


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Творчий конкурс, який проводить коледж Луганської державної академії 

культури і мистецтв за програмою, затвердженою директором, покликаний 

виявити рівень загального розвитку абітурієнтів, а також їх професійну 

придатність для подальшого формування конкурентоспроможного фахівця. 

На спеціальність «Хореографія» приймаються особи, які мають базову або 

повну загальну середню освіту. Абітурієнти повинні бути творчо обдарованими, 

наділеними розвиненим почуттям ритму, музичною пам'яттю, володіти 

достатніми фізичними даними, здоровим суглобово-м'язовим апаратом і мати 

здатність до імпровізації. З огляду на специфіку майбутнього навчання, на 

спеціальність приймаються особи, які мають відповідну хореографічну 

підготовку.  

Творчий конкурс - це професійно-орієнтовані завдання у вигляді переліку 

вправ, виконуючи які абітурієнт демонструє творчі здібності, що свідчать про 

його професійну придатність до навчання за спеціальністю «Хореографія». 

Професійна придатність оцінюється певними балами за кожний тур творчого 

конкурсу окремо. Творчий конкурс проходить в два тури. Результати творчого 

конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою (на основі повної загальної 

середньої освіти та на основі базової загальної середньої освіти) окремо за 

кожний тур творчого конкурсу.  

Особи, які без поважних причин не з'явилися на творчий конкурс у 

зазначений за розкладом час, а також ті, які отримали в першому турі менше 100 

балів для участі в наступному турі і в конкурс на зарахування не допускаються. 

Підсумкова оцінка за творчій конкурс дорівнює сумі всіх балів, отриманих за 

кожний тур.  

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

0 – 99 (на основі базової загальної середньої освіти)  

0 – 99(на основі повної загальної середньої освіти) - заслуговує абітурієнт, 

який має слабкі хореографічні дані: виверткість, танцювальний крок, підйом, 

гнучкість, розтяжку, апломб, стрибок, координацію, музичний слух, почуття 

ритму, м'язову пам'ять, володіння трюкової технікою; незадовільно виконує 

вправи з класичного танцю. 

100 – 139 (на основі базової загальної середньої освіти) 

100 – 139 (на основі повної загальної середньої освіти)  - заслуговує 

абітурієнт, який має посередні хореографічні дані: виверткість, танцювальний 

крок, підйом, гнучкість, розтяжку, апломб, стрибок, координацію, музичний слух, 

почуття ритму, м'язову пам'ять, володіння трюкової технікою; задовільно виконує 

вправи з класичного танцю. 

140 – 174 (на основі базової загальної середньої освіти)  

140 – 174(на основі повної загальної середньої освіти) - заслуговує 

абітурієнт, який має добрі хореографічні дані: виверткість, танцювальний крок, 

підйом, гнучкість, розтяжку, апломб, стрибок, координацію, музичний слух, 

почуття ритму, м'язову пам'ять, володіння трюкової технікою; добре виконує 

вправи з класичного танцю.  

175 – 200 (на основі базової загальної середньої освіти)  

175 – 200 (на основі повної загальної середньої освіти) - заслуговує 

абітурієнт, який має ідеальні хореографічні дані: виверткість, танцювальний крок, 

підйом, гнучкість, розтяжку, апломб, стрибок, координацію, музичний слух, 

почуття ритму, м'язову пам'ять, володіння трюкової технікою; відмінно виконує 

вправи з класичного танцю.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Iтур 

Практична частина. 

1. Демонстрація абітурієнтом виконавських умінь і навичок виконання 

тренувальних вправ і рухів із класичного танцю. Оцінка професійних та фізичних 

даних абітурієнта: виверткість; танцювальний крок; гнучкість; стрибок. 

1.1. Виконання екзерсиса біля станка; виконання екзерсиса на середині зали; 

виконання найпростіших стрибків (Allegro). 

1.2. Виконання ускладнених рухів класичного танцю: виконання обертів і 

стрибків. 

2. Демонстрація абітурієнтом виконавських умінь та навичок з  народної  

хореографії. 

2.1. Виконання танцювальної комбінації в характері народності . 

2.2. Виконання portdebrass  в характері народності . 

2.3. Виконання трюкової частини: оберти на місці та в просуванні, стрибки, 

присядки. 

3.Демонстрація абітурієнтом виконавських умінь та навичок з  сучасної 

хореографії. 

3.1. Виконання двох танцювальних комбінацій в різних стилях . 

3.2. Демонстрація навичок імпровізації на основі запропонованих завдань  та 

музичного матеріалу.  

3.3.Виконання трюкової частини : оберти, стрибки, партерні вправи, акробатичні 

та гімнастичні елементи. 

 

II тур 

Практична частина.  

1. Показ танцювального етюду власно створеного абітурієнтом чи з репертуару 

танцювального колективу, де займався абітурієнт для розкриття професійних і 

творчих можливостей. 

2. Створення імпровізаційного танцювального етюду на задану тему для 

виявлення схильності до постановочних здібностей. 



3. Оцінка фізичних даних абітурієнта: перевірка можливостей колінного та 

тазостегнового суглобів на виворітність, перевірка «кроку» (висота підйому ноги), 

перевірка стрибка, гнучкості хребта, еластичності гомілковостопного суглобу. 

4. Перевірка музичного слуху і почуття ритму:виконання вправи на вистукування 

ритму. 

 

Теоретична частина 

1. Колоквіум (співбесіда, яка виявляє загальноосвітній рівень абітурієнта, знання 

загальних та спеціальних питань за обраною спеціалізацією хореографічного 

мистецтва (народного або сучасного), діяльності професійних і самодіяльних 

колективів, знайомство з народною творчістю, літературою, народознавством; 

перевірка загальної ерудиції; виявлення здібностей до висловлення своєї точки 

зору). 

Питання до колоквіуму для абітурієнтів спеціалізації«Народна хореографія» 

1. Ваше уявлення про хореографію. 

2. Які види хореографічного мистецтва Вам відомі? 

3. Яке місце у Вашому житті займає хореографія, музика, література, живопис? 

4. Чим, на Ваш погляд, відрізняється хореографічне мистецтво від інших видів 

мистецтв? 

5. Як Ви розумієте поняття «народна хореографія»? Чому народна хореографія 

відрізняється від інших видів хореографічного мистецтва? 

6. Наведіть приклади народно-сценічних танців. Спробуйте їх охарактеризувати. 

7. Які види українських народних танців Ви знаєте?  

8. Спробуйте дати характеристику хороводу. 

9. Спробуйте дати характеристику танцю. 

10. Назвіть відомі професійні ансамблі народного танцю. 

11. Які Ви знаєте самодіяльні хореографічні колективи, що діють на Луганщині? 

Розкажіть про діяльність колективу, де Ви займаєтеся. 

12. Якими професійними якостями, на Ваш погляд, повинен володіти артист 

ансамблю народного танцю? 

13. Якими, на Ваш погляд, професійними якостями повинен володіти викладач 



народної хореографії? 

14. Що Вам відомо про творчий процес у балетмейстерській діяльності? 

15. Назвіть видатних діячів у галузі народної хореографії. 

16. Назвіть  видатних діячів у галузі класичного танцю. 

17. Наведіть приклади балетних вистав. 

 

Питання до колоквіуму для абітурієнтів спеціалізації «Сучасна хореографія» 

1. Ваше уявлення про хореографію. 

2. Які види хореографічного мистецтва Вам відомі? 

3. Яке місце у Вашому житті займає хореографія, музика, література, живопис? 

4. Чим, на Ваш погляд, відрізняється хореографічне мистецтво від інших видів 

мистецтв? 

5. Як Ви розумієте поняття «сучасна хореографія»? Чим сучасна хореографія 

відрізняється від інших видів хореографічного мистецтва? 

6. Які стилі та напрямки сучасних танців Вам відомі? 

7. Що Ви розумієте під визначенням «хіп-хоп культура»? 

8. Що Вам відомо про танцювальну техніку «модерн»? 

9. Що Вам відомо про джаз-танець? 

10. Які стилі сучасного танцю Вам найбільш близькі і чому? 

11. Якими професійними якостями, на Ваш погляд, повинен володіти артист 

ансамблю сучасного танцю? 

12. Якими, на Ваш погляд, професійними якостями повинен володіти викладач 

сучасної хореографії? 

13. Що Вам відомо про творчий процес у балетмейстерській діяльності? 

14. Назвіть видатних діячів класичного танцю. 

15. Що являє собою балетний спектакль? 

16. Наведіть приклади балетних вистав. 
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