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1. Пояснювальна записка 

 

Мета вступного фахового випробування для вступу на здобуття 

освітнього ступеня магістр: з’ясувати підготовленість вступника до здобуття 

вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» зі спеціальності 014 Середня 

освіта (Хореографія) для формування рейтингового списку та конкурсного 

відбору вступників у межах ліцензованого обсягу спеціальності. 

Форма фахового вступного іспиту ˗ Усний іспит. 

Усний іспит – це теоретичні завдання з частковим показом танцювальних 

рухів та вправ, виконання яких дає можливість виявити підготовленість 

вступника до здобуття вищої освіти. 

Загальна кількість завдань – 2. 

Формат проведення фахового вступного іспиту. 

Фаховий вступний іспит проводиться дистанційно з використанням 

платформи (програмне забезпечення) для проведення відеоконференцій Zoom. 

У встановлений розкладом час початку фахового вступного іспиту члени 

фахової атестаційної комісії розпочинають відеоконференцію, долучають до 

неї вступників, здійснюють автентифікацію вступників та інформують їх про 

правила проведення вступного іспиту та часові обмеження.  

Автентифікації вступника передбачає:  

– встановлення аудіо та візуального контакту зі вступником на платформі 

відеоконференцій;  

–  показ документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України у 

формі книжечки або картки, паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон у тому числі Е-паспорт, Е-паспорт для виїзду за кордон, Е-документ).  

На початку фахового вступного іспиту члени фахової атестаційної комісії 

рандомно задають 2 питання з переліку, поданому у програмі. 

Вступник готує відповіді на питання і в режимі відеоконференції 

відповідає на них та на додаткові запитання членів фахової атестаційної 

комісії.  

Члени фахової атестаційної комісії оцінюють відповіді вступників вищої 

освіти.  

Результати фахового вступного іспиту оголошуються не пізніше 

наступного дня після його проведення шляхом розміщення відповідних 

відомостей на офіційному вебсайті Бердянського державного педагогічного 

університету bdpu.org.ua у вкладці ВСТУПНИКУ.  

У разі повітряної тривоги під час складання фахового вступного іспиту, 

іспит призупиняється, учасники можуть пройти до укриття. Після відбою 

повітряної тривоги, учасники можуть продовжити складання фахового 

вступного іспиту.  

  



4 

 

2. Зміст програми 

 

Зміст програми побудовано на професійно-орієнтовнаних питаннях, які 

розкривають основні теми вивчення фахових дисциплін І-го (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія) та 024 

Хореографія: «Теорія та методика навчання (викладання) класичного танцю»,  

Теорія та методика навчання (викладання) народно-сценічного танцю», Теорія 

та методика навчання (викладання) сучасного танцю», Теорія та методика 

навчання (викладання) спортивного бального танцю», Теорія та методика 

роботи з хореографічним колективом», «Мистецтво балетмейстера». 

Програма передбачає виявлення теоретичної обізнаності абітурієнтів з 

загальних питань хореографічного мистецтва, організації освітнього процесу 

в ЗЗСО та ЗПО, володіння методикою виконання та навчання хореографії 

тощо.  

Питання в програмі поділено на дві групи: теоретико-методичні (30 

питань) та методично-практичні (30 питань). Програма містить актуальні 

питання, які стосуються роботи вчителя хореографії/керівника танцювального 

колективу в умовах воєнного стану.   Зміст питань передбачає розкриття 

теоретико-методичної, психолого-педагогічної, методично-практичної 

підготовки абітурієнтів до навчання хореографії в ЗЗСО та ЗПО, в школах 

мистецтв. 

У змісті програми передбачені питання, які є актуальними і стосуються 

особливостей роботи хореографа/вчителя хореографії/керівника 

танцювального колективу в умовах воєнного стану в Україні.  

 

 

3. Питання 

Теоретико-методичні (30 питань)  

1. Назвіть та охарактеризуйте нормативні документи законодавчої бази, 

які має знати вчитель хореографії/керівник хореографічного колективу.  

2. Розкрийте поняття: «заклад позашкільної освіти» (ЗПО), «дитячий 

хореографічний колектив». Охарактеризуйте особливості організації 

освітнього процесу в ЗПО. Назвіть класифікаційні характеристики 

хореографічних колективів. Наведіть приклади. 

3. Розкрийте мету та завдання роботи вчителя хореографії/керівника 

танцювального колективу у системі шкільної/позашкільної освіти.  

4. Розкрийте мету та завдання роботи вчителя хореографії/керівника 

танцювального колективу в умовах воєнного стану в Україні. 

5. Розкрийте вклад видатних теоретиків та практиків у розробку теорії 

та методики навчання хореографії. 

6. Розкрийте вікові особливості (фізичні, психічні) дітей різного віку і їх 

урахування в процесі хореографічного навчання. 

7. Розкрийте поняття «педагогічна майстерність керівника 

хореографічного колективу», а також значення «педагогічного такту та 



5 

 

«педагогічної техніки» в роботі педагога-хореографа. Назвіть сучасні вимоги 

до керівника хореографічного колективу.  

8. Назвіть та охарактеризуйте основні стилі керівництва. Вкажіть на 

позитивний і негативний вплив кожного стилю на успішність хореографічної 

роботи. Визначте шляхи пошуку вчителем хореографії/керівником 

хореографічного колективу власного педагогічного та творчого стилю. 

9. Назвіть найбільш поширені травми і розкрийте засоби  домедечної 

допомоги. 

10. Розкрийте поняття «інклюзивна освіта» та вкажіть на особливості 

хореографічного навчання здобувачів освіти з особливими освітніми 

потребами. 

11. Назвіть та охарактеризуйте форми (традиційні, інноваційні) навчання 

хореографії в ЗПО/ЗЗСО. Наведіть приклади. Які форми навчання хореографії 

є найбільш дієвими в умовах воєнного стану в Україні? 

12. Назвіть та охарактеризуйте методи (традиційні, інноваційні) навчання 

хореографії в ЗПО/ ЗЗСО. Наведіть приклади. Які методи навчання 

хореографії є найбільш дієвими в умовах воєнного стану в Україні? 

13. Розкрийте особливості дистанційного навчання хореографії. 

Окресліть позитивні та негативні сторони, наведіть приклади. 

14. Розкрийте загальні вимоги до структури та змісту навчальних 

програм. Назвіть та охарактеризуйте види навчальних програм. Наведіть 

приклади навчальних програм з хореографії для ЗПО/ЗЗСО.  

15. Розкрийте значення хореографічних занять/уроків для загального 

розвитку дитини. Розкрийте структуру побудови хореографічного заняття, 

методику його організації та проведення. Назвіть та охарактеризуйте основні 

етапи підготовки педагога-хореографа до проведення хореографічного 

заняття/уроку. 

16. Дайте характеристику основним видам занять з хореографії. 

Наведіть приклади проведення інноваційних видів хореографічних занять. 

17. Розкрийте поняття «інтеграція», «інтегративне заняття/урок». 

Наведіть приклади інтеграції в хореографії. 

18. Назвіть принципи музичного оформлення хореографічного 

заняття/уроку, вимоги до музичного матеріалу та особливості роботи з 

акомпаніатором. 

19. Як Ви розумієте поняття «національний компонент» і «регіональний 

компонент» освітнього процесу? Розкрийте завдання, зміст та методику 

проведення хореографічних занять із застосуванням національного 

(регіонального) компоненту. 

20. Розкрийте варіанти побудови, зміст та методику проведення занять з 

вихованцями початкового рівня навчання в ХК. Наведіть приклади. 

21. Розкрийте варіанти побудови, зміст та методику проведення занять з 

вихованцями основного рівня навчання в ХК. Наведіть приклади. 

22. Розкрийте завдання та напрями виховної роботи в хореографічному 

колективі. Наведіть приклади. 
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23. Розкрийте значення та завдання роботи керівника хореографічного 

колектив з батьками. Наведіть приклади. Назвіть пріоритетні завдання роботи 

хореографа з батьками в умовах воєнного стану в Україні. 

24. Розкрийте значення танцювального репертуару в змісті роботи 

хореографічного колективу. Назвіть вимоги до танцювального репертуару. 

25. Назвіть етапи роботи хореографа над постановкою хореографічного 

номеру. Наведіть приклади. 

26. Назвіть причини та шляхи вирішення конфліктних ситуацій в 

дитячому колективі. Наведіть приклади. 

27. Розкрийте значення класичного танцю в навчанні здобувачів освіти 

хореографії. Наведіть приклади навчально-методичної бази класичного 

танцю. 

28. Розкрийте значення українського народного танцю в навчанні 

здобувачів освіти хореографії. Наведіть приклади навчально-методичної бази 

українського народного танцю. 

29. Розкрийте особливості навчання сучасному танцю в ЗЗСО та ЗПО. 

Назвіть та охарактеризуйте напрями та стилі сучасного танцю. Наведіть 

приклади навчально-методичної бази сучасного танцю. 

30. Розкрийте особливості навчання сучасному спортивному бальному 

танцю в ЗЗСО та ЗПО. Назвіть та охарактеризуйте напрями сучасного 

спортивного бального танцю. Наведіть приклади навчально-методичної бази 

сучасного спортивного бального танцю. 

 

Методично-практичні (30 питань)  

1. Змоделюйте зміст танцю для здобувачів позашкільної освіти 

початкового рівня навчання, окресліть драматургічну побудову. Покажіть 

базові рухи для даного танцю. 

2. Змоделюйте зміст танцю для здобувачів позашкільної освіти основного 

рівня навчання, окресліть драматургічну побудову. Покажіть базові рухи для 

даного танцю. 

3. Окресліть 4-5 актуальних соціальних тем, які б могли стати основою 

для постановки хореографічних номерів. Покажіть танцювальну комбінацію 

(лексичний діапазон на вбір) або відео створеного Вами танцювального 

номеру. 

4. Наведіть приклад тематики танців національно-патріотичного 

спрямування для здобувачів освіти різного віку (дошкільний, молодший 

шкільний, середній шкільний, старший шкільний). Покажіть базові рухи для 

одного з танців або відео створеного Вами танцювального номеру. 

5. Змоделюйте мету та зміст хореографічного заняття із застосуванням 

фольклорного матеріалу. Покажіть декілька рухів українського народного 

танцю. 

6. Наведіть приклади назв українських народних танців. Розкрийте 

методику ознайомлення дітей з рухами українського народного танцю: 

«тинок» та «бігунець» із застосуванням показу. 
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7. З національними танцями яких народів доцільно знайомити здобувачів 

освіти з урахуванням останніх подій в Україні? Покажіть приклади 

танцювальних рухів названих Вами національностей.  

8. Визначте завдання (навчальні, розвивальні, виховні) до тематичного 

хореографічного заняття «Козацький танець» для дітей молодшого шкільного 

віку. Покажіть декілька рухів українського народного танцю. 

9. Розкрийте методику ознайомлення  здобувачів освіти з вправами 

класичного танцю: «plie» та «pas sote» із застосуванням показу. 

10. Розкрийте методику ознайомлення  здобувачів освіти з вправами 

класичного танцю групи  «battmant»  із застосуванням показу. 

11. Розкрийте методику ознайомлення здобувачів освіти з вправою 

класичного танцю «rond de jambe par terre» із застосуванням показу. 

12.  Назвіть структуру уроку класичного танцю. Продемонструйте позиції 

рук та ніг в класичному танці. Розкрийте поетапність ознайомлення  з ними 

здобувачів освіти. 

13. Розкрийте поетапність ознайомлення здобувачів освіти з усіма 

формами port de bras класичного танцю, застосовуючи показ. 

14. Назвіть види стрибків, які застосовуються в класичному танці. 

Продемонструйте по 1-2 стрибка з кожної групи. 

15.  Розкрийте методику ознайомлення здобувачів освіти з 1-2 позами, 

(положеннями або рухами) сучасного танцю із застосуванням показу. 

16. Розкрийте методику ознайомлення здобувачів освіти з 1-2 рухами 

сучасного спортивного бального танцю із застосуванням показу. 

17. Складіть творчий портрет вчителя хореографії/керівника 

хореографічного колективу, який, на вашу думку, є ідеальним. Вкажіть, яких 

навичок Вам не вистачає для якісного виконання професійних обов’язків 

хореографа? Покажіть танцювальну комбінацію (лексичний діапазон на вбір). 

18. Наведіть приклади тем для проведення етичної бесіди зі здобувачами 

різного віку вихованцями хореографічного колективу різного віку 

(дошкільний, молодший шкільний, середній шкільний, старший шкільний). 

Покажіть танцювальну комбінацію (лексичний діапазон на вбір). 

19. Наведіть приклади завдань (3-4), спрямованих на розвиток творчих 

здібностей вихованців початкового рівня навчання (дошкільний вік) під час 

хореографічних занять. Покажіть танцювальну комбінацію (лексичний 

діапазон на вбір). 

20. Наведіть приклади завдань (3-4), спрямованих на розвиток творчих 

здібностей вихованців основного рівня навчання (середній шкільний вік) під 

час хореографічних занять. Покажіть танцювальну комбінацію (лексичний 

діапазон на вбір). 

21. Наведіть приклади завдань (3-4), спрямованих на розвиток творчих 

здібностей вихованців вищого рівня навчання (старший шкільний вік) під час 

хореографічних занять. Покажіть танцювальну комбінацію (лексичний 

діапазон на вбір). 

22. Наведіть приклади завдань (3-4), спрямованих на виховання у 
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здобувачів позашкільної освіти національно-патріотичних почуттів під час 

хореографічного навчання. Покажіть танцювальну комбінацію (лексичний 

діапазон на вбір). 

23. Вирішіть проблемну ситуацію: «Мама талановитого хлопчика карає 

дитину за погані оцінки в школі позбавленням відвідування хореографічних 

занять». Ваші дії? Розробіть мету і зміст етичної бесіди «Культура 

танцівника». Вкажіть вікову категорію. Покажіть танцювальну комбінацію 

(лексичний діапазон на вбір). 

24. Наведіть приклади (3-4) тематичних заходів для роботи з батьками. 

Покажіть танцювальну комбінацію (лексичний діапазон на вбір) або відео 

створеного Вами танцювального проекту. 

25. Розробіть зміст танцювального флешмобу або перформансу, в якому 

могли прийняти участь батьки та діти. Визначте тему, мету, дайте назву, 

сплануйте як Ви будете працювати з батьками і мотивувати їх до участі в 

даному заході, вкажіть місце для публічного показу. Покажіть танцювальну 

комбінацію (лексичний діапазон на вбір) або відео створеного Вами 

танцювального проекту. 

26. Змоделюйте мету та зміст інтегрованого заняття/уроку. Визначте тему, 

вік, мету та зміст. Покажіть танцювальну комбінацію (лексичний діапазон на 

вбір) або відео створеного Вами танцювального проекту. 

27. Визначте завдання (навчальні, розвивальні, виховні) для заняття 

класичним танцем дітей ІІ року навчання. Покажіть на вибір комбінацію 

класичного екзерсису. 

28. Наведіть приклади застосування вправ танцювальної терапії під час 

хореографічного навчання. Покажіть танцювальну комбінацію (лексичний 

діапазон на вбір). 

29.  Змоделюйте і презентуйте мету та зміст хореографічного заняття з 

домінантною основою балетної гімнастики. Покажіть приклади вправ. 

30. Презентуйте інноваційний досвід навчання хореографії отриманий 

Вами під час власної педагогічної мистецької діяльності, в процесі підвищення 

кваліфікації (майстер-класи, семінари, тренінги), самоосвіти. Покажіть 

танцювальну комбінацію (лексичний діапазон на вбір). 

 

4. Критерії оцінювання 

Фаховий вступний іспит для осіб, які претендують на зарахування за 

ступенем магістра, оцінюється за 200-бальною шкалою : 

– 190-200 балів – вступник виявляє особливі здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, знаходити та опрацьовувати необхідний матеріал, 

використовувати набуті компетентності для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, переконливо аргументувати відповіді, самостійно 

розкривати власні обдарування і нахили; 

– 180-189 балів – вступник вільно володіє теоретичним матеріалом, 

застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у стандартних 

ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна; 
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– 160-179 балів – вступник вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію; в цілому самостійно застосовувати її на 

практиці; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для 

підтвердження думок; 

– 140-159 балів – вступник відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; виправляє 

помилки, серед яких є значна кількість суттєвих; 

– 120-139 балів – вступник володіє теоретичним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному 

рівні (обсяг набутих компетентностей вступника відповідає мінімальним 

критеріям); 

– 100-119 балів – вступник володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину теоретичного матеріалу (до 

20 %); 

– 0-99 балів – вступник володіє матеріалом на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів. 

До участі у конкурсному відборі не допускається вступник, який 

продемонстрував незнання значної частини програмного матеріалу, допускав 

суттєві помилки при визначенні понять і отримав 0-99 балів. 

 

 

5. Список рекомендованої літератури 

 

Основна література 

1. Теорія і методика хореографії у питаннях і відповідях: навчальний 

посібник для студентів спеціальності Хореографія / колектив авторів за заг. 

ред. О.В.Мартиненко. Мелітополь: ПП Скребейко П.В., 2018.  344 с.  

2. Мартиненко О.В. Методика роботи з хореографічним колективом: 

Теорія і практика: підручник. Мелітополь : Видавничий будинок 

Мелітопольської міської друкарні, 2020. 390 с. 

3. Мартиненко О.В. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним 

колективом (дошкільний вік) : навч. посіб. Бердянськ : Видавництво БДПУ, 

2014. 302 с. Ростовська Ю.О. Методика викладання хореографії у шкільних та 
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с. 
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«Мистецтво балетмейстера». Харків: ХДАК, 2018. 208 с. 
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Слово, 2015. 137 с. 

7. Андрощук Л., І. Тандитна І., Ткаченко О. Теорія і методика сучасного 
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К.: ІЗМН, 1996. 264 с. 
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5. Дем’янененко Н.Ю. Педагогічний і психологічний потенціал рухливої 

музичної гри В.М. Верховинця. Єдність педагогіки і психології у цілісному 

навчально-виховному процесі. Полтава. 1995. С.69-71. 

6. Зайцев Є., Колісніченко Ю. Основи народно-сценічного танцю : 

посіб. Вінниця: Нова книга, 2007. 416 с. 

7. Зихлицька Л.Р. Вторая ступенька : практическое пособие по методике 

преподавания классического танца. К. : Ліра-К, 2020. 472с. 

8. Зубатов С. Л. Методика викладання українського народного танцю: 
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Уроки художньо-естетичного циклу в школі: навчання і виховання : Навчальний 
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