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 ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 «Робота з дитячими хореографічними колективами»  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст» 

Курс   IV 

Галузь знань:     0202 Мистецтво 

Спеціальність:    5.02020201   Хореографія  

Форма проведення:   письмова (відповідь на теоретичні питання) 

Тривалість екзамену:  2 год. 

 Максимальна кількість балів:  40 балів 

Критерії оцінювання: теоретичні  питання – 40 балів (по 20 балів за кожну 

відповідь на питання) 

Перелік теоретичних питань: 

1. Визначити цілі та завдання дисципліни «Робота з дитячими 

хореографічними колективами». 

2. Розкрити значення гри в процесі хореографічного навчання дітей 

дошкільного віку. 

3. Визначити мету і завдання хореографічної освіти в Україні. 

4. Розкрити значення exercise біля опори на заняттях у дитячому 

хореографічному колективі. 

5. Класифікувати дитячі танцювальні колективи за напрямами 

хореографічного мистецтва.  

6. Розкрити сутність методики підготовки  дитячого хореографічного 

колективу до творчого виступу. 

7. Розкрити сутність хореографічної пам’яті  та її видів у навчальній 

роботі дитячого хореографічного колективу. 

8. Проаналізувати значення педагогічного досвіду  майстра класичного 

танцю Л.Ю.Цвєткової при роботі у дитячому хореографічному 

колективі. 

9. Схарактеризувати хореографічну термінологію як мову фахового 

спілкування у дитячому хореографічному колективі. 

10. Висвітлити роботу керівника хореографічного колективу з художником 

у постановочній роботі та значення костюма в танці. 



11. Визначити методичні вимоги до побудови комбінацій тренажу 

сучасного танцю, основи музичного супроводу. 

12. Проаналізувати значення педагогічного досвіду  майстра народно – 

сценічного танцю В.Верховинця при роботі у дитячому 

хореографічному колективі. 

13. Висвітлити етапи організації та створення дитячого хореографічного 

колективу. 

14. Визначити можливості використання акторської майстерності, 

пантоміми  у дитячому  сюжетному танці. 

15. Схарактеризувати навчальну роботу в дитячому хореографічному 

колективі (навчально – виховна, навчально – тренувальна, репетиційна) 

16. Дати порівняльну характеристику  методики  хореографічної роботи з 

дітьми дошкільного віку та молодшого шкільного віку. 

17. Схарактеризувати види хореографічної освіти в Україні. 

18. Розкрити сутність роботи над репертуаром в дитячому 

хореографічному колективі народного танцю. 

19. Визначити методичні принципи побудови уроку з фахових дисциплін: 

класичний танець (послідовність тренажу, кількість і тривалість частин 

уроку) 

20. Висвітлити основні принципи запису хореографічного твору. 

21. Визначити методичні вимоги до побудови комбінацій тренажу 

класичного танцю та основ музичного супроводу до нього у дитячому 

хореографічному колективі. 

22. Проаналізувати організацію дитячих фестивалів та конкурсів 

хореографічного мистецтва.  

23. Розкрити сутність постановочної роботи в дитячому хореографічному 

колективі. 

24. Розкрити сутність драматургії  та композиції дитячого танцю. 

25. Висвітлити сутність методики викладання фахових дисциплін у 

навчальному закладі та її завдання. 

26. Визначити методичні принципи побудови уроку з фахових дисциплін: 

народно – сценічний танець (особливості уроку, музичний супровід, 

етюдна форма) 

27. Розкрити сутність організаційної роботи в дитячому хореографічному 

колективі. 

28. Визначити методичні принципи побудови уроку з фахових дисциплін: 

сучасний танець (тренаж, основні елементи, методика розучування). 

29. Схарактеризувати керівника дитячого хореографічного колективу як 

балетмейстера та висвітлити види  його діяльності. 



30. Проаналізувати особливості  анатомічно-фізіологічної побудови 

танцівника дитячого хореографічного колективу. 

31. Розкрити сутність методики навчання хореографічним рухам за 

основними дидактичними принципами педагогіки у дитячому 

хореографічному колективі. 

32. Проаналізувати значення педагогічного досвіду майстра класичного 

танцю А.Ваганової при роботі у дитячих хореографічних колективах. 

33. Скласти план роботи керівника дитячого хореографічного колективу як 

балетмейстера при створенні хореографічного твору. 

34. Визначити методичні вимоги до побудови комбінацій тренажу  

народно – сценічного танцю та основ музичного супроводу до нього у 

дитячому хореографічному колективі. 

35. Схарактеризувати збереження фольклорно – етнографічного 

хореографічного матеріалу у репертуарі дитячого хореографічного 

колективу. 

36. Висвітлити роботу керівника  дитячого хореографічного колективу з 

музичним матеріалом у постановочній роботі. 

37. Схарактеризувати значення тренажу у навчально - виховному процесі 

дитячого творчого колективу. 

38. Схарактеризувати виразні засоби хореографічного мистецтва. 

39. Проаналізувати сценічне оброблення фольклорного матеріалу при 

постановочній роботі у дитячому хореографічному колективі. 

40. Визначити основні  види  роботи в дитячому хореографічному 

колективі. 

41. Висвітлити етапи  постановки хореографічного номеру за записом при 

створенні репертуару дитячого хореографічного колективу. 

42. Визначити основні вимоги відбору дітей у хореографічному колективі. 

43. Висвітлити роботу керівника дитячого  хореографічного колективу над 

планом постановочної роботи. 

44. Розкрити сутність методики проведення творчих звітів, концертів 

дитячого хореографічного колективу. 

45. Схарактеризувати вивчення основ віртуозної техніки в дитячому 

хореографічному колективі. 

46. Розкрити сутність виховної роботи в дитячому хореографічному 

колективі. 

     47.Розкрити сутність методики проведення уроків хореографії з дітьми 

різних вікових категорій. 

     48. Проаналізувати значення музичного супроводу на уроках хореографії в   

естетичному вихованні дитини. 



     49.Розкрити сутність планування роботи в дитячому хореографічному 

колективі. 

     50.Дати характеристику приміщенню та обладнанню зали для занять 

хореографією. Проаналізувати  забезпечення та використання 

технічних засобів у роботі дитячого хореографічного колективу. 

 

 

 

Екзаменатор                                                                            К.М.Долматова            
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