1. Пояснювальна записка
Творчий залік з хореографії – форма вступного випробування, що
передбачає визначення виконавських, творчих та фізичних здібностей
вступника.
Творчий залік розрахований на вступників, які вступають на І курс
Бердянського державного педагогічного університету на спеціальність
014 Середня освіта (Хореографія).
Мета творчого заліку – визначення достатності рівня творчих та/або
фізичних здібностей вступників для допуску до участі у конкурсному відборі
при вступі на спеціальність 014 Середня освіта (Хореографія) на основі
повної загальної середньої освіти.
Для досягнення мети передбачається комплексне вирішення наступних
завдань:
1. Перевірка анатомо-фізіологічних та музично-ритмічних даних вступника.
2. Виявлення рівня хореографічної підготовки вступників, їх виконавчої
майстерності, творчих та артистичних здібностей, обізнаності у тому
танцювальному напрямку, на лексиці якого було побудовано
танцювальний етюд.
3. Виявлення рівня знань з історії, теорії та методики хореографічного
мистецтва, в залежності від того, яким видом володіє вступник.
Для реалізації завдань програми вступники мають знати:
 що таке хореографічне мистецтво, його види та характерні особливості;
 історію розвитку танцювального напрямку, на лексиці якого було
побудовано танцювальний етюд;
 роль та значення музики в хореографії.
Вступники мають вміти:
 технічно, музично та артистично виконувати підготовлені до творчого
заліку хореографічні етюди (фрагменти танцювальної композиції);
 виконувати прості завдання на перевірку акторської майстерності
(вираження емоцій (здивування, радість, агресія та ін.);
 передавати ритмічні малюнки надані екзаменатором (оплесками,
вистукуванням).
До екзамену допускаються особи, які мають попередню хореографічну
підготовку у самодіяльних хореографічних колективах або середньоспеціальну освіту за даним фахом.
2. Зміст творчого заліку
Творчий залік з хореографії складається з показу танцювального етюду
(фрагменту танцювальної композиції) будь якого виду хореографічного
мистецтва, в залежності від того, яким володіє вступник.
Показ танцювального етюду – передбачає виявлення рівня
хореографічної підготовки вступників, їх виконавчої майстерності, творчих
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та артистичних здібностей, обізнаності у тому танцювальному напрямку, на
лексиці якого було побудовано танцювальний етюд.
Завдання передбачає виконання підготовленого вступниками
хореографічного етюду або фрагменту танцювальної композиції за будь-яким
напрямком (класичний, народно-сценічний, сучасний, бальний, естрадний).
Тривалість показу не повинна перевищувати 2 хвилин. Перевага
надається етюдним формам з чіткою драматургічною основою, цікавою
задумкою, яскравою образністю, вірно підібраним лексичним матеріалом,
виразним музичним супроводом, який відповідає темі та ідеї постановки.
Виконавець повинен мати музичний супровід (фонограму, ноти),
костюм або його елементи.
3. Критерії оцінювання
Творчий залік оцінюється «зараховано» або «не зараховано».
Якщо вступник склав творчий залік, то його рекомендують до участі у
конкурсному відборі. Якщо вступник не склав творчий залік, то його не
рекомендують до участі у конкурсному відборі для вступу на спеціальність
014 Середня освіта (Хореографія) на основі повної загальної середньої
освіти.
Інформація про результати творчого заліку оголошується вступникові в
день його проведення або протягом наступного робочого дня.
Особи, які за результатами творчого заліку не рекомендовані до участі у
конкурсному відборі, не допускаються до конкурсу для вступу на
спеціальність 014 Середня освіта (Хореографія) на основі повної загальної
середньої освіти.
Вступники, які не з’явилися на творчий залік без поважних причин у
визначений розкладом час, до участі у конкурсі не допускаються. За
наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники
можуть бути допущені до пропущеного вступного випробування
(випробувань) з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії в
межах встановлених термінів та розкладу творчого заліку.
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