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Форма проведення: дистанційна (Екзамен проходить у формі тестування на 

платформі Moodle (40 завдань), що містить в собі блоки з 3 змістових 

модулів: 

 

 Танцювальна імпровізація та контактна імпровізація (14 завдань) 

 Техніки сучасної хореографії (12 завдань) 

 Спортивний бальний танець (14 завдань) 

 

Тривалість проведення: 1 година 30 хвилин 

Максимальна кількість балів: 40 

 

Критерії оцінювання: 

Кожне правильне вирішення тестового завдання оцінюється в 1 бал. Всього 

40 завдань. 

 

Орієнтовний перелік завдань 

 

Танцювальна та контактна імпровізація. 

1. Вкажіть критерії, на яких базуються Laban Movement Efforts (Зусилля 

Лабана). 

2. Які навички мають бути розвинені у танцівників контактної імпровізації? 

3. Айседора Дункан започаткувала такий вид імпровізації… 

4. Які новаторські ідеї застосовував при створені хореографії Мерс Каннінгем? 



5. Автором поняття «Кінесфера» є… 

6. Хто з хореографів сучасності розробив техніку імпровізації «Gaga dance 

technique»? 

7. Правильне чи помилкове твердження: «Gaganotation – система нотації рухів 

людського тіла»? 

8. Засновником контактної імпровізації є… 

9. Процес body – awareness це… 

10. Техніка імпровізації Вільяма Форсайта спрямована на… 

11. Хто є одним із засновників «Танцювально-рухової терапії»? 

12. Перша перформативна робота Стіва Пекстона називалась: 

13. Чи правильне твердження: «Суть танцтерапії полягає в дослідженні 

вираження фізіологічних станів через психіку?» 

14. Знайдіть варіант, який не відповідає завданням імпровізації: 

 

Техніки сучасної хореографії. 

1. Записати власну відповідь (термін):  

Модерн-джазу властиві такі принципи ізоляції як… 

2. Release based techniques — техніка, заснована на релізі, автором якої є: 

3. Основоположник вільного танцю це: 

4. Ball change, triplet – базові степи танцювального стилю: 

5. Встановіть відповідність між танцювальним напрямком та періодом 

виникнення: (бродвейський джаз, модерн-джаз, contemporary dance) 

6. У своїй хореографії почав використовувати так званий «випадковий метод» 

американський балетмейстер: 

7. Cильне стиснення в центрі тіла – це: 

8. Оберіть вірне визначення позиції «Deep body band»: 

9. Записати власну відповідь (термін):  

'Штопорні' повороти, при яких виконавець підвищує або знижує рівень 

обертання називаються. 

10. Принцип руху, якому властиві рухи окремих центрів у різних темпах… 



11. Положення тіла, в якому корпус та робоча нога знаходяться в одній 

паралелі… 

12. Оберти зі зміною осі називаються…. 

 

Спортивний бальний танець. 

1. Ритм виконання локстепу в танці Квікстеп (S-повільно, Q-швидко)? 

2. Акція «Баунс» характерна для якого танцю? 

3. В якому році з’явився танець Повільний вальс? 

4. В якій країні виникли перші асоціації вчителів бального танцю? 

5. В якому році пройшов перший Блекпульский фестиваль? 

6. В якому класі танцювання додається «Віденський вальс»? 

7.  Яка тривалість музики одного танцю на змаганнях 

8. Кількість тактів (за хвилину) танцю «Повільний вальс» 

9. Танець «Танго» виконується…. 

10. Музичний розмір танцю «Чачача» 

11. Музичний розмір танцю «Джайв» 

Музичний розмір танцю «Самба» 

12. Музичний розмір танцю «Румба» 

13. Робота рук в танці «Чачача» виконується… 

14. В якому танці йдуть постійні оберти? 
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