


І. ВСТУПНА ЧАСТИНА 

Творчий конкурс – форма вступного випробування для здобуття середнього 

(базового) підрівня початкової мистецької освіти з хореографічного мистецтва початкового 

професійного спрямування, клас класичного танцю. Проводиться з метою комплексної 

перевірки фізичних даних, здібностей, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін з 

хореографії.  

У зв’язку з воєнним станом в країні та вимушеним переміщенням громадян, як на 

території України так і за кордон, творчий конкурс для вступу в Київський державний 

фаховий хореографічний коледж (далі Коледж) в 2022 році буде проводитись у 

дистанційному форматі. 

До участі в творчому конкурсі допускаються вступники, які: 

1. Відповідають вимогам щодо стану здоров’я (зокрема можливість переносити 

підвищене фізичне навантаження під час занять хореографією), наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 01 грудня 1999 року № 283 «Про затвердження переліку 

захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку будови тіла, які є 

протипоказаннями до вступу та навчання в хореографічному училищі» та надали довідки 

про стан здоров’я.  

2. Подали: 

1) заяву (додаток 3) 

2) свідоцтво про народження (копію) 

3) документ, який посвідчує особу і громадянство батьків (паспорти обох батьків). 

4) свідоцтво про початкову освіту (копію) 

5) анкету (додаток 4) 

6) медичні довідки від лікарів: 

ü кардіолог; 

ü хірург-ортопед; 

ü офтальмолог; 

ü невропатолог; 

ü ендокринолог; 

ü педіатр. 

3. Надіслали фото та посилання на відеозапис творчого випробування. 

Фото вступник має надіслати на електронну адресу приймальної комісії Коледжу. 

Фото має бути завантажене окремими файлами і мати назву: ПІБ вступника, клас, до якого 

вступає, № завдання, № фото (наприклад, Шевченко Олена Сергіївна, 5 клас, 1 завдання, 

фото №1).  



Відеоматеріали кожного завдання творчого конкурсу мають бути записані окремими 

файлами, БЕЗ МОНТАЖУ і мати назву: ПІБ вступника, курс, до якого вступає, № етапу, № 

відео (наприклад Шевченко Олена Сергіївна, 5 клас, 1 завдання, відео № 1). Відеофайли 

мають бути завантажені на платформу YouTube.  

Докладна інструкція для комп’ютерів, пристроїв Android, iPhone та iPad: 

https://support.google.com/youtube/answer/57407?hl=uk 

У розділі «Видимість» завантаженого відео оберіть «Не для всіх». 

https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=uk 

Фото і посилання на відеофайли, розташовані на платформі YouTube,  надсилаються 

разом з поданням заяви, на електронну адресу приймальної комісії Коледжу 

vstup@ksbc.com.ua, зазначивши тему електронного листа, ПІБ вступника, клас, до якого 

вступає (наприклад, Шевченко Олена Сергіївна, 5 клас). 

Творчий конкурс передбачає перевірку: 

ü фізіологічних даних: пропорційності тулуба, розтяжки, виворотності, 

гнучкості, пластичності, кроку, стрибку, підйому стопи, координації; 

ü музичних здібностей, відчуття ритму; 

ü наявності акторської здібностей; 

ü здатності до хореографічного втілення художнього образу; 

Вступник на творчому конкурсі з хореографії повинен мати: класичну балетну 

форму (дівчата – купальник, трико; юнаки – футболку, шорти), охайну зачіску. 

 

ІІ. ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

Творчий конкурс проводиться у дистанційному форматі в один тур. 

Творчий конкурс складається з двох завдань: 

перше завдання– перевірка фізіологічних даних вступника; 

друге завдання – виконання невеликого, заздалегідь підготовленого (окрім 

класичних варіацій, які не підходять віковій категорії вступника) або імпровізованого 

уривку танцю (32-64 такти), а також окремих танцювальних рухів. Тривалість 

танцювального уривку до 2 хвилин. 

 

ПЕРШЕ ЗАВДАННЯ – ПЕРЕВІРКА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ  

 

ü визначення зовнішніх сценічних даних (обличчя, пропорції тіла, фізичний 

стан окремих частин тіла); 

ü перевірка фізичних професійних даних: виворотність, крок (вбік, вперед, 

назад), підйом, стрибок, гнучкість; 



ü виявлення дефектів будови тіла. 

Для оцінки професійних даних вступник надсилає в класичній балетній формі ФОТО 

та ВІДЕО. Кожне фото та відео нумерується та підписується, наприклад (Шевченко Олена 

Сергіївна, 5 клас 1 завдання, фото №1) або (Шевченко Олена Сергіївна, 5 клас 1 завдання, 

відео №1). 

ПЕРШЕ ЗАВДАННЯ (додаток 1) 

(ФОТО)  

Фото № 1 В повний зріст, руки вздовж тулуба, обличчям (анфас) до глядача. Ноги 

в шостій позиції. 

Фото № 2 В повний зріст, руки вздовж тулуба, спиною до глядача. Ноги в шостій 

позиції. 

Фото № 3 В повний зріст, руки вздовж тулуба, в профіль (правим боком до глядача). 

Ноги в шостій позиції. 

Фото № 4 В повний зріст, руки вздовж тулуба, в профіль (лівим боком до глядача). 

Ноги в шостій позиції. 

Фото № 5 Ноги від стегна до підлоги в шостій позиції обличчям (анфас) до глядача. 

Фото № 6 Ноги від стегна до підлоги в шостій позиції в профіль до глядача. 

Фото № 7 Обличчям до глядача. Ноги в першій позиції. 

Фото № 8 Ноги від стегна до підлоги в першій  позиції в профіль до глядача. 

Фото № 9 Внутрішня частина лівої стопи. 

Фото № 10 Внутрішня частина правої стопи. 

 

ПЕРШЕ ЗАВДАННЯ (ВІДЕО) 

(Додаток 2) Зразок відеозапису до завдання № 1.   

 

Відео № 1 Вступник вітається (уклін), чітко вказує прізвище, ім’я та по батькові, вік. 

Відео № 2 Виворотність – виконується біля опори demi plie та grand plie по I позиції 

(в профіль до відеокамери) без сторонньої допомоги. 

Відео № 3 Підйом – виконується біля опори з лівої та правої ноги battements tendus 

в позі ecarte вперед та назад. 

Відео № 4 Крок – виконується battement developpe біля опори за всіма напрямкам з 

лівої та правої ноги, вихідне положення V позиція на максимальну висоту за допомогою 

робочої руки з фіксуванням ноги в найвищий точці.  

Відео № 5 Крок – виконується вattement relevé lent на середині зала без опори з лівої 

та правої ноги на висоту не нижче 120о (для дівчат) та не нижче 90о (для юнаків) вперед та 

назад в профіль, в сторону анфас. 



Відео № 6 Гнучкість (рort de bras вперед, в профіль до відеокамери) – нахил тулуба 

вперед, вступник під час виконання має животом доторкнутися до колін, тіло та ноги мають 

бути єдиним цілим; (рort de bras назад, в профіль до відеокамери) – нахил тулуба назад 

(голова повернута вбік) виконується з рівними плечима паралельно підлозі на 90° та нижче. 

Відео № 7 Стрибок – виконується 8 temps leve saute в положенні анфас по VI позиції. 

Руки на талії. 

ОЦІНЮЄТЬСЯ: 

ü зовнішні дані (сценічність); 

ü співвідношення частин тіла; 

ü виворотність, підйом стопи, осанка, крок, розтяжка, гнучкість, стрибок тощо. 

 

ДРУГЕ ЗАВДАННЯ – ОЦІНКА ХУДОЖНІХ ЗДІБНОСТЕЙ ВСТУПНИКА 

Друге завдання творчого конкурсу має бути в форматі ВІДЕОЗАПИСУ, записане 

БЕЗ МОНТАЖУ і мати назву: ПІБ вступника, № завдання, клас до якого вступає 

(наприклад, Шевченко Олена Сергіївна, 2 завдання, 5 клас).  

Вступник має виконати невеликий, заздалегідь підготовлений (окрім класичних 

варіацій, які не підходять віковій категорії вступника) або імпровізований уривок танцю 

(32-64 такти), або окремі танцювальні рухи. Тривалість танцювального уривку до 

2  хвилин. 

ОЦІНЮЄТЬСЯ: 

ü емоційно-образна виразність виконання, танцювальність, артистизм;  

ü ритмічність, музичний слух; 

ü координація, пластичність тощо. 

За результатами творчого конкурсу виставляється оцінка за шкалою 1-12 балів. 

Кожне завдання оцінюється окремо та виводиться середній арифметичний показник. 

Мінімальна кількість – 7 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ 

Шкала 

оцінювання 
Критерії оцінювання навчальних досягнень вступників 

12 

Зовнішні та професійні дані повністю відповідають вимогам. 

Високий рівень виворотності тазостегнового суглобу коліна 

розкриваються на 160⁰-180⁰. 

Велику висоту танцювального кроку. Нога вільно піднімається на 

160⁰ та вище. 

Високий легкий стрибок, із  дотягнутими ступнями ніг, із 

зафіксованою формою тіла та положенням рук на талії. 

При виконанні вправи на гнучкість вперед, живіт повністю прилягає 

до ніг. При виконанні вправи на гнучкість назад, прогин 140⁰+. 

Музично, емоційно та бездоганно виконує танцювальний уривок.  

Повністю відповідає всім вимогам Програми творчого конкурсу. 

11 

Вступник має гарну поставу та високий рівень розвитку 

хореографічних здібностей. 

Високий рівень виворотності тазостегнового суглобу коліна 

розкриваються на 160⁰-180⁰. 

Велику висоту танцювального кроку. Нога вільно піднімається на 

140⁰-160⁰. 

Високий легкий стрибок, із  дотягнутими ступнями ніг, із 

зафіксованою формою тіла та положенням рук на талії. 

При виконанні вправи на гнучкість вперед, живіт повністю прилягає 

до ніг. При виконанні вправи на гнучкість назад, прогин 140+. 

Добре координує рухи. 

Музично та емоційно виконує танцювальний уривок. 

10 

Зовнішні та професійні дані відповідають вимогам. 

Високий рівень виворотності тазостегнового суглобу коліна 

розкриваються на 160⁰-180⁰. 

Велику висоту танцювального кроку. Нога вільно піднімається на 

120⁰ - 140⁰. 

Високий легкий стрибок, із  дотягнутими ступнями ніг, із 

зафіксованою формою тіла та положенням рук на талії. 

При виконанні вправи на гнучкість вперед, живіт повністю прилягає 

до ніг. При виконанні вправи на гнучкість назад, прогин 140⁰+. 



Відчуває і сприймає музичний супровід, демонструє вміння 

поєднувати артистизм з танцювальними рухами.  

9 

Вступник має достатній рівень розвитку хореографічних здібностей, 

добру поставу, відповідні пропорції тіла. 

Середній рівень виворотності тазостегнового суглобу, коліна 

розкриваються на 120⁰-140⁰. 

Добра форма підйому. Ступня гнучка, має вигин, пальці дотягуються. 

Нога за допомогою руки піднімається на висоту 150⁰. 

При виконанні вправи на гнучкість вперед, голова та груди 

торкаються ніг. При виконанні вправи на гнучкість назад, за допомогою 

викладача, прогин 120⁰. 

Стрибок виконується на середню висоту, п’ятки відштовхуються від 

підлоги, але ступні дотягуються недосконало, форма тіла утримується у 

положенні близькому до  стандартів виконання стрибків. 

Музичні та артистичні дані на достатньому рівні. 

У процесі демонстрації танцювального уривку допускає незначні 

помилки. 

8 

Має гарний зовнішній вигляд, професійні дані мають недоліки, які 

потребують доопрацювання. 

Середній рівень виворотності тазостегнового суглобу, коліна 

розкриваються на 120⁰-140⁰. 

Добра форма підйому. Ступня гнучка, має вигин, пальці дотягуються. 

Нога за допомогою руки піднімається на висоту 120⁰. 

При виконанні вправи на гнучкість вперед, голова та груди 

торкаються ніг. При виконанні вправи на гнучкість назад, за допомогою 

викладача, прогин 120⁰. 

Стрибок виконується на середню висоту, п’ятки відштовхуються від 

підлоги, але ступні дотягуються не досконало, форма тіла утримується у 

положенні близькому до стандартів виконання стрибків. 

Музичні та артистичні дані на достатньому рівні. 

У процесі демонстрації танцювального уривку допускає незначні 

помилки. 

7 

Зовнішній вигляд і професійні дані мають незначні недоліки. 

Середній рівень виворотності тазостегнового суглобу, коліна 

розкриваються на 120⁰-140⁰. 

Добра форма підйому. Ступня гнучка, пальці дотягуються. 



Нога за допомогою руки піднімається на висоту 100⁰-120⁰. 

При виконанні вправи на гнучкість вперед, голова та груди 

торкаються ніг. При виконанні вправи на гнучкість назад, за допомогою 

викладача, прогин 100⁰. 

Стрибок виконується на середню висоту, п’ятки відштовхуються від 

підлоги, але ступні дотягуються недосконало, форма тіла утримується у 

положенні близькому до стандартів виконання стрибків. 

Музичні та артистичні дані на достатньому рівні. 

Виконує танцювальний уривок з технічними помилками. 

6 

Вступник має середній рівень розвитку анатомо-фізіологічних 

даних, добру поставу. 

Низька або середня виворотність тазостегнового суглобу, коліна 

розкриваються від  90⁰ до 120⁰. 

Середня форма підйому, ступня недостатньо гнучка. 

Нога за допомогою руки піднімається на висоту 120⁰. 

При виконанні вправи на гнучкість вперед, голова торкається ніг. 

При виконанні вправи на гнучкість назад, за допомогою викладача, прогин 

90⁰.  

Виконує танцювальний уривок з суттєвими технічними помилками. 

5 

Має середні зовнішні та професійні дані. 

Відзначається слабким вмінням одночасно здійснювати контроль за 

різними групами м’язів, недостатньою висотою кроку, середньою формою 

підйому.  

Недостатньо відчуває музичний супровід. Виконує танцювальний 

уривок з суттєвими технічними помилками. 

4 

Вступник має низький рівень розвитку анатомо-фізіологічних 

даних: 

- дефекти будови тіла, які не можуть бути ліквідовані у процесі 

розвитку організму (надмірний розмір голови, завелика нижня щелепа, 

неестетична форма носа та вух, («заяча» губа); 

- коротка та широка шия; 

- асиметрія ключиць, грудної клітини та  лопаток; широка чи 

вкорочена будова тіла; непропорційність довжини ніг та пропорцій тулуба;  

- широкий та низький таз, масивні стегна; 

- шаблеподібна та О-подібна форма ніг; 

- сильне викривлення хребта; 

- надмірна вага. 



Слабка виворотність тазостегнового суглобу, коліна розкриваються 

менше 90⁰. 

Недосконала форма підйому, ступня не дотягується зовсім. 

Недостатній танцювальний крок, нога за допомогою руки не 

піднімається вище 90⁰. 

При виконанні вправи на гнучкість вперед, живіт, груди та голова 

не торкаються ніг. При виконанні вправи на гнучкість назад, за допомогою 

викладача, прогин менше 60⁰. 

Вступник погано відштовхується від підлоги, м’язи ніг 

не  напружені, ступні недотягнуті, під час злету форма частин тіла не 

фіксується. 

3 

Має низькі зовнішні та обмежені професійні дані, слабо сформований 

рівень творчих здібностей, демонструє недостатню творчу та емоційну 

активність. 

Допускає значні помилки при демонстрації танцювального уривку. 

2 

Має низькі зовнішні (непропорційність тіла, зайва вага тощо) та 

професійні дані (відсутність гнучкості, підйому, кроку, стрибка). 

Низький рівень розвитку координації, володіння технікою 

виконання. Допускає значні помилки при демонстрації танцювального 

уривку. 

1 

Не відповідає вимогам Програми творчого конкурсу для вступників 

на навчання у 5 клас (перший рік навчання) Київського державного 

фахового хореографічного коледжу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

ЗАВДАННЯ № 1  

Фото № 1 В повний зріст, руки вздовж тулуба, обличчям (анфас) до глядача.  

Ноги в шостій позиції. 

 

Фото № 2 В повний зріст, руки вздовж тулуба, спиною до глядача.  

Ноги в шостій позиції. 

 

 



Фото № 3 В повний зріст, руки вздовж тулуба, в профіль (правим боком до глядача).  

Ноги в шостій позиції. 

 

Фото № 4 В повний зріст, руки вздовж тулуба, в профіль (лівим боком до глядача). Ноги в 

шостій позиції. 

 

 

 



Фото № 5 Ноги від стегна до підлоги в шостій позиції обличчям (анфас) до глядача. 

 

Фото № 6 Ноги від стегна до підлоги в шостій позиції в профіль до глядача. 

.  

 

 



Фото № 7. Обличчям до глядача. Ноги в першій позиції. 

 

 

 

Фото № 8. Ноги від стегна до підлоги в першій  позиції в профіль до глядача. 

 

 

 



Фото № 9. Внутрішня частина лівої стопи. 

 

 

 

 

Фото № 10. Внутрішня частина правої стопи. 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

ЗАВДАННЯ № 1 – ПЕРЕВІРКА ФІЗІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ. 

Зразок відеозапису для перевірки фізіологічних даних розташований на платформі 

YouTube за посиланням 

https://youtube.com/playlist?list=PL5aBCAxdWqWyQ4muqnAuOwHCoNyRmZiUj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

В.о. директора Київського державного 

фахового хореографічного коледжу  

Кухар К.І. 

___________________________________  

___________________________________  

ПІБ законного представника вступника 

 

адреса _____________________________ 

___________________________________  

___________________________________  

(місце проживання)_________________ 

___________________________________ 

контактний телефон________________  

___________________________________  

 

ЗАЯВА  

 Я, ________________________________________, прошу допустити мою дитину 

            ПІБ законного представника вступника (повністю)  
________________________________________ до участі в творчому конкурсі на навчання 

ПІБ вступника (повністю)  
 

у ________клас Київського державного фахового хореографічного коледжу. 

На період навчання                                      проживання в пансіоні.  

(зазначити потребую/не потребую)  

 

З Правилами прийому та Програмою творчого конкурсу ознайомлений (а). До 

заяви додаю:  

1. Паспорти батьків, що засвідчують громадянство України (копію);  

2. Свідоцтво про народження (копію);  

3. Медичні довідки.  

4. Інші документи.  

  

  

Дата           Підпис  

 

 

 

 

 



Додаток 4 

АНКЕТА ВСТУПНИКА 

в Київський державний фаховий хореографічний коледж 

 

Прізвище  
 

 

Ім’я 
 

 

По-батькові 
 

 

Дата народження   
(день, місяць, рік) 
 

 

Стать (чоловіча, жіноча) 
 

 

 

Зріст (см) 
 

 

Вага (кг) 
 

 

Місто та назва мистецького 
закладу, який відвідували 
раніше (за наявності) 

 

 

Додаткова інформація: 
 
ПІБ одного з батьків або 
законного представника: 

 

 

Контактний номер телефону: 
 

 

e-mail: 
 

 

 


