
ПОЛОЖЕННЯ 
про Другий міський конкурс сучасної хореографії 

«Kyiv Сollege Dance 2018» 

 
 

1. Мета конкурсу 

 

 Відкритий хореографічний конкурс проводиться з метою сприяння розвитку 

різних напрямів сучасної хореографії, формування високої індивідуальної 

естетичної культури, популяризації серед дітей та молоді змістовного 

культурного дозвілля та обміну досвідом. 

 

2.  Завдання конкурсу 

 

 розвиток  хореографічного мистецтва; 

 виявлення і підтримка молодих талантів, надання їм можливості 

реалізувати свій творчий потенціал; 

 пропаганда  здорового способу життя; 

 налагодження творчих зв’язків між хореографічними колективами 

м.Києва. 

  

3. Місце та час проведення конкурсу 

 

 Організатори хореографічного конкурсу – циклова комісія  музики і 

хореографії Університетського коледжу Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 

Дата проведення – 8 грудня 2018 року. Початок о 10:00.  

Місце проведення – Університетський коледж Київського Університету імені 

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

 

4.  Умови проведення конкурсу 

 

Учасники представляють на конкурс один хореографічний номер, виконаний  у 

стилі за вибором (джаз, модерн, контемп, сучасний танець, естрадний танець, 

хіп-хоп, вуличні направлення тощо). 

 

Виступ не повинен перевищувати 3–3,5 хвилин.  

 

У конкурсі можуть взяти участь танцівники (від 1 до 5-х учасників), віком  12–18 

років.  

 

Для участі у конкурсі необхідно подати заявку на електронну пошту 

k.dolmatova@kubg.edu.ua з позначкою «Kyiv Сollege Dance 2018» та  надати 

музичний супровід у форматі mp3 із зазначенням прізвища учасника або на 



електронному носії (флешка) до 6 грудня 2018 року. Додаткову інформацію 

можна отримати за тел. 050 772 0239, 0939047235, 0667721263.  

 

5. Порядок проведення конкурсу  

 

Програма конкурсу передбачає: 

- соло; 

- дует; 

- тріо; 

- квартет; 

- малі танцювальні форми (до 5 осіб). 

 

  

 Реєстрація  учасників відбудеться  в актовій залі Університетського коледжу 6 

грудня  2018 року з 9.00 до 14.00. 

 

 

6. Журі конкурсу  

 

Конкурсні виступи хореографічних колективів оцінює журі. Для роботи в складі 

журі конкурсу запрошуються провідні діячі культури та мистецтв, фахівці у 

жанрі хореографії.  

 

7. Критерії оцінювання  

 

Конкурсні номери оцінюються за п’ятибальною системою.   

Техніка виконання:  

 відповідність стилю;  

 рівень складності; 

 оригінальність;  

 якість виконання (музичність та емоційність); 

 синхронність при виконанні танцю.  

Композиція: 

 вибір танцювальних елементів і їх композиція;  

 фігури, варіація, використання танцювального майданчика;  

 взаємодія одного з одним;  

 варіативність і оригінальність використання різних зв’язок.   

Виразні засоби: 

 самовираження, презентація; 

 розкриття художнього образу у хореографічному творі; 

 контакт з глядачем; 

 костюми, втілення задуманої ідеї в танцювальній композиції, реквізит. 

 

8. Підведення підсумків 

Журі визначає лауреатів (І, ІІ, ІІІ місце) та дипломантів конкурсу. 

 



До участі у конкурсі не допускаються особи та колективи, які не 

виконали всі пункти даного Положення. Учасники конкурсу 

прибувають у супроводі батьків і керівників, які відповідають за 

життя та здоров’я дітей. 

 

9.Фінансове забезпечення конкурсу 

Внесок за участь у конкурсі складає 200грн.  за один хореографічний 

номер.  
Університет Грінченка       Університетський коледж            Додаткова освітня послуга 

            «Kyiv College Dance 2018»         

Отримувач платежу                                                                          Код ЄДРПОУ 02136554 

       Установа банку                                                                                 в ГУДКСУ у м. Києві 

       Рахунок отримувача 31551247148659 

 

Заявка 

на участь у Другому міському конкурсі сучасної хореографії 

«Kyiv Сollege Dance 2018» 
 

 

Прізвище, ім’я, по батькові   

Дата народження   

Назва навчального закладу, відділ 

та курс навчання (скільки років 

навчаєтесь хореографії) 
  

Дані про танцювальний колектив 

(назва, звання, при якому закладі 

функціонує колектив, кількість 

учасників конкурсної програми) 

  

Відомості про керівника (додати 

номер контактного телефону) 
  

Стиль конкурсної постановки  
 

Назва конкурсної постановки   

Балетмейстер-постановник,  

автор музики   

Тривалість конкурсної постановки   

 

 

Дата заповнення заявки    _________            

ПІБ учасника або керівника колективу    _________ 



 

 


