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   Учень має слабо сформований рівень творчих 

здібностей, демонструє повну творчу та 

емоційну пасивність, відсутність елементарних 

навичок та умінь у хореографічній діяльності. 

Не розрізняє елементи екзерсису за її 

характерними особливостями. Немає уявлень 

про будь-які форми класичного танцю. Робота 

біля станка та на середині зали 

характеризується повною відсутністю 

виворотності ніг, апломбу, висоти кроку, 

невмінням створити артистичний образ, дуже 

низьким рівнем виконання рухів. 
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Учень володіє незначною частиною 

тематичного матеріалу (інформативним 

змістом), проте має початковий рівень 

сприймання творів хореографії, балетного 

мистецтва, демонструє слабо виявлену 

емоційність сприймання, але намагається 

демонструвати елементарні навички аналізу 

творів. Виявляє володіння невеликою частиною 

термінологічного апарату в сфері 

хореографічного мистецтва, володіє досить 

розвиненими навичками словесного 

формулювання думки щодо танцювального 

мистецтва, але недостатньо враховує 

синтетичну природу балетного театру, не вміє 

пов’язати в цілісність усі складові спектаклю в 

процесі аналізу. 
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Учень виявляє емоційність при сприйманні 

окремих різновидів хореографії і балетних 

вистав; володіє незначною частиною 

тематичного матеріалу як в сфері хореографії, 

так загально мистецького контексту; 

застосування термінологічного апарату 

(запасу) залишається обмеженим; у творчій 

діяльності демонструє репродуктивний 

характер дій. 



 

Середній 
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Учень виявляє вибіркову емоційність 

сприймання балетних, фрагментарно 

орієнтується у виразних засобах різновидів 

театру. Розуміння жанрово – видової 

специфіки інших мистецтв також є 

фрагментарним. Володіє елементарними 

знаннями тематичного (інформативного) 

матеріалу та спеціальної хореографічної та 

театральної термінології в межах програми, 

але застосування її на практиці викликає 

труднощі. У процесі творчості залишається на 

репродуктивному рівні. 
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Учень виявляє емоційність сприймання 

хореографічних сценічних дійств, балетних, а 

також інших мистецтв, які мають чітко 

виражений сюжетний (програмовий) зміст, 

володіє вибірковими навичками аналізу таких 

творів. Здатність інтерпретації, використання 

понятійного апарату є недостатньо 

розвиненою. Прояв творчого мислення при 

виконанні практичних завдань є вибірковим. 
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Учень виявляє здатність емоційного 

сприймання хореографічних програм та 

балетних вистав (та творів інших мистецтв). 

усвідомлює необхідність осмислення їх як 

цілісності. Але навички цілісного аналізу 

майже відсутні, учень орієнтується на 

конкретну сюжетність твору. Висновки, які 

формулюються, не завжди є обґрунтованими. 

Застосування понятійно – термінологічного 

апарату є недостатнім у контексті вербальної 

інтерпретації. При виконанні практичних 

завдань виявляє фантазію, проте звернення до 

комплексу засобів хореографічної (балетної) 

виразності часто залишається поза увагою. 

Достатній  

 

 

7 

Учень демонструє наявні практичні 

хореографічні компетенції, допускає помилки, 

але в процесі виконання частково їх виправляє. 

Робота біля станка та на середині зали 

характеризується доброю виворотністю ніг, 

вдалими спробами одночасно здійснювати 

контроль за різними групами м’язів, непоганою 

висотою кроку, задовільним рівнем виконання. 



У процесі демонстрації елементів екзерсису 

допускає незначні помилки, практичні навички 

не відрізняються досконалістю виконання, 

технічне виконання роботи на достатньому 

рівні, але потребує вдосконалення. Відсутні 

грубі порушення щодо методики виконуваних 

елементів. Учень відчуває, сприймає музичний 

супровід, активно поєднуючи його з 

танцювальними рухами. 
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Учень виявляє емоційність сприймання, 

вміння аналізу – інтерпретації хореографічних 

творів, балетних вистав та творів інших 

мистецтв, виявляє знання і володіння понятійно 

– термінологічним апаратом. Проте в процесі 

аналізу не завжди вміє користуватись 

понятійним тезаурусом, як і не досить 

розвиненою є здатність встановлювати образно 

– асоціативні зв’язки між творами різних 

мистецтв, що складають основу театрального 

(зокрема балетного) синтезу. У практично – 

творчій діяльності виявляє досить розвинену 

уяву, спостережливість, фантазію. 
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Учень виявляє емоційність сприймання 

хореографічних творів, балетних вистав поряд 

з намаганням обґрунтування вражень, 

прагнення цілісного аналізу. Сприймання 

творів інших мистецтв також є емоційним. 

Вибірково виявляє прагнення пов’язати ці 

твори з хореографічним мистецтвом на образно 

– асоціативному рівні. Знання тематичного 

(інформативного) матеріалу з історії 

хореографії є досить об’ємними, але не завжди 

систематизованими. При виконанні практично 

– творчих завдань виявляє уяву, фантазію, 

прагнучи знайти підтвердження власним 

рішенням у теоретичних знаннях. 

 

Високий 
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Учень демонструє високий рівень 

практичних хореографічних компетенцій, не 

допускаючи помилок. Робота біля станка та на 

середині зали характеризується відмінною 

технікою виконання, узгодженістю рухів. У 

процесі демонстрації елементів екзерсису не 

допускає помилок, технічне виконання роботи 

на відмінному рівні. Учень добре координує 



рухи, має гарну поставу ту та високий рівень 

розвитку хореографічних здібностей (високий 

рівень розгорнутості тазостегнового та 

гомілковостопного суглобів, високий підйом, 

великий танцювальний крок, гнучкість та 

високий, легкий стрибок). 
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Учень володіє навичками аналізу – 

інтерпретації творів мистецтв, які ґрунтуються 

на емоційному сприйманні, має об’ємні знання 

тематичного (інформативного матеріалу) з 

історії хореографії, володіє понятійно – 

термінологічним апаратом в межах 

програмових вимог. При допущенні 

неточностей і помилок вміє самостійно їх 

виявити або при вказівках на недоліки – 

самостійно виправити і проаналізувати. 

Виявляє індивідуальність художнього 

мислення при виконанні практичних завдань, 

вміє пояснити і обґрунтувати власне художнє 

рішення. 
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Учень володіє розвиненими навичками 

аналізу - інтерпретації мистецьких явищ, які 

базуються на емоційному сприйманні творів, 

вмінні керувати власною увагою при 

сприйманні. Виявляє ґрунтовні знанні з історії 

хореографії, вмінням встановлювати образно – 

асоціативні зв’язки з творами інших мистецтв, 

життєвими явищами. Виявляє прагнення 

порівняльного аналізу мистецьких явищ. 

Володіє і вільно користується термінологією 

при аналізі творів, висловленні суджень. 

Оцінка мистецьких явищ носить характер 

критичної, з виявленням ціннісної позиції. 

Знання, навички аналізу, ціннісні судження 

використовуються як в навчальній, так і в поза 

навчальній діяльності. При виконанні 

практичних завдань виявляє творчу 

індивідуальність, незалежність художнього 

рішення, яке вміє аргументувати. 
 


