
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

 

Циклова комісія музики і хореографії  
 

 ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 «Український  танець»  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст 

Курс   III 

Галузь знань:     02 Культура і  мистецтво 

Спеціальність:    024    Хореографія  

Форма проведення:  усна  (практичний показ, відповідь на теоретичні 

питання) 

 Максимальна кількість балів:  40 балів 

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

відповідь на питання) 

 

Перелік теоретичних питань: 

1. Проаналізувати  положення рук, корпусу, голови в парних та масових 

українських танцях. 

2. Проаналізувати композицію та основні рухи українського танцю 

«Козачок».  

3. Визначити послідовність вправ біля опори  в українському танці. 

4. Схарактеризувати  жанри  і  тематичний  поділ  українських 

народних  танців. 

5. Визначити роль  екзерсису  біля опори на уроці українського народно-

сценічного танцю. 

6. Проаналізувати особливості добору музичного супроводу до уроку 

українського танцю. 

7. Схарактеризувати  тематичні  групи  сюжетних  танців  в  українській 

народній  хореографії. 

8. Класифікувати  українські  побутові  танці. 

9. Схарактеризувати особливості рухів та манери виконання танцю 

«Гуцулка». 

10. Проаналізувати вплив   хореографічної  лексики  різних  національних 

культур на український танець. 



11. Проаналізувати етапи становлення  та розвитку українського 

народного танцю. 

12. Схарактеризувати  творчу  діяльність  провідних  професійних  

хореографічних  колективів  України. 

13. Схарактеризувати творчість П.П.Вірського та творчу діяльність   

Державного національного заслуженого академічного ансамблю 

танцю  

             ім. П. Вірського. 

14. Проаналізувати  виразні засоби  хореографічного  номеру  

українського танцю. 

15. Продемонструвати  основні  положення  рук, ніг, корпусу (на зразках 

українських  танців Закарпаття); зобразити розташування  виконавців 

у парних національних танцях Закарпаття, використовуючи графічну 

систему запису танцю. 

16. Продемонструвати  основні  положення  рук, ніг, корпусу (на зразках 

українських  танців Центральної України);  зобразити  розташування  

виконавців у масових  танцях Центральної України, використовуючи 

графічну систему запису танцю. 

17. Дати характеристику хороводу як одного з найдавніших видів   

народного танцювального мистецтва України. 

18. Визначити особливості  виконання  обертів  на  середині  зали  в 

українському танці. 

19. Проаналізувати  принципи складання комбінацій екзерсису 

українського танцю  на середині зали. 

20. Проаналізувати   основні  рухи  та  особливості виконання 

українського  народного  танцю  «Гопак».  

21. Схарактеризувати положення рук, голови, постави,  стиль та манеру 

виконання рухів,   положень у парі в танцях регіону Полісся  

(Поліська полька). 

22. Схарактеризувати етапи створення  етюдів  в  українському  танці. 

23. Проаналізувати  принципи  побудови  комбінацій біля  опори  в уроці  

українського танцю. 

24. Схарактеризувати складання уроку українського народного танцю з 

урахуванням специфіки чоловічої та жіночої техніки. 

25. Схарактеризувати побудову уроку українського народного танцю в 

залежності від рівня підготовленості учнів. 

26. Проаналізувати  вплив   фольклору на український народний  танець. 

27. Проаналізувати вплив географічних, історичних і соціальних умов 

життя людей на розвиток українського народного танцю. 

28. Схарактеризувати етапи роботи балетмейстера над постановкою 

хореографічної  композиції  українського  танцю. 

29. Проаналізувати зв’язок українського танцю з піснею,  звичаями, 

обрядами, побутом народу.  

30. Схарактеризувати  вплив творчої діяльності та спадщини 

В.Верховинця на розвиток хореографічного мистецтва України. 



 

Перелік теоретичних питань: 

1. Продемонструвати  техніку  виконання руху «бігунець»  

українського  танцю. 

2. Продемонструвати техніку виконання та характер вправи demi-

pliés et grand pliés в екзерсисі українського танцю Центральної 

України. 

3. Продемонструвати  техніку виконання  руху «тинок» (чоловічий та 

жіночий)  українського  народного танцю. 

4. Продемонструвати техніку виконання вправи battements tendus  в 

екзерсисі українського танцю (Центральна України). 

5. Продемонструвати  техніку  виконання  руху «колупалочка  з  

вихилясником»  українського  народного танцю.  

6. Продемонструвати  техніку  виконання вправи  battement  tendus  

jetés  в  екзерсисі українського  танцю (Закарпаття). 

7. Продемонструвати техніку виконання  руху  «припадання» 

українського народного танцю. 

8. Продемонструвати техніку виконання  уклону (жіночий, 

чоловічий) в українському народному танці. 

9. Продемонструвати техніку виконання вправи battement fondu в 

екзерсисі українського танцю (Центральна Україна). 

10. Продемонструвати  техніку  виконання  бокового  приставного 

кроку та гуцульського бігу у танцях Західного регіону України. 

11. Продемонструвати техніку виконання вправи battements développés 

в екзерсисі українського танцю (Поділля). 

12. Продемонструвати техніку виконання  чоловічого руху «присядка» 

(з розкриттям ноги в сторону) українського народного танцю. 

13. Продемонструвати техніку виконання  руху «упадання» 

українського народного танцю. 

14. Продемонструвати  техніку  виконання вправи  grands  battements  

jetés в  екзерсисі      українського  танцю (Полісся). 

15. Продемонструвати  техніку  виконання  руху «вірьовочка»  

українського  народного танцю. 

16. Проаналізувати  композицію та основні рухи  закарпатського 

весільного танцю «Березнянка». 

17. Продемонструвати  техніку  виконання  рухів «чосанка» та 

«переступчик  з  дробітоком» у танцях   Західного регіону  

України. 

18. Продемонструвати техніку виконання каблучної вправи в екзерсисі 

українського танцю  (Гуцульщина). 

19. Продемонструвати техніку виконання чоловічих рухів «свердло» 

та « присядка-м’ячик» танців Західного регіону України.  

20. Продемонструвати техніку виконання руху «голубці» (всі види) 

українського танцю. 



21. Продемонструвати  техніку  виконання  чоловічого  руху  

«повзунець» українського  народного  танцю.   

22. Продемонструвати  техніку  виконання  чоловічого  руху  

«перекидний в парі» українського   танцю.   

23. Продемонструвати  техніку  виконання  руху «pas jette»  

(зальотного бігу) українського  танцю.   

24. Продемонструвати  техніку  виконання  чоловічого  руху 

«розніжка» українського народного танцю.   

25.  Продемонструвати стильові особливості українських народних 

танців та їх районування. 

26. Продемонструвати  техніку виконання чоловічого руху «складка» 

українського танцю. 

27. Продемонструвати  техніку  виконання  чоловічого  руху 

«кабріоль» українського  танцю.   

28. Продемонструвати техніку виконання вправ біля станка для 

розтягування  м’язів  ніг та тулубу  (розтяжка)  в  українському  

танці. 

29. Продемонструвати  особливості  виконання  обертів  по  діагоналі 

та по колу в українському танці. 

30. Розкрити сутність драматургії  та композиції  у постановках 

українських танців. 

 

 

 

Екзаменатор                                                                            В. М. Ярошевич            

Голова циклової комісії музики і хореографії                    Т. В. Романова 

 

 

 

 


