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Максимальна кількість балів: 40 

 

 

Критерії оцінювання першого (практичного) рівня 

«Танцювальна та контактна імпровізація": 

Студенти мають виконати одне практичне завдання, максимальна кількість 

балів – 7. 

 

5-7 балів Студент технічно та якісно демонструє складений матеріал. 

Емоційно передає образ, використовуючи засоби сценічної 

виразності. Чітко та впевнено виконує рухи в гармонійному 

поєднанні з музичним матеріалом. Проявив креативність у 

постановчій та композиційній діяльності на високому рівні. 

4-5 балів Студент технічно та якісно демонструє складений матеріал. 

Допускає незначні технічні помилки при виконанні рухів, що 



не впливають на загальне враження. Музично та гармонійно 

відтворює текст танцю з емоційною та образною подачею. 

Проявив креативність у постановчій та композиційній 

діяльності на достатньому рівні. 

3-4 балів Студент демонструє складений матеріал на середньому рівні. 

Посередньо розкриває емоційність образу. Проявив 

креативність у постановчій та композиційній діяльності на 

середньому рівні. 

1-2 бали Студент демонструє складений матеріал на низькому рівні. 

Проявив креативність у постановчій та композиційній 

діяльності на низькому рівні.  

 

«Спортивно бальний танець»: 

Студенти мають виконати одне практичне завдання, максимальна кількість 

балів – 12. 

 

11-12  балів  Студент технічно та якісно демонструє власно створену варіацію 

та методично вірно виконує лексику. Емоційно передає образ 

(якщо він передбачений завданням), використовуючи засоби 

сценічної виразності. Чітко та впевнено виконує  рухи в 

гармонійному поєднанні з музичним матеріалом.  

9-10 балів Студент на достатньому рівні демонструє власно створену 

варіацію. Пластичні мотиви відповідають вимогам виконання 

методичного та технічного характеру. Чітко та впевнено виконує  

рухи в гармонійному поєднанні з музичним матеріалом.  



 

«Техніки сучасної хореографії»: 

Студенти мають виконати одне практичне завдання, максимальна кількість 

балів – 12. 

 

7-8 балів Студент допускає незначні помилки в виконаному завданні, 

аналізує та знаходить причинні наслідки, що впливають на  

загальний результат виконання власно створеної варіації.   

5-6 балів Виконання власно створеної варіації студентом має цілісну 

структуру, проте має методичні та технічні порушення при 

виконанні комбінацій.  

Рівень виконавської майстерності на слабкому рівні. 

3-4 балів Створення та виконання варіації на слабкому рівні. Допущені 

помилки при складанні варіації, що не відтворюють поставлені 

завдання. 

1-2 бали Студент не зміг створити повну варіацію. Виконання з помилками 

та неповністю. 

11-12  балів  Студент технічно та якісно демонструє власно створену 

комбінацію. Чітко та впевнено виконує рухи в гармонійному 

поєднанні з музичним матеріалом. Емоційна виразність. 

9-10 балів Студент на достатньому рівні склав танцювальну комбінацію. 

Впевнено виконує всі базові рухи навчальної комбінації. Музично 

та гармонійно відтворює рухи. 



 

Критерії оцінювання другого рівня (тестування) 

«Стилістика сучасного хореографічного мистецтва» 

 

Тестування містить 9 питань, кожне з яких оцінюється в 1 бал. 

 

 

Орієнтовний перелік завдань: 

1. Скласти та виконати одну комбінацію за допомогою заданого 

імпровізаційного інструментарію. 

2. Скласти варіацію танцю «Румба» з поданих фігур викладачем та знати 

методику виконання всіх фігур поданого танцю.  

3. Створити комбінацію у стилі «dancehall» на базі вивченого матеріалу та знати 

методику виконання всіх базових рухів цього стилю 

4. Пройти тестування на платформі Moodle: 

1) Який хореограф є творцем експериментального напрямку «не-

танець»? 

2) Хто є постановником фільму-вистави "Rosas danst Rosas"? 

3) В чому виражалися альтернативні пошуки Тріши Браун? 

7-8 балів Складена комбінація має чітку структуру, проте допускаються 

помилки в виконанні певних елементів. Рівень складності 

комбінації нижче достатнього рівня. 

5-6 балів Комбінація складена на примітивному рівні. Студент на слабкому 

технічному рівні виконує часткові фрагменти комбінації, 

порушуючи методично-практичну цілісність комбінації. 

1-4 бали Студент не зміг створити повну комбінацію. Виконання з 

помилками та неповністю. 



4) Як називався перформанс Тріши Браун, сценічним майданчиком 

якого були дахи різних висотних споруд? 

5) Де і коли відбулася прем’єра вистави Тріши Браун "O złożony, O 

composite"? 

6) Хто вважається засновником такого жанру, як «танцопера»? 
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_______________     Бородій Л.В. 

_______________   Стеценко А.В. 

 

Завідувач кафедри   _______________   Андрощук Л.М. 

 


