
Конкурсна пропозиція Сучасний танець
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фахове вступне випробування для конкурсної пропозиції Сучасний танець – форма вступного
випробування для вступу на перший бакалаврський рівень вищої освіти спеціальності 026
Сценічне мистецтво для здобуття освітнього ступеня бакалавра сценічного мистецтва. Даний вид
вступного випробування передбачає перевірку та оцінювання творчих та професійних здібностей
вступника, загальну ерудицію, фахову зацікавленість і перевірку творчих здібностей
Вимоги до зовнішнього вигляду вступника при складанні творчого конкурсу з хореографії:
- охайна зачіска;
- чорні штани  та чорна футболка, шкарпетки ( для сучасної хореографії).

СТРУКТУРА ДЛЯ ОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

1. Співбесіда з вступником на визначення рівня мотивації, зацікавленості до вступу.
2. Демонстрація заздалегідь підготовленого танцювального етюду.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ФОРМАТУ СКЛАДАННЯ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ:

Структура складання фахового вступного випробування ідентична структурі очного формату.
Для складання фахового вступного випробування вступник повинен завчасно забезпечити собі
максимально комфортне місце для виконання завдань (хореографічний зал, або місце з простором).
Процес складання творчого конкурсу буде відбуватись на платформі GOOGLE MEET відповідно
до розкладу та дат реєстрації. Акаунт з якого буде доєднуватись вступник повинен бути з
вказанням прізвища та ім’я.  Вступник повинен мати при собі документ, що засвідчує особу.
Для демонстрації заздалегідь підготовленого танцювального етюду, вступник відправляє
відеороботу на електрону пошту кафедри хореографії choreography@kmaecm.edu.ua за день до
складання творчого конкурсу.

В темі листа має бути наступна інформація:
● 026 Сценічне мистецтво «Сучасний танець» денна або заочна форма навчання.

В тексті листа:
● П.І.Б вступника;
● Назва композиції.

Якщо відеоробота перевищує допустимий об’єм для надсилання, здобувач може підвантажити
свою роботу на платформу YouTube, відкрити доступ для перегляду і відправити посилання на
відеозапис на пошту кафедри хореографії choreography@kmaecm.edu.ua за день до складання
творчого конкурсу. Після отримання відеороботи, вступнику буде надіслано відповідь про
отримання відеороботи.

Співбесіда з вступником на визначення рівня мотивації, зацікавленості до вступу.
Співбесіда проводиться за широким колом професійних питань та має на меті виявлення рівня
професійної підготовки отриманої в результаті попередньо отриманої освіти, знання загальних
та спеціальних питань з хореографії. У процесі співбесіди виявляються інтереси та уподобання
вступника у галузі хореографічного мистецтва, виявляється світогляд вступника та його
естетичні вподобання.

Орієнтовний перелік питань:
● Танець як вид мистецтва.
● Специфіка  класичного, народного та сучасного танцю.
● Керівник хореографічного колективу – його функції, обов’язки  завдання.
● Репетитор хореографічного колективу – його функції, обов’язки  завдання
● Балетмейстер – характеристика, завдання та обов'язки діяльності.
● Педагог в хореографічному класі.
● Послідовність дій по створенню хореографічного колективу.
● Роль музичного матеріалу в танці.
● Хореографічна лексика – танцювального твору,
● Лібрето хореографічного твору.
● Закони драматургії хореографічного твору
● Відомі танцівники сучасного хореографічного мистецтва
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● Танцювальна техніка модерн танцю
● Танцювальна техніка джазового танцю
● Театри опери і балету України.

Демонстрація заздалегідь підготовленого танцювального етюду
(Хронометраж виступу 1хв. -1хв. 30с.)

Критерії оцінювання етюду :
- належний рівень володіння хореографічною технікою;
- здатність до сценічного перевтілення;
- здатність до емоційного самовираження засобами хореографічного мистецтва;
- музичність виконання – вміння пластично втілити художній образ.
- розкутість та пластична свобода;
- вміння пластично втілити художній образ відповідно до музики;
- здатність до творчого вирішення хореографічно-постановочних завдань;
- емоційність виконання;
- відповідність лексичного матеріалу до музики;
- образність мислення при створенні хореографічного етюду.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
Кількість балів Роз’яснення

200 – 190 балів

Вступник на високому виконавському рівні виконує хореографічну
композицію (етюд). Володіє виразними засобами хореографії, музичністю
виконання, демонструє складні координаційні текстові сполучення. Передає
характер та манеру виконання художнього образу. Вмотивований на
подальший розвиток. Логічно і впевнено висловлює свою думку, може
обґрунтувати мотивацію у виборі спеціальності, має високий рівень
загальної культури і професійного розвитку

189-180-балів

Вступник досить виразно виконує хореографічну композицію (етюд). Чітко і
вільно демонструє майстерність актора шляхом розкриття художнього образу
передбаченого композицією. Володіє виразними засобами хореографії,
координацією тіла. Має незначні помилки у музичності виконання
пластичних мотивів танцю. Вмотивований на подальший розвиток. Логічно і
впевнено висловлює думки, може обґрунтувати власну точку зору, має
високий рівень загальної культури і професійного розвитку.

179 - 170 балів

Вступник добре виконує хореографічну композицію (етюд), Має незначні
помилки у музичності та техніці виконання власного етюду чи композиції
Демонструє майстерність актора розкриття художнього образу.
Вмотивований на подальший розвиток і пізнання нового, добре орієнтується
в питаннях пов’язаних з професійною діяльністю.

169 – 150 балів

Вступник на достатньому рівні виконує хореографічну композицію (етюд).
Володіє достатнім рівнем виразних засобів у хореографії, Передає характер
та манеру виконання художнього образу. Виконання тексту танцю на
достатньому рівні. Мотивація у виборі спеціальності має достатню
аргументацію. Достатньо мотивований на подальший розвиток і пізнання
нового.

149- 140 балів
Вступник не впевнено виконує хореографічну композицію (етюд). Володіє
середніми засобами хореографії, координацією тіла та низьким рівнем
виконавської майстерності. Характер та манера виконання художнього образу
невиразні. Вмотивований на подальший розвиток.

139 та менше
балів

Вступник має низький рівень виконавської майстерності продемонстрований
у етюді чи композиції, не володіє навичками імпровізації та музичності
відтворення тексту танцю. Не може обґрунтувати вибір професії, не проявляє
зацікавленості. Отримує негативну оцінку досягнень вступника
«незадовільно»
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