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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Перехід від індустріального до інноваційно-інформаційного суспільства 

потребує визначення засад підготовки вчителя, здатного реалізувати потенціал 

дитини засобами мистецтва як парадигми освіти нової ери. Підготовка 

майбутнього педагога-митця в системі хореографічно-педагогічної освіти 

базується на таких формах організації освітнього процесу, які б сприяли розвитку 

творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії. Кваліфікаційна робота з 

хореографії, яка є науково-творчим проектом (хореографічною композицією) 

сприяє формуванню індивідуального творчого стилю діяльності майбутнього 

вчителя хореографії, систематизує знання з дисциплін хореографічного циклу, 

сприяє закріпленню вмінь та навичок самостійної науково-дослідної, 

педагогічної та творчої діяльності. 

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи має на меті: 

- систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних 

знань зі спеціальності дисциплін та застосування цих знань при розв’язанні 

конкретних завдань; 

- розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою створення 

та опису хореографічної композиції. 

Підготовка кваліфікаційної роботи узагальнює теорію та практику з 

дисципліни «Мистецтво балетмейстера», програма якої передбачає вивчення 

структури створення хореографічного твору, принципів композиційного та 

драматургічного єднання та розвитку хореографічної композиції, особливостей 

ідейно-тематичної та структурної єдності хореографічного твору, творчого 

досвіду провідних балетмейстерів та правил роботи по створенню сучасної 

хореографічної композиції. 

Програма кваліфікаційної науково-творчої роботи розроблена на основі 

освітньої програми «014 Середня освіта (Хореографія)» та навчального плану 

для студентів освітнього ступеня магістр денної та заочної форм навчання. 

Програма узагальнює теоретичну та практичну підготовку студентів освітнього 

ступеня магістр з фахових дисциплін. 



Тематика кваліфікаційних робіт (хореографічних композицій) та керівники 

кваліфікаційних робіт затверджуються на засіданні кафедри хореографії та 

художньої культури та на вченій раді факультету мистецтв. 

Завдання випускного іспиту «Захист випускної кваліфікаційної роботи» 

(хореографічної композиції) - перевірка рівня хореографічно-теоретичної, 

балетмейстерської, психолого-педагогічної готовності магістрантів до 

хореографічно-педагогічної діяльності у загальноосвітній школі, позашкільних 

навчальних закладах, закладах вищої освіти ІІ - IV рівня акредитації. Екзамен 

передбачає захист опису хореографічної композиції, що дає можливість виявити 

ступінь сформованості творчих вмінь та навичок педагогічно - 

балетмейстерської майстерності майбутнього вчителя хореографії. 

Кваліфікаційна науково-творча магістерська робота освітньої програми 

«014 Середня освіта (Хореографія)» - це творча робота студента (хореографічна 

композиція), яку він реалізовує самостійно та захищає опис хореографічної 

композиції (обґрунтування, лібрето, драматургічна побудова тощо), виконується 

на завершальному етапі здобуття кваліфікації магістра для встановлення 

відповідності отриманих здобувачами вищої освіти загальних та спеціальних 

компетентностей. 

Загальні компетентності: 

1. Здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо. 

2. Здатність працювати в команді та автономно. 

3. Здатність до пошуку інформації, її аналізу та критичного оцінювання 

4. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

5. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології. 

6. Здатність до самовдосконалення та саморозвитку. 

7. Здатність вільно спілкуватися державною мовою (усно та письмово). 

8. Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності. 

9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації на основі креативності. 

10. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями впродовж життя. 

11. Здатність працювати в міжнародному контексті з повагою до 

різноманітності та мультикультурності. 



Фахові компетентності: 

1. Здатність виконувати власне дослідження (проект), узагальнювати й 

оприлюднювати результати хореографічно-творчої діяльності. 

2. Володіння сукупністю спеціальних пошуково-дослідницьких, танцювально- 

виконавських, комунікативних, організаційних умінь та навичок відповідно до 

обраної спеціальності. 

3. Здатність до моделювання процесів створення розгорнутих хореографічних 

завдань, проектів. 

4. Здатність здійснити дослідження у галузі хореографічно -педагогічної освіти. 

5. Орієнтація в сучасних концепціях викладання хореографічних дисциплін. 

6. Здатність моделювати навчальний процес, розробляти навчальні програми, 

організаційно-методичну документацію, методичні рекомендації задля 

організації самостійної та творчої хореографічно-навчальної діяльності учнів. 

7. Здатність застосовувати сучасні методи й навчальні технології, які 

поглиблюють досвід художньо-педагогічної та хореографічно-виконавської 

діяльності, сприяють самонавчанню, самоорганізації, становленню ціннісних 

орієнтацій. 

8. Здатність розробляти тести з хореографічних дисциплін, завдання до 

контрольних робіт для проведення проміжного та підсумкового контролю знань. 

9. Здатність здійснювати постановку концертного номеру за обраним видом 

хореографічного мистецтва. 

10. Здатність проводити концертно-виконавську і мистецько-просвітницьку 

діяльність (сольну, ансамблеву, колективну), демонструвати власну 

хореографічно-виконавську та художньопедагогічну культуру 

11 . Володіння принципами, основними методами та прийомами роботи над 

хореографічним твором, прийомами вдосконалення технічно-виконавського 

процесу, основами доведення твору до стану художньої завершеності. 



12. Здатність здійснювати аналіз танцю з точки зору визначення його ідейно - 

художньої концепції, стилю, жанру, форми, сценографії, зовнішнього 

оформлення. 

13. Здатність самостійно діагностувати й корегувати розвиток хореографічних 

здібностей учнів, який є комплексним утворенням (фізіологічні, музичні, 

артистичні, пластичні тощо здібності). 

14. Психолого-педагогічна готовність до здійснення хореографічно-освітньої 

діяльності у загальноосвітній школі та позашкільних навчальних закладах. 

15. Володіння технологією підготовки альтернативних форм хореографічного 

навчання (змагання, конкурси, фестивалі, майстер -класи тощо). 

Програмні результати навчання: 

1. Розуміється на концептуальних положеннях професійно -педагогічної освіти, 

її конкретного виду - хореографічно-педагогічної освіти. 

2. Володіє основами змістового забезпечення навчального процесу, 

теоретичними, емпіричними і практичними компонентами змісту. 

3. Розуміє специфіку теоретичного та експериментального дослідження в 

хореографічно-педагогічній діяльності викладача. 

4. Обізнаний у сфері мистецької педагогіки та володіє дидактичними й 

методичними засадами викладання хореографії. 

5. Має знання з теорії та методики викладання хореографії, обізнаний з 

відповідною лексикою. 

6. Володіє технологією організації освітнього процесу в галузі хореографічно- 

педагогічної освіти. 

7. Здатний працювати з науково-методичними джерелами та мультимедійними 

технологіями. 

8. Володіє державною мовою, основами професійної культури та акторською 

майстерністю. 

9. Розробляє навчально-методичні матеріали для проведення хореографічних 

дисциплін. 



10. Самостійного опановує нові науково-методологічні знання, вміє критично 

оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень науки та мистецько- 

культурної практики. 

11. Здатний постійно вдосконалювати практичні уміння й навички (педагогічні, 

хореографічно-виконавські, вербальні тощо). 

12. Володіє державною мовою, основами професійної культури та акторською 

майстерністю. 

13. Застосовує сучасні методики й технології (зокрема мультимедійні) для 

забезпечення якості навчального процесу у вищій школі. 

14. Застосовує елементи теоретичного й експериментального дослідження в 

професійній діяльності. 

15. Здатний у процесі дослідницької діяльності створювати тексти 

професійного змісту державною та іноземними мовами, має навички 

знаходження, обробки та аналізу інформації з різних джерел (передусім - за 

допомогою цифрових технологій). 

Програма має орієнтовний перелік літератури з дисциплін 

хореографічного циклу, завдання та вимоги до оформлення кваліфікаційної 

роботи. 

Захист кваліфікаційної науково-творчої роботи проводиться відкрито і 

включає обґрунтування процесу створення хореографічної композиції на основі 

її опису (обґрунтування, лібрето, драматургічна побудова тощо). 

Не пізніше як за 7 днів до захисту випускної кваліфікаційної роботи 

вступна частина опису хореографічної композиції (обґрунтування вибору, 

лібрето, драматургічна побудова, сценарно-композиційний план, сюжетно- 

композиційний план) перевіряється на відсутність академічного плагіату. 

Допущена до захисту кваліфікаційна робота завіряється підписом завідувача 

кафедри хореографії та художньої культури. 



ВИМОГИ 

до виконання випускної кваліфікаційної роботи 

(хореографічної композиції) 

Обґрунтування процесу створення хореографічної композиції на основі її 

опису (обґрунтування, лібрето, драматургічна побудова тощо). 

Всебічний аналіз процесу створення хореографічного твору. 

Обґрунтування вибору теми хореографічної композиції. Аналіз особливостей 

драматургічної побудови хореографічного твору у відповідності до його теми та 

ідеї. Визначення форми хореографічного твору. Аналіз процесу підбору 

музичного матеріалу, хореографічної лексики, роботи з виконавцями, засобів 

створенню хореографічного образу композиції. Характеристика літературного 

першоджерела. 

Наявність оригінального художнього задуму, драматургії, відповідність 

теми та ідеї, змісту та форми хореографічного твору. Відповідність теми 

хореографічної композиції та хореографічної лексики віковим особливостям 

танцівників. Наявність засобів розкриття художнього образу (виразність, 

емоційність, акторська майстерність, використання художніх прийомів побудови 

хореографічного твору). Відповідність хореографічної лексики та музики. 

Хореографічна композиція може бути авторською роботою, 

інтерпретацією авторського твору або презентувати кращі зразки світового 

хореографічного мистецтва. 
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ДОДАТОК 2 

Структура випускної кваліфікаційної роботи 

- титульний аркуш; 

- зміст; 

- обґрунтування вибору; 

- лібрето; 

- драматургічну побудову; 

- сценарно-композиційний план; 

- сюжетно-композиційний план; 

- опис танцю; 

- опис рухів; 

- костюми виконавців; 

- музичне оформлення; 

- список використаних джерел. 

Усі структурні елементи роботи розпочинаються з нової сторінки. 

Титульний аркуш роботи містить: найменування Міністерства, якому 

підпорядковується ЗВО (Міністерство освіти і науки України); найменування 

ЗВО (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини), де 

виконана робота; назву факультету, кафедри; прізвище, ім’я, по батькові автора; 

тему роботи; вид роботи відповідно до освітньо-кваліфікаційного ступеня 

(магістр); науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового 

керівника; місто і рік виконання. 

Зміст роботи повинен містити найменування та номери початкових 

сторінок усіх структурних частин. 

В обґрунтуванні вибору розкриваються актуальність проблеми, 

особливості вибору теми хореографічної постановки. 

Лібрето - це коротке викладення змісту хореографічного твору, яке 

написане для глядача. В лібрето викладається сюжетна лінія хореографічного 

твору. 

Драматургічна побудова повинна відповідати сюжетній лінії 

хореографічного твору та містити експозицію, зав’язку, розвиток дії, 

кульмінацію, розв’язку. 

1. Експозиція - знайомство глядачів з дійовими особами, їх характерами в 

розвитку дії. Костюм, оформлення, стиль і манера виконання відтворюють місце 

та час дії. Довгота експозиції залежить від музики та завдання, які поставив перед 

собою хореограф. 

2. Зав’язка - початок дії. Герої знайомляться між собою. Виникає 

конфліктне зерно, з’являється третя сила, яка допомагає або заважає героям чи дії 

в цілому. Все це підкреслюється музикою, малюнком та хореографічним 

текстом. 

3. Розвиток дії (ступені перед кульмінацією) - конфлікт, який намічався в 

зав’язці, приречений на напругу. Ступені розвитку дії можуть бути побудовані із 

декількох епізодів, кількість та тривалість їх визначається динамікою сюжету. 

Дійові особи виступають, взаємодіючи, доповнюючи чи протидіючи 



один одному. Дії акторів та хвилювання глядача з приводу цього повинні 

об’єднуватись в єдиний драматичний вузол, який готує вершину розвитку дії. 

4. Кульмінація - найвища точка розвитку дії, основана на сюжетній лінії та 

музичному вирішенні. Все це підкріплюється малюнком та емоційним 

хореографічним текстом. 

5. Розв’язка - завершення дії. Вона може бути миттєвою, різко обриваючи 

дію, чи поступовою, даючи можливість глядачеві самому додумати. Розв’язка - 

підсумок твору, тобто всього того, що відбувалося на сцені. 

Сценарно-композиційний план включає тему, ідею, жанр, форму та 

конфлікт хореографічного твору. 

Сюжетно-композиційний план включає розподіл музичного матеріалу по 

тактам згідно драматургічної побудови хореографічного твору. 

Опис танцю включає графічний опис композиції в просторі з 

використанням умовних позначень та словесний опис танцювальної лексики та 

комбінацій, напрямку руху танцівників, малюнків танцю тощо. 

В описі рухів деталізується методика виконання кожної лексичної 

танцювальної одиниці згідно музичного розміру. 

В музичному оформленні вказується опис назви музичної композиції та 

прізвище автора музики. 

В кваліфікаційній роботі розміщуються фото костюмів виконавців 

Список використаних джерел містить найменування та вихідні дані всіх 

використаних дослідником науково-методичних праць (монографій, наукових 

статей, наукових збірників, посібників, підручників. Описів хореографічних 

композицій), публіцистичних, періодичних і архівних джерел. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

90-100 балів А (відмінно) - опис хореографічної композиції демонструє 

глибоке розуміння і усвідомлення студентом обраної теми; студент володіє 

системою художньо-естетичних знань; має високорозвинене творче мислення; 

під час аналізу хореографічного твору робить самостійні висновки, аргументує 

власні оцінки, наводить приклади на їх підтвердження; вільно користується 

спеціальною термінологією відповідно до програмних вимог; наводить приклади 

застосування знань та умінь у практичній хореографічній діяльності; 

характеризується оригінальністю, що дає змогу студентові встановлювати і 

широко використовувати асоціативні зв’язки, здійснювати порівняння в 

загальному естетичному та світоглядному контексті. Виступ чіткий, логічно 

побудований, свідчить про глибокі системні знання з фахових дисциплін. 

82-89 балів В (добре) - опис хореографічної композиції демонструє 

глибоке розуміння і усвідомлення студентом обраної теми; має добре розвинуте 

творче мислення; під час аналізу хореографічного твору аргументує висновки, 

власні оцінки й твердження, ілюструє їх прикладами; широко користується 

спеціальною термінологією відповідно до програмних вимог; наводить приклади 

творчого застосування тематичного матеріалу у практичній хореографічній 

діяльності. У хореографічній композиції та її описі допущені незначні помилки, 

що свідчить про деякі прогалини з теорії. Допущені помилки може 

проаналізувати та виправити самостійно. 

74-81 балів С (добре) - опис хореографічної композиції демонструє добре 

розуміння і усвідомлення студентом обраної теми; має добре розвинуте творче 

мислення; під час аналізу хореографічного твору аргументує висновки, власні 

оцінки й твердження, ілюструє їх прикладами; широко користується 

спеціальною термінологією відповідно до програмних вимог; наводить приклади 

творчого застосування тематичного матеріалу у практичній хореографічній 

діяльності; характеризується елементами світоглядних уявлень, 



використання нестандартних асоціативних зв’язків, порівнянь творів різних 

видів мистецтв (за аналогією, контрастом) та відповідних життєвих явищ. 

Студент володіє програмним матеріалом, але не завжди орієнтується в питаннях, 

що потребують самостійного мислення. Допускає невеликі помилки, але може їх 

виправити самостійно. 

64-73 бали ^ (задовільно) - опис хореографічної композиції демонструє 

недостатнє розуміння і усвідомлення студентом обраної теми; демонструє 

небагатий словниково-термінологічний запас у процесі аналізу хореографічних 

творів, правильно застосовує окремі поняття і терміни; з допомогою викладача 

наводить приклади використання тематичного матеріалу у практичній 

діяльності, але без переносу в змінені ситуації; творче мислення розвинене 

слабко (на рівні сукупності суджень із використанням окремих пояснень). У 

відповідях на деякі запитання допущені значні помилки, що свідчить про 

недостатність знань з фахових дисциплін. 

60-63 балів Е (задовільно) - опис хореографічної композиції демонструє 

недостатнє розуміння і усвідомлення студентом обраної теми; демонструє 

небагатий словниково-термінологічний запас у процесі аналізу хореографічного 

твору; з допомогою викладача наводить приклади використання тематичного 

матеріалу у практичній діяльності, але без переносу в змінені ситуації: творче 

мислення розвинене слабко (на рівні сукупності суджень із використанням 

окремих пояснень). Студент має слабкі знання та не демонструє вміння на 

низькому рівні. Відсутнє творче мислення 

35-59 балів РХ (незадовільно з можливістю повторного складання) - опис 

хореографічної композиції демонструє нерозуміння і неусвідомлення студентом 

обраної теми. Відповідь його неправильна, недостатньо осмислена. З допомогою 

викладача здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити деякі 

висновки. Виявляє низький рівень знань з фахових дисциплін, не може давати 

логічні відповіді на запитання екзаменаторів. 



 

1-34 балів Р (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни) - студент має фрагментарні знання, опис хореографічної композиції 

не відповідає вимогам щодо кваліфікаційної роботи. Не володіє термінологією, 

не може давати логічні відповіді на запитання екзаменаторів. 


