ПРОГРАМА
творчого конкурсу за обраним фахом
галузь знань – 02 „Культура і мистецтво”
спеціальність 024 „Хореографія”
Пояснювальна записка
Творчий конкурс з фаху «Хореографія» складають абітурієнти, які
вступають на спеціальність «Хореографія», освітні програми: «Народна
хореографія».
На дану спеціальність приймаються особи, які мають повну загальну
середню освіту з обов’язковим володінням хореографічних вмінь та навичок з
класичного, народно-сценічного, сучасного та бального танців; випускники
хореографічних училищ, коледжів і училищ культури та мистецтв,
хореографічних відділень шкіл мистецтв та ліцеїв.
Творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для
здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, яка
передбачає очну або дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку в
межах одного дня та оцінювання, не пізніше наступного дня, творчих та
фізичних здібностей вступника, необхідних для здобуття вищої освіти за
спеціальністю.
Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно
нижчезазначених вимог до кожної освітньої програми та проводиться у два
етапи.
Абітурієнтам, які виявили бажання пройти фахові випробування в 2022
році, пропонується у зручний для вступників час отримати консультацію від
фахівців кафедри хореографії та факультету мистецтв, а саме: поспілкуватись з
науково-педагогічним персоналом, отримати рекомендації щодо необхідного
рівня фахових вмінь та іншу корисну інформацію.
Вимоги до проходження творчого конкурсу із спеціальності
024 «Хореографія»
На вступному випробуванні, під час проходження творчого конкурсу,
абітурієнт повинен виконати такі завдання:
• за електронною адресою choreography_mfknukim@mfknukim.mk.ua
надіслати підготовлений заздалегідь танцювальний фрагмент або етюд на
вільну тему. Вибір музичного супроводу та хореографічного тексту
(лексики) повністю залежить від абітурієнта. Тривалість етюду – 1-1,5 хв.
• продемонструвати виконавські уміння та навички з різновиду
хореографічного мистецтва (за освітньою програмою) за матеріалом,
запропонованим членами предметної комісії:
• демонстрація виконавських професійних умінь та навичок з класичного
танцю (виконання вправ біля станка);
• виконання комбінацій на середині залу на основі хореографічної лексики
танців народів світу;
• виконання на середині залу рухів та комбінаційних вправ contemporary
dance.

В ході виконання завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і
навички, які визначають порядок оцінювання:
• продемонструвати певний рівень володіння технікою виконання рухів,
вправ, комбінацій, віртуозних елементів з відповідного напрямку
хореографічного мистецтва;
• продемонструвати певний рівень готовності кістково-м’язового
апарату до занять хореографією;
• продемонструвати певний рівень рухової та зорової пам’яті;
• продемонструвати певний рівень володіння координацією;
• продемонструвати артистизм та емоційне втілення
художньохореографічного образу;
• продемонструвати музикальність та виразність під час виконання
хореографічних рухів та комбінацій.
Структура оцінювання
Структура оцінки творчого конкурсу складається з наступних критеріїв:
• Професійні фізичні дані.
• Технічна вправність.
• Акторська виразність та емоційність виконання.
• Музикальність.
Критерії оцінювання творчого конкурсу:
На підставі Правил прийому, результати творчого конкурсу
оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
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