
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Підсумкова атестація підготовки фахівців другого (магістерського) 

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 екзамену з 

хореографії та методики її навчання є встановлення фактичної відповідності 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти означеної 

галузі та спеціальності вимогам освітньо-професійної програми «Початкова 

освіта та хореографія», перевірка сформованості у здобувачів професійних 

компетентностей майбутніх керівників дитячих хореографічних колективів. 

Кваліфікаційний екзамен з хореографії та методики її навчання поєднує 

базові положення профілюючих дисциплін з хореографії – «Мистецтво 

балетмейстера у народно-сценічній хореографії», «Стильові різновиди 

сучасного хореографічного мистецтва» та «Керівництво дитячим 

хореографічним колективом». Їх вивчення передбачає комплексну реалізацію 

практичної, виховної, освітньої, розвиваючої та професійно-педагогічної 

цілей. При цьому ці цілі досягаються в процесі практичного оволодіння 

танцювальним мистецтвом. 

Навчальна дисципліна «Мистецтво балетмейстера у народно-сценічній 

хореографії» покликана підготувати професійно грамотного викладача 

фахових дисциплін шляхом надання студентам ґрунтовних знань з теорії та 

методики викладання даної дисципліни, композиційної побудови народно-

сценічного танцю; сформувати практичні навички та уміння сценічного 

виконання народно-сценічного танцю та  викладання даної дисципліни; 

сформувати уміння складати репертуар хореографічного колективу. 

На заняттях з навчальної дисципліни «Стильові різновиди сучасного 

хореографічного мистецтва» оволодівають витоками та походженням 

стильових різновидів танців; аналізують стильові різновиди танців, 

висвітлюють їх коротку характеристику; вивчають методику  виконання 

танців різних стилів. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Керівництво дитячим 

хореографічним колективом» є підготовка студентів до самостійного 

керівництва дитячим хореографічним колективом, створення репертуару в 

дитячих хореографічних  колективах, з урахуванням специфічних задач, 

умов і контингенту учасників колективу різних типів і видів танцювального 

мистецтва (студія або ансамбль класичного танцю, народного танцю, 

естрадного і джаз-танцю; балет театру). 

У комплексі мета вивчення профілюючих дисциплін полягає у 

формуванні в студентів хореографічної компетентності, яка передбачає 

уміння компетентно орієнтуватися в інформаційному (зокрема 

мистецтвознавчому) просторі; застосовувати здобуті знання у професійній 

діяльності керівника дитячого хореографічного колективу; здатність 



аналізувати хореографічне мистецтво та інтегрувати у світову культуру крізь 

призму духовного світовідчуття; інтерпретувати твори хореографічного 

мистецтва різних жанрів та аргументувати свої судження; уміння провести 

аналіз хореографічного твору (автор, назва, період, стиль, вид, жанр, техніка, 

композиція, засоби передачі змісту, задуму, емоційний вплив). 

Зміст програми складається з трьох розділів («Мистецтво балетмейстера 

у народно-сценічній хореографії», «Стильові різновиди сучасного 

хореографічного мистецтва», «Керівництво дитячим хореографічним 

колективом»), які відповідають спорідненим навчальним дисциплінам і 

включають основні теми відповідно за кожним предметом. На основі 

запропонованої програми складені екзаменаційні білети, які включають три 

питання: 

  перше – основні теоретичні положення мистецтва балетмейстера у 

народно-сценічній хореографії та сценографії хореографічного твору; 

 друге – основні положення теорії і практики у використанні стильових 

різновидів сучасного хореографічного мистецтва; 

  третє – зміст, форми, методи, підходи та принципи керівництва 

дитячим хореографічним колективом. 

Така структура білета дозволяє в комплексі виявити знання то навички 

студентів, вміння застосовувати їх на практиці. Теоретичний рівень студента 

та практична постановка танцю повинні виявити його знання з дисциплін 

хореографічного циклу; відповідь має бути логічною, повною, 

аргументованою основними положеннями методики навчання 

хореографічного мистецтва.   

  

ВЗІРЕЦЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

                                               Білет № ____ 

1. Основні етапи роботи над стилізацією народного танцю.                                                                         

                       (30 балів)  

 

2. Характеристика contemporary dance, структура уроку, етапи навчання.                                                   

               (30 балів) 

 

3. Стилі роботи керівника колективу.   

                                                                                                                   (40 балів) 

 

План-схема побудови відповіді на питання білету: 

- чітке визначення сутності поняття, явища чи процесу, що 

розглядається; 

- аналіз основних характеристик поняття, процесу; 

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

- розв’язання даного питання в теорії та практиці хореографічного 

мистецтва; 



- стислий підсумок (резюме). 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Розділ 1. Мистецтво балетмейстера у народно-сценічній хореографії 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

1. Основні етапи роботи над стилізацією народного танцю.  

2. Характеристика сценічних форм народного танцю. 

3. Композиційний план як етап реалізації творчого задуму балетмейстера. 

4. Основні вимоги до постановки танцю за записом. 

5. Принципи обробки фольклору. 

6. Робота балетмейстера з художником. 

7. Робота балетмейстера з музичним матеріалом. 

8. Етюд як основа балетмейстерської майстерності. 

9. Основні принципи побудови танцювальної сюїти в народно-сценічній 

хореографії. 

10. Драматургія в хореографічному творі. 

11. Лібрето та вимоги до його написання. 

12. Хореографічна мініатюра. 

 

Розділ 2. Стильові різновиди сучасного хореографічного мистецтва 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

1. Становлення та розвиток джаз танцю. 

2. Значення пози, жесту, міміки, пантоміми як виразних засобів у 

джазовому танці. 

3. Сучасні види джазу: степ, бродвей-джаз, класичний джаз, афро джаз, 

соул (ліричний джаз), фанк. 

4. Історія розвитку модерн танцю. Перші виконавці танцю модерн. 

5. Імпровізація в танці. 

6. Злиття джазу і модерну. 

7. Історія виникнення та розвиток contemporary dance. 

8. Характеристика contemporary dance, структура уроку, етапи навчання. 

9. Рухи у просторі, стрибки, оберти. Розтяжка та рівні стилю 

«Сontemporary». Музичне оформлення. 

10. Характеристика, історія виникнення і розвитку танцю диско. 

11. Характеристика хіп-хоп танцю. Характерна музика для танцю, перші 

виконавці. 

12. Теорія та методика виконання синтезованих форм танцю. 

 

Розділ 3. Керівництво дитячим хореографічним колективом 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  

1. Особливості організації дитячого хореографічного колективу. 



2. Типи та функції дитячого хореографічного колективу. 

3. Особливості та методика хореографічної роботи з дітьми 

дошкільного віку. 

4. Особливості та методика хореографічної роботи з дітьми молодшого 

шкільного віку. 

5. Особливості та методика хореографічної роботи з дітьми середнього 

та юнацького шкільного віку. 

6. Педагогічна майстерність та особистість керівника хореографічного 

колективу. 

7. Стилі роботи керівника колективу. 

8. Планування роботи в хореографічному колективі. 

9. Репертуар як основа навчально-виховної та творчої роботи в 

хореографічному колективі. 

10. Постановча робота в хореографічному колективі. 

11. Принципи проведення та підготовки концертних виступів, оглядів 

хореографічного колективу. 

12. Види концертних виступів. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ СТУДЕНТА 

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 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 помилок композиційного та технічного характеру. 

0 балів: відповідь на питання не подана; практична робота не виконана. 
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