
Положення 
ІV-го Відкритого фестивалю-конкурсу дитячих хореографічний 

колективів «Танцюймо разом» на вшанування творчої спадщини 

хореолога, заслуженого працівника культури України, Олега Голдрича 

15 травня 2021 року 

 

І. Мета та завдання фестивалю-конкурсу 

Відкритий фестиваль-конкурс дитячих хореографічний колективів 

«Танцюймо разом» (далі – Фестиваль-конкурс) проводиться з метою 

збереження і розвитку народних традицій хореографії, підвищення рівня 

аматорського танцювального мистецтва, художнього рівня балетмейстерських 

постановок, активізації організаційно-творчої та пошукової роботи 

фольклорних експедицій, фіксації скарбів танцювального мистецтва України, а 

також на вшанування творчої спадщини хореолога, заслуженого працівника 

культури України Олега Голдрича. 

 

Завданням Фестивалю-конкурсу є: 

 розвиток дитячого хореографічного мистецтва; 

 розширення репертуару і підвищення професійної майстерності юних 

танцюристів; 

 обмін творчим досвідом, укріплення творчих зв’язків між колективами; 

 сприяння ініціативі талановитих дітей та педагогів в реалізації творчого 

потенціалу. 

 

ІІ. Засновники та організатори Фестивалю-конкурсу: 

 ГО «Культура Львівщини» та Львівський фаховий коледж культури і 

мистецтв. 

 Співорганізатором проведення Фестивалю-конкурсу є методичний 

кабінет навчальних закладів мистецтва і культури при департаменті з питань 

культури, національностей та релігій Львівської обласної державної 

адміністрації та Львівське обласне відділення Національної хореографічної 

спілки України. 

  

ІІІ. Порядок та умови проведення Фестивалю-конкурсу 

Фестиваль-конкурс дитячих хореографічний колективів «Танцюймо разом» 

проводиться у два тури; 

І-й тур (відбірковий дистанційний) заявки приймаються до 10 квітня 2021 року 

включно; 

ІІ-й тур (фінальний) 15 травня 2021 року в приміщенні Центру творчості дітей 

та юнацтва Галичини (м.Львів, вул.А.Вахнянина,29). 

У Фестивалі-конкурсі можуть брати участь хореографічні колективи 

музичних шкіл, шкіл мистецтв, шкіл естетичного виховання та хореографічних 

шкіл, хореографічні колективи ГО та закладів позашкільної освіти. 

Фестиваль-конкурс проводиться раз на два роки і має добровільний 

характер участі. 
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1. Організаційні вимоги 

Хореографічні колективи подають для дистанційного перегляду 2 

композиції в номінації  та віковій категорії загальною тривалістю до 10 хвилин.  

Один з поданих номерів має базуватись на хореографічному матеріалі 

етнографічних регіонів Західної України (Гуцульщини, Бойківщини, 

Лемківщини, Закарпаття та Буковини). 

Онлайн-заявки на участь у Фестивалі-конкурсі подаються до 10 квітня 

2021 року на e-mail:tantsyuymorazom@gmail.com з позначкою Фестиваль-

конкурс «Танцюймо разом». 

При подачі заявки необхідно надати творчу біографію колективу 

(обов’язково українською мовою), повний вік учасників, контактний телефон 

керівника. 

Вікові групи ансамблів визначаються залежно від середнього віку 

учасників (невідповідність віковій групі може становити не більше 30%). 

Після завершення I-го туру (дистанційного) результати будуть 

опубліковані на інформаційних ресурсах Фестивалю-конкурсу. Переможці і 

кращі колективи будуть запрошені до II-го туру (фінал), який відбудеться в 

концертному залі Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (м.Львів, 

вул.А.Вахнянина,29). 

2. Номінації Фестивалю-конкурсу 

А. Народний танець 

Б. Народний стилізований танець 

В. Сучасна хореографія 

Г. Класична хореографія 

3. Вікові категорії 
1. Молодша категорія (6 - 8 років) 

2. Середня категорія (9-12 років) 

3. Старша категорія (13-15 років) 
 

ІV. Журі Фестивалю-конкурсу 

Конкурсні виступи хореографічних колективів оцінює журі, склад якого 

формує організаційний комітет Фестивалю-конкурсу. Для роботи в складі журі 

запрошуються провідні діячі культури та мистецтв, висококваліфіковані 

спеціалісти в галузі народної та сучасної хореографії, керівники професійних 

хореографічних колективів, мистецтвознавці, фахівці у жанрі хореографії. 

Журі надається право відбору кращих хореографічних колективів для 

участі у другому фінальному турі. Кожен член журі оцінює виступ 

хореографічного колективу за 10 бальною системою, за такими критеріями: 

 художній рівень постановки: драматургія та режисура танцю; 

 відповідність музики і хореографії; 

 чистота виконання, чіткість малюнка, технічна майстерність; 

 виразність, емоційність, динаміка виконання та атмосфера танцю; 

 відповідність до хореографічної лексики, костюму, сценографії; 

 сценічна культура; 

 акторська майстерність; 
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V. Нагородження та проведення Гала-концерту 

Оргкомітет Фестивалю-конкурсу за 20 днів до проведення другого туру   

повідомляє потенційних учасників-колективів, які будуть відібрані журі за 

результатами дистанційного перегляду. 

Результати конкурсу оголошуються в кінці другого туру. Нагородження 

хореографічних колективів проводиться за номінаціями та віковими 

категоріями, присуджуються дипломи лауреатів І, ІІ, ІІІ ступеню. Кращий 

колектив отримує Гран-прі фестивалю-конкурсу. Учасники фестивалю-

конкурсу нагороджуються дипломами, пам’ятними відзнаками.  

Допускається дублювання призових місць за результатами конкурсу. 

Оргкомітет залишає за собою право самостійно відзначати керівників та 

окремих виконавців колективів за участь у Фестивалі–конкурсі. 
 

VІ. Технічні вимоги 

І тур (дистанційний) Разом із заявкою потрібно вислати посилання на 

танцювальний номер в інтернеті ( відео має бути якісне і посилання в YouTube) 

Увага! Висилаючи відеоматеріал Організаторам — пам'ятайте, що при 

завантаженні Вашого відео з соціальну мережу, каналу YouTube або інших 

подібних ресурсів, якість відео може змінюватись! 

ІІ тур фонограма, може бути флешка з високою якістю звуку (формат 

запису фонограми МР3). Рекомендовано мати декілька видів носіїв. Кожен 

звукозапис має бути із вказаною назвою твору, назвою ансамблю і тривалістю 

звучання даного твору. 

Фонограми бажано подати для попереднього прослуховування 

звукооператору під час реєстрації приїзду на Фестиваль-конкурс.  

Контроль за наявністю фонограми та погодження із звукорежисером 

проводиться самостійно за 2 номери до виступу. 
 

VІІ. Фінансові умови проведення фестивалю 

Співфінансування Фестивалю-конкурсу проводиться за рахунок 

добровільних і спонсорських пожертв, безповоротної фінансової підтримки, не 

забороненої чинним законодавством України. 

Організація переїзду та оплата відрядження учасникам Фестивалю-

конкурсу здійснюються за рахунок сторони, що відряджає або за власний кошт. 

За безпеку учасників під час Фестивалю-конкурсу відповідальність 

несуть безпосередньо керівники колективів. 

 Для участі у Фестивалі-конкурсі необхідно до 10 квітня 2021 року подати 

онлайн-заявку за посиланням на сайті http:// www.lvivkultura.at.ua , надати згоду 

на обробку персональних даних згідно з Законом України «Про захист 

персональних даних» та згоду на публікацію конкурсного відео. 

Заявки надіслані невчасно і ті, що не відповідають встановленому зразку, 

будуть відхилені. 

 

Виконавчий директор фестивалю   О.Копильчак (099 255 18 09) 


