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Форма проведення: дистанційна  

Тип: комбінований , теоретично-практичний 

Перша частина: теоретична  (Тестування на платформі Moodle. Тести 

містять в собі 10 питань, по два бали за кожну правильну відповідь) 

Друга частина: практична (Виконання танцювальних комбінацій). 

Оцінюється через відео зв'язок програми «Google meet». Студент 

отримує 20 балів за виконання танцювальної комбінації. 

Тривалість проведення:  5 годин  

(ХРб-1-20-4.0д.: 1 підгрупа – 5,28 год, 2 підгрупа – 5,28 год, 

 ХРб-2-20-4.0д.: 1 підгрупа – 4,95 год, 2 підгрупа – 4,95 год.) 

Максимальна кількість балів: 40 

 

Критерії оцінювання: 

 

Перша частина: 1 правильна відповідь – 2 бали. 

Друга частина:  

 

 

Кількість  

балів 

Роз’яснення 



 

 

Орієнтовний перелік завдань на теоретичну частину: 

 

1. Для якого танцю характерна акція «Баунс»? 

2. Яка тривалість музики одного танцю на змаганнях? 

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

4. Фігура «Stop and Go» (Стоп та йди) використовується у танці… 

5.  В якому класі додається танець «Самба» ? 

7. В якому танці виконуються такі фігури, як «Bota fogos» (Бата Фого), «Corta 

Jaca» (Корта Джака)? 

18 – 20  балів  Студент технічно та якісно демонструє варіації також 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.  

15 – 17 балів Студент на достатньому рівні демонструє варіації танців. 

Пластичні мотиви відповідають вимогам виконання 

методичного та технічного характеру. Чітко та впевнено виконує  

рухи в гармонійному поєднанні з музичним матеріалом.  

10 – 14 балів Студент допускає незначні помилки в виконаному завданні, 

аналізує та знаходить причинні наслідки, що впливають на  

загальний результат виконання танцювальної комбінації.   

6 – 9 балів Виконання варіацій студентом має методичні та технічні 

порушення при виконанні комбінацій.  

Рівень виконавської майстерності на слабкому рівні. 

1 – 5 балів Виконання варіацій на слабкому рівні. Допущені помилки при 

виконанні варіацій, що не відтворюють поставленим завданням. 



8. Оберіть з поданих варіантів базові фігури танцю «Ча-ча-ча» 

9. Який музичний розмір танцю «Джайв»? 

10. Де знаходиться вага тіла в латиноамериканській програмі? 

 

Орієнтовний перелік завдань на практичну частину: 

 

1. Виконати танцювальну варіацію подану викладачем з танцю «Ча-ча-

ча» та знати методику виконання всіх рухів.  

2. Виконати танцювальну варіацію подану викладачем з танцю «Самба» 

та знати методику виконання всіх рухів.  

3. Виконати танцювальну варіацію подану викладачем з танцю «Джайв» 

та знати методику виконання всіх рухів.  

 

 

    Екзаменатор                           _______________  Бородій Л.В. 

    Завідувач кафедри                _______________           Андрощук Л.М. 


