
                  Київський університет імені Бориса Грінченка 
       ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» 

ПОЛОЖЕННЯ 
 VІ міського дистанційного конкурсу 

хореографічного мистецтва 

«Kyiv Сollege Dance 2022» 

 
 

1. Мета конкурсу 

 

Відкритий дистанційний  хореографічний конкурс проводиться з 

метою формування громадянської позиції, патріотичної свідомості 

дітей та юнацтва, поширення патріотичних ідей засобами мистецтва, 

сприяння розвитку різних напрямків хореографії, формування високої 

індивідуальної естетичної культури, популяризації серед дітей та 

молоді змістовного культурного дозвілля та обміну досвідом. 

 

2.  Завдання конкурсу: 

 

 збагачення духовного життя суспільства; 

 розвиток  хореографічного мистецтва; 

 виявлення і підтримка молодих талантів, надання їм можливості 

реалізувати свій творчий потенціал; 

 удосконалення виконавської майстерності; 

 популяризація  здорового способу життя; 

 налагодження творчих зв’язків між хореографічними колективами. 

  

3. Місце та час проведення конкурсу 

 

Організатори дистанційного  хореографічного конкурсу – циклова 

комісія  музики і хореографії Фахового коледжу «Універсум» 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Дата проведення – 03 грудня 2022 року. Початок о 10:00.  



Місце (відео-демонстрація конкурсних хореографічних номерів) 

проведення – Фаховий коледж «Універсум»  Київського Університету 

імені Бориса Грінченка (актова зала), м. Київ, проспект Ю. Гагаріна, 16 

 

4.  Умови проведення конкурсу 

 

4.1. До участі у конкурсі запрошуються  аматорські колективи, ансамблі, 

студії, учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 

студенти закладів фахової передвищої освіти (спеціальність 

«Хореографія»). 

 

4.2. У конкурсі представлені наступні напрямки хореографії:  

 сучасна хореографія; 

 бальна хореографія; 

 естрадна хореографія; 

 стилізація; 

 класична хореографія; 

 народна хореографія. 

 

4.3. Номінації:      

 соло; 

 дует; 

 малі форми; 

 ансамбль (від 8 осіб і більше). 

 

4.4. Вікова категорія учасників: 

 від 6 до 10 років – молодша категорія; 

 від 11 до 14 років – середня категорія; 

 від 14 до 18 років – старша категорія; 

 змішана категорія. 

 

5. Програмні вимоги 

 

5.1. Для номінацій: 

 програма виступу має включати 1 номер; 

 регламент виступу загальним часом звучання не більше 5 

хвилин. 

 



5.2. ЯКІСНЕ ВІДЕО виступу повинно проводитися без вимикання і 

зупинки відеокамери з початку і до кінця виконання танцю, без зупинки і 

монтажу. Давність запису виступу не повинна перевищувати 3 місяці.  

5.3. Відеозаписи проходять попередній відбір по якості зображення та 

аудіо звучанню. Допускається аматорський формат при дотриманні всіх 

інших умов конкурсу. 

 

6. Умови конкурсу: 

 

6.1. Для участі у конкурсі необхідно подати заявку на участь (Word 

документ), (зразок додається) до 29 листопада 2022 року на електронну 

пошту: kyivcollegedance@kubg.edu.ua 

6.2. Надіслати відеозапис з повною назвою номеру українською мовою 

тільки в форматі mp4, до 29 листопада 2022 року  на е-mail оргкомітету: 

kyivcollegedance@kubg.edu.ua  

Відеозапис також можна розмістити в Youtube і надати у заявці 

посилання організаторам конкурсу.  

Додаткову інформацію можна отримати за тел. 0507720239, 0984846124 – 

Катерина Миколаївна, Марія Ярославівна 

 

7. Журі конкурсу  

 

Склад журі конкурсу формує оргкомітет. Конкурсні виступи 

хореографічних колективів оцінює незалежне професійне, 

висококваліфіковане журі,  до складу якого входять провідні діячі 

культури та мистецтв України, викладачі закладів вищої та фахової 

передвищої освіти. Рішення журі остаточні та не підлягають обговоренню. 

 

8. Критерії оцінювання  

 

Конкурсні номери оцінюються за п’ятибальною системою.   

Техніка виконання:  
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 відповідність стилю;  

 рівень складності; 

 оригінальність;  

 якість виконання; 

 синхронність при виконанні танцю.  

Композиція: 

 вибір танцювальних елементів і їх композиція;  

 фігури, варіації, використання танцювального майданчика;  

 взаємодія між виконавцями;  

 варіативність і оригінальність використання різних танцювальних 

зв’язок;   

 сценічна культура, відповідність репертуару виконавським 

можливостям, віку учасників. 

Виразні засоби: 

 самовираження, презентація; 

 розкриття художнього образу в хореографічному творі; 

 втілення ідеї в танцювальній композиції; 

 контакт з глядачем; 

 костюми, реквізит. 

9. Підведення підсумків та нагородження учасників 

9.1. По кожній номінації конкурсу журі приймає рішення шляхом обміну 

думками та голосуванням. Результати оголошуються після закінчення 

дистанційного конкурсу та оцінювання журі. 

9.2. Рішенням журі учасникам конкурсу присуджуються нагороди: 

дипломи «Гран-прі», «Лауреат І ступеня», «Лауреат ІІ ступеня» , 

«Лауреат ІІІ ступеня»  VІ міського дистанційного конкурсу 

хореографічного мистецтва «Kyiv College Dance 2022».  

За участь у конкурсі також передбачені дипломи: 

«За краще синхронне виконання», «За краще дотримання стилю», «За 

артистизм», «За індивідуальність», «За кращий дует», «За краще 



розкриття теми», «За  майстерність виконання», «За оригінальність 

постановки», «Надія конкурсу».  

Інші учасники конкурсу отримують сертифікати за участь у конкурсі 

хореографічного мистецтва «Kyiv College Dance 2022». 

 

Додаткові умови: До участі у конкурсі не допускаються особи та 

колективи, які не виконали всі пункти даного Положення. 

 

10. Фінансове забезпечення конкурсу 

 

Конкурс безкоштовний. 

 

      11. Результати конкурсу: 

 Результати конкурсу будуть розміщені на сайті Фахового коледжу 

«Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Дипломи та сертифікати будуть надіслані учасникам конкурсу на 

вказану в анкеті адресу електронної пошти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зразок оформлення анкети-заявки учасника 

 

Заявка 

на участь у VІ міському конкурсі хореографічного мистецтва 

«Kyiv Сollege Dance 2022» 
 

 

Назва колективу (для солістів: 

прізвище, ім’я, по- батькові) 
  

Назва навчального закладу, який 

представляє колектив 
  

П.І.Б. керівника (додати номер 

контактного телефону, еmail) 
  

Назва конкурсної постановки   

Напрямок  конкурсної постановки  
 

Кількість учасників   

Вік учасників  

Хронометраж конкурсної 

постановки  

Посилання на відео в Youtube  

 

 

Дата заповнення заявки    _________            

 


