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Галузь знань:     02 Культура і  мистецтво 

Спеціальність:    024    Хореографія  

Форма проведення:  усна  (відповідь на теоретичні питання) 

 Максимальна кількість балів:  40 балів 

Критерії оцінювання: теоретичні, практичні  питання – 40 балів (по 20 

балів за кожну відповідь на питання) 

Перелік теоретичних питань: 

1. Схарактеризувати особистість балетмейстера та його пріоритетні 

професійні якості. 

2. Проаналізувати взаємозв’язок танцювальної лексики та музичного 

матеріалу при постановці хореографічного номера.  
3. Розкрити поняття «художній образ» у хореографічному творі. 

4. Проаналізувати особливості створення сюжетного дитячого танцю 

“Полька».  

5. Схарактеризувати композицію  великого сюжетного танцювального 

номера  на прикладі хореографічної постановки «Запорожці». 

6. Визначити роль та місце музики в створенні хореографічного номера. 

7. Визначити етапи роботи балетмейстера в процесі   постановки  

хореографічного номера.  

8. Схарактеризувати  особливості створення хореографічного номера,  

використовуючи елементи віртуозної техніки жіночого та чоловічого 

танцю. 

9. Проаналізувати сюжетно - образний зміст байок і казок та їх 

танцювальної інтерпретації в  

процесі постановки хореографічного номера. 

10. Розкрити сутність поняття «композиція танцю»; схарактеризувати  

структурні  компоненти композиції танцю. 

 



11.  Схарактеризувати особливості створення  малої хореографічної форми 

класичної хореографії на прикладі варіації Кітрі з балету Л.Мінкуса 

«Дон Кіхот». 

12. Проаналізувати особливості створення малюнкового танцю (хороводи 

«Метелиця», «Веснянки») 

13. Схарактеризувати танцювальну лексику  та композиційну побудову як 

основу розкриття хореографічного образу. 

14. Схарактеризувати  принципи  сценічної обробки народного 

фольклорного танцю. 

15. Схарактеризувати малюнок танцю, його види, виражальні засоби  

побудови. 

16. Визначити форми та жанри хореографічного твору. 

17. Схарактеризувати етапи драматургічного плану постановки 

хореографічного номера.  

18. Визначити особливості постановки хореографічного номера  

відповідно  до виду хореографії. 

19. Схарактеризувати сценічне оформлення, костюм, використання 

бутафорії та технічних засобів  в процесі постановки  хореографічного 

номера. 

20. Визначити види танцювальних малюнків хореографічного номеру 

«Вишивальниці».  

21. Розкрити мистецькі  ідеї видатних балетмейстерів-постановників 

В.Авраменка, П.Вірського у контексті розвитку хореографічного 

мистецтва. 

22. Визначити роль   акторської майстерності  в процесі постановки  

сюжетного номера. 

23. Проаналізувати особливості створення хореографічних  номерів для 

дітей різних вікових категорій. 

24. Дати порівняльну характеристику етапів створення сюжетного та 

безсюжетного хореографічного номера. 

25. Схарактеризувати танцювальний етюд  як компонент   хореографічного 

номера в процесі його постановки. 

26. Проаналізувати графічну систему запису танцю. 

27. Проаналізувати компоненти  композиційного плану хореографічного 

номера. 

28. Схарактеризувати особливості постановки сольного  номера сучасної 

хореографії з використанням  контактної імпровізації. 

29. Схарактеризувати етапи постановки дитячого спортивно-естрадного 

танцю. 

30. Проаналізувати  художні образи героїв хореографічних постановок 

«Маленький принц», «Попелюшка»,  створених видатними 

балетмейстерами-постановниками сучасності Р.Поклітару, 

А.Рехвіашвілі.  

 

 



Практичне  питання: 

1. Розробити композиційно-драматургічний план самостійно створеного 

хореографічного номера.   

 

 

 

Екзаменатор                                                                            В. М. Ярошевич            

Голова циклової комісії музики і хореографії                    Т. В. Романова 

 


