
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ 

ПРОГРАМА 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

за ступенем «Магістр» 
Спеціальність 024: “ХОРЕОГРАФІЯ”  

 
Фахове вступне випробування проводиться з метою виявлення 

кращих серед бажаючих продовжити навчання за ступенем «Магістр» та 
отримати необхідні знання для подальшої творчої діяльності в галузі 
хореографічного мистецтва. 

Вступники повинні мати необхідний рівень професійної 
майстерності, володіти знаннями, уміннями та навичками з основних 
спеціальних дисциплін: "Народно-сценічний танець", "Український 
народний танець", "Класичний танець", "Сучасний танець"; "Бальний 
танець", "Історичний бальний танець" та "Мистецтво балетмейстера"; 
виявляти обізнаність у галузі історії хореографічного мистецтва, 
оперувати професійною термінологією. 

На навчання за ступенем «Магістр» приймаються випускники 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, які мають диплом бакалавра або 
спеціаліста з хореографічною кваліфікацією. 

Під час іспиту вступник повинен виявити  
Знання: 

 основних етапів еволюції хореографічного мистецтва;  
 теорії та практики хореографічного мистецтва;  
 творчого спадку видатних хореографів та виконавців минулого 

і сучасності; 
 категоріального апарату хореографії; 
 української або російської мови (для іноземних громадян). 

Уміння: 
 аналізувати процес розвитку хореографічного мистецтва; 
 характеризувати творчу діяльність видатних хореографів та 

виконавців минулого, їх вплив на розвиток українського та 
світового танцювального мистецтва; 

 визначати взаємозв'язок та взаємовплив різних хореографічних 
напрямів в сучасному танцювальному мистецтві; 

 висловлювати власні думки з питань культурного та 
мистецького життя України і світу; 

 створювати хореографічний номер. 



Наявність навичок: 
 високої танцювальної майстерності; 
 аналізу хореографічних творів балетмейстерів минулого і 

сучасного; 
 аналізу відомих вистав класичної спадщини та вистав 

сучасного світового балетного театру; 
 аналізу робіт видатних хореографів з народно-сценічного та 

зокрема українського танців як минулого, так і сучасності; 
 визначення основних особливостей творчої діяльності відомих 

хореографів та їх впливу на розвиток українського та світового 
мистецтва танцю. 

 написання композиційного плану; 
 аналізу музичного матеріалу з визначення в ньому частин, 

речень, музичних тем, метру, ритму, темпу, динамічних 
відтінків. 

 
Фаховий вступний іспит базується на вимогах, відповідних 

ступеню «бакалавр» зі спеціальності 024 «Хореографія» і передбачає 
відповіді на питання екзаменаційного білету та виконання 
практичного завдання. 

 
Структура оцінки  

№ Основні завдання  Кількість балів 
1. Знання історії хореографічного мистецтва 1-20 
2. Знання теорії хореографічного мистецтва 1-20 
3. Танцювальна імпровізація 1-60 

Максимальна кількість балів 100 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
Рівні навчальних 

досягнень Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Незадовільний 
рівень 

100 -123 балів 
 

- абітурієнт не дає вірну відповідь на запитання,  
- відповіді поверхневі, демонструють незнання 
базових понять предметної галузі, 
- абітурієнт виявляє нерозуміння історії та сучасних 
процесів хореографічного мистецтва, 
- не володіє термінологією, 
- абітурієнт не дає відповідей на додаткові запитання, 
- абітурієнт виявляє брак логічного мислення та 
здатності послідовно викладати інформацію, 
- абітурієнт не виконав практичного завдання. 



Середній рівень 
124 - 149 балів 

 - абітурієнт дає неповну відповідь на запитання, 
- відсутня відповідь на одне з запитань білета,  
- абітурієнт демонструє слабкі знання  історії та 
сучасності хореографічного мистецтва,  
- слабо володіє термінологією, 
- абітурієнт має труднощі у відповідях на додаткові 
запитання, 
- абітурієнт виконав практичне завдання, але 
допустив значні помилки. 

Достатній рівень 
150 - 175 балів 

 

- абітурієнт дає вірну відповідь на запитання, 
- ілюструє відповідь прикладами з практики,  
- демонструє знання сучасних проблем галузі 
хореографічного мистецтва,  
- абітурієнт вміє висловлювати свої думки у 
відповідь на фахові запитання, наводить приклади,  
- абітурієнт допускає деякі неточності при відповіді 
на додаткові питання, 
- абітурієнт виконав практичне завдання, але 
допустив не значні помилки. 

Високий рівень 
176 - 200 балів 

- абітурієнт дає повну і розгорнуту відповідь на 
запитання, 
- ілюструє відповідь прикладами з практики,  
- пов'язує теоретичні знання з розумінням 
практичних проблем хореографічного мистецтва,  
- демонструє вільне володіння термінологічним 
апаратом з фаху,  
- дає вірні відповіді на додаткові питання;  
- дає конкретні та логічні відповіді, обґрунтовуючи 
власну позицію з вибору теми майбутнього 
наукового дослідження, 
- абітурієнт грамотно виконав практичне завдання. 
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