – максимально 

50 балів. 

 

Шкала 10-ти бального оцінювання:  
9-10 балів: студент відповідає на питання екзаменаційного білета абсолютно вірно, 

чітко, виразно, логічно розкриває зміст питань; володіє мистецтвознавчою та педагогічною 

термінологією, має об'ємний словниковий запас; глибоко розуміє та висвітлює теоретичні 

питання хореографічного мистецтва; питання методики викладання хореографічного 

мистецтва розкриває з огляду на сучасні нормативні документи, навчальні програми, 

посилається на інновації та передовий досвід вчителів; аналіз виконаного твору ведеться 

згідно з визначеною методикою аналізу творів мистецтва, 

студент впевнено послуговується мистецтвознавчими термінами, вміло розкриває суть 

виконаного, особливості технічного та технологічного процесів; творча робота виконана на 

високому професійному рівні. 
 

7-8 балів: студент відповідає на питання екзаменаційного білета правильно, в повному 

об'ємі, володіє мистецтвознавчою та методичною термінологією, орієнтується у шкільних 

програмах, проте допускає незначні неточності питань дидактики та методики 

хореографічного мистецтва; висвітлює питання основ танцювальної грамоти з порушенням 

логіки, послідовності; у процесі аналізу виконаної роботи студент в цілому дотримується 

визначених послідовностей, користується лише загальною термінологією, розуміє суть і 

зміст виконаного, але не завжди дотримується логіки у їх поясненні; творча робота містить 

незначні помилки композиційного та технічного характеру. 
 

5-6 балів: відповідь студента частково вірна, але не повна, порушена логіка, допущені 

вагомі помилки і неточності в питаннях теорії та практики хореографічного мистецтва, 

обмежений мистецтвознавчий та педагогічний словниковий запас; поверхневі знання 

матеріалів навчальних шкільних програм, слабке орієнтування у вікових особливостях 

школярів у сфері постановки танцювального номеру, однак, в цілому студент орієнтується в 

основних питаннях методики викладання хореографічного мистецтва у школі; слабкі знання 

в аналізі творчої роботи, поверхово орієнтується в суті творчого процесу, може детально 

охарактеризувати лише окремі етапи роботи; творча робота виконана з окремими 

важливими помилками. 
 

1-4 бали: відповідь студента невірна, відсутня логіка розкриття питань; низький рівень 

уявлень з теорії і практики основ танцювальної грамоти, методики викладання 

хореографічного мистецтва в школі; дуже низькі або взагалі відсутні вміння провести аналіз 

твору, студент не розуміє значень багатьох термінів, плутає їх, не може побудувати свої 

висловлювання; творча робота містить багато важливих помилок композиційного та 

технічного характеру. 
 

0 балів: відповідь на питання не подана; практична робота не виконана. 
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ПИТАННЯ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

з хореографії та методики її навчання 

Перші питання у білетах: 

1. Класифікація українських народних танців. Основна термінологія українського 

народного танцю. 

2. Зародження і становлення бальної хореографії. Види і характеристика бальних танців. 

3. Походження бального танцю. Класифікація європейської програми. 

4. Закони драматургії в хореографічному творі та його створення. Композицій план  – 
основа нового хореографічного твору. 

5. Побутові танці та їх характеристика. Гопак, козак, метелиця. Верховинки, коломийки, 

гуцулки. Польки та кадрилі. 

6. Локальні рухи та характеристика рухів. Жіночі і чоловічі танцювальні ходи, біги, 

вихиляси, тинки, голубці.  

7. Поняття про мелодію та мелодійний рух. Членування мелодії на частини. 

8. Жанри хореографічного мистецтва. Ансамбль класичного, народного, сучасного, 

бального танцю. 

9. Тексти хороводів і танцювальних пісень. Трудова та побутова тематика в текстах 

хороводів. 

10. Походження і класифікація танців латиноамериканської програми. Ритмічні 

особливості бальних танців. 

11. Характеристика епохи XVI-ХVІІ століття. Стильові особливості танців, костюм, 

музика. 

12. Закони драматургії в хореографічному творі та його створення. Композицій план – 

основа нового хореографічного твору. 

13. Тон. Півтон. Знаки альтерації. Побудова музичного звукоряду. 

14. Роль музичного супроводу у танці. Створення музичного матеріалу, виходячи із 

композиційного плану. 

15. Хороводи як синтетичний вид хореографічного мистецтва. Хороводи за циклами і 

темами. 

16. Малюнок танцю – складова частина хореографічного твору. Взаємозв’язок сценічного 

образу і музичного матеріалу. 

17. Формування системи класичного танцю. Основні школи класичного танцю. 

18. Середовище, в якому побутували і розвивалися українські народні танці. Танці інших 

народів у мистецькому житті України. 

19. Інтервали. Поняття про інтервали, їх побудову та обернення. 

20. Народний одяг як складова матеріальної та духовної культури українців. Функція 

одягу, класифікація традиційного одягу. 

21. Народний одяг Середньої Наддніпрянщини. Сценічний костюм  

22. Характеристика танців народів світу. Характерні особливості танцювальної лексики.  

23. Загальна характеристика сюжетних танців. Основні теми сюжетних танців. 

24. Принципи побудови мажорної та мінорної гами. Різновиди мажору та мінору. 

25. Лексика народно-сценічного танцю. Взаємозв’язок і різниця між народно-сценічним і 

класичним танцем.  

26. Виникнення та формування термінології: Французька, англійська та українська 
термінологія у хореографії.   

27. Класифікація європейської програми. Ритмічні особливості бальних танців. 

28. Лексика українського танцю за вибором. Танцювальні ходи, біги, вихиляси, тинки, 
голубці. 

29. Регіональні комплекси. Народний одяг Карпат та сценічний костюм. 

30. Основні елементи, терміни, поняття класичного танцю. 
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Другі  питання у білетах: 

1. Методика вивчення та характеристика Plie у класичному танці. Особливості 

музичного розміру та ритмічного малюнку. Комбінація біля станка. 

2. Методика вивчення та характеристика Вattement tendu у класичному танці. 

Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. Комбінація біля станка. 

3. Методика вивчення та характеристика Вattement tendu і Вattement tendu jete у 

класичному танці. Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. Комбінації біля 

станка. 

4. Методика вивчення та характеристика Rond de jambe par terre у класичному танці. 

Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. Комбінація біля станка. 

5. Методика вивчення та характеристика Вattement fondu у класичному танці. 

Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. Комбінація біля станка. 

6. Методика вивчення та характеристика Grand battement jete у класичному танці. 

Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. Комбінація біля станка. 

7. Методика вивчення та характеристика Battement frappe у класичному танці. 

Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. Комбінація біля станка. 

8. Методика вивчення та характеристика Battement developpe у класичному танці. 

Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. Комбінація біля станка. 

9. Проаналізувати методику вивчення вправ на розвиток рухливості ступні. Визначте 

особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. 

10. Проаналізувати методику вивчення великих кидкових рухів.  Визначте особливості 

музичного розміру та ритмічного малюнку. 

11. Проаналізувати методику вивчення вправ на присідання. Розкрийте особливості 

музичного розміру та ритмічного малюнку. 

12. Розкрийте методику вивчення вправ на вистукування. Визначте особливості 

музичного розміру та ритмічного малюнку. 

13. Проаналізуйте методику вивчення обертальних та кругообертальних вправ. Визначте 

особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. 

14. Проаналізуйте методику вивчення вправ з ненапруженою (вільною) ступнею. 

Розкрийте  особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. 

15. Ходи в українському народному танці. Визначте особливості музичного розміру та 

ритмічного малюнку. Побудова комбінацій. 

16. Вихиляси в українському народному танці. Визначте особливості музичного розміру 

та ритмічного малюнку. Побудова комбінацій. 

17. Тинки в українському народному танці. Визначте особливості музичного розміру та 

ритмічного малюнку. Побудова комбінацій. 

18. «Голубці» в українському народному танці. Визначте особливості музичного розміру 

та ритмічного малюнку. Побудова комбінацій. 

19. Доріжки в українському народному танці. Визначте особливості музичного розміру та 

ритмічного малюнку. Побудова комбінацій. 

20. «Вірьовочка» в українському народному танці. Визначте особливості музичного 

розміру та ритмічного малюнку. Побудова комбінацій. 

21. Танцювальні біги в українському народному танці. Визначте особливості музичного 

розміру та ритмічного малюнку. Побудова комбінацій. 

22. Методика вивчення основних кроків європейського танцю «Повільний вальс». 

Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. Комбінація з основних рухів. 

23. Методика вивчення основних кроків танцю «Ча-ча-ча». Особливості музичного 

розміру та ритмічного малюнку. Комбінація з основних рухів. 

24. Методика вивчення батман тандю № 1, № 2, № 3 в народно-сценічному танці. 

Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. Побудова комбінації біля станка. 

25. Методика вивчення основних кроків європейського танцю «Віденський вальс». 

Особливості музичного розміру та ритмічного малюнку. Комбінація з основних рухів. 



 8 

26. Методика виконання port de bras. Пози epoulement croisee, effacee. 

27. Методичний розбір рухів українського танцю. Комбінації рухів. Побудова 

танцювальної фігур. 

28. Танцювальні ходи. Танцювальні доріжки. Комбіновані варіанти виконання в 

українському народному танці. 

29. Танцювальні ходи. Танцювальні доріжки. Комбіновані варіанти виконання в 

українському народному танці. 

30. Роль музичного супроводу у танці. Особливості підбору музичного матеріалу, 

виходячи із композиційного плану. 
 

Третє питання у кожному білеті: 
 
       Балетмейстерська робота (власна постановка танцю). 
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