
 
Додаток 1 
до листа Департаменту  
від 30.01.2019 
№ 02.2-16/118 

 

 

Інформаційно-методичні рекомендації 

щодо проведення Обласного етапу фестивалю-конкурсу 

хореографічного мистецтва «Запорізькі Викрутаси – 2019»  

І. Загальні положення 

 

 

Обласний етап фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва 

«Запорізькі викрутаси - 2019» (далі - Фестиваль) проводиться в рамках 

Міжнародного фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької хореографії 

«Падіюн-Євро-Данс». 

 

ТЕМАТИКА  ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ: «ТАНЦІ  НАРОДІВ  СВІТУ» 

 

Мета Фестивалю – збереження і розвиток народних традицій та 

національного фольклору, пошук та підтримка талановитих і обдарованих 

хореографічних колективів, прищеплення естетичних ідеалів і почуття 

прекрасного, формування високої індивідуальної етичної культури, 

популяризація серед дітей та молоді змістовного культурного дозвілля та 

обмін досвідом між творчими хореографічними колективами, розширення і 

зміцнення міжнаціональних творчих та дружніх зв’язків. 

Завданнями Фестивалю є: 

– пропаганда традиційної культури та хореографічного мистецтва;  

– демонстрація розмаїття хореографії народів, що мешкають в Україні 

та в світі; 

– патріотичне виховання дітей та молоді засобами хореографічного 

мистецтва; 

– виховання любові до рідного краю, етнічної батьківщини предків; 

– підвищення художнього рівня роботи хореографів і виконавської 

майстерності колективів та окремих виконавців. 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням Обласного 

фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва «Запорізькі Викрутаси – 

2019» здійснює Департамент освіти і науки облдержадміністрації та 

комунальний заклад «Запорізький обласний центр художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради. 

Журі обласного конкурсу затверджується Департаментом освіти і 

науки облдержадміністрації.  
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ІІ. Порядок і термін проведення 

Конкурс проводиться 16 березня 2019 року з 9.00 в КЗ «Палац 

культури «Орбіта» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, б. 9. 

Учасникам до 25 лютого 2019 року треба надіслати в електронному 

вигляді заявки (в темі електронного листа обов’язково вказати скорочену 

назву навчального закладу та назву конкурсу) та музичний супровід, 

записаний у форматі МР3, на e-mail: zochetum.estet@i.ua з поміткою: 

обласний конкурс хореографічного мистецтва «Запорізькі Викрутаси - 2019». 

Відповідальність за безпеку життєдіяльності дітей під час дороги та на 

весь термін проведення фестивалю несе супроводжуючий керівник груп. 

Витрати на проїзд дітей та відрядження супроводжуючих керівників 

віднести за рахунок організації, що відряджає. 

 

 

ІІІ. Учасники конкурсу 

До участі у Конкурсі запрошуються дитячі та юнацькі хореографічні 

колективи та окремі виконавці закладів загальної середньої, позашкільної, 

професійної (професійно-технічної), вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації та 

закладів освіти обласного підпорядкування віком від 6 до 23 року включно. 

  

І категорія (молодша) – діти віком 6-10 років; 

ІІ категорія (середня) – діти віком 11-14 років; 

ІІІ категорія (старша І) – діти віком 15-18 років; 

ІV категорія (старша ІІ) – молодь віком 18-23 років 

V категорія  – змішана. 
 

Склад творчих колективів може бути однорідним за віком та 

змішаним. Проте, в такому разі їх виступ буде оцінюватися в тій віковій 

категорії, до якої належать старші конкурсанти. 

 Учасники представляють на розгляд журі одну хореографічну 

композицію, створену на фольклорній основі відповідно до тематики 

Фестивалю. 

Номінації: 

- хореографічні колективи народного танцю;  

- естрадного танцю (хіп-хоп, диско, техно, стріт-dance, брейк-данс 

та інш.); 

- сучасного танцю (модерн, джаз-модерн, крампінг, джамплстайл, 

афро-джаз, вільна танцювальна категорія); 

- естрадно-спортивного танцю; 

- спортивного бального танцю; 

- дитячого танцю; 

- демі – класика, тощо. 

Тривалість виступу – до 5 хвилин.  

Виступи мають бути у сценічних костюмах з використанням 

необхідного реквізиту та музичного супроводу (фонограми). 
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Заявку (дивись зразок – додаток 2) в електронному вигляді та 

фонограму, записану у форматі МР-3 треба надіслати до 25 лютого 2019 

року на e-mail zochetum.estet@i.ua (в темі електронного листа обов’язково 

вказати скорочену назву навчального закладу та назву конкурсу) з поміткою: 

обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Запорізькі 

Викрутаси - 2019». 
 

Увага! Використання спец-ефектів під час виступу категорично 

заборонено! 

У разі невиконання цієї вимоги, виступ учасника знімається з конкурсу 

 

ІV. Критерії оцінювання 

Критерії оцінювання хореографії:  

 оригінальність сценічного задуму; 

 драматургія, режисура та архітектоніка хореографічного твору; 

 автентична відповідальність хореографічної лексики, костюму, 

музичного супроводу виступу; 

 творча індивідуальність; 

 сценічна культура; 

 сучасність, креативність. 

Журі конкурсу за згодою всіх членів має право приймати рішення щодо 

скорочення програми, яка виходить за межі регламенту. 

 

 

V. Нагородження переможців 

За результатами рішення обласного конкурсу у кожній віковій категорії 

визначаються переможці, які нагороджуються дипломами Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації: 

Гран–прі фестивалю-конкурсу 

І місце – диплом першого ступеню 

ІІ місце – диплом другого ступеню 

ІІІ місце – диплом третього ступеню 

 

У випадку рівної кількості балів у учасників конкурсу журі визначає 

додаткові призові місця (І–ІІІ місце). 

Рішення журі є остаточним і обговоренню не підлягає. Журі має право 

не коментувати рішення. 

Переможці Обласного фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва 

«Запорізькі Викрутаси – 2019» за бажанням беруть участь у Всеукраїнських 

та Міжнародних фестивалях хореографічного мистецтва.  

 

Додаткова інформація за телефоном: м. Запоріжжя: (0612) 33-86-26; 

066-659-13-77 (контактна особа – Яворська Олена Леонідівна). 
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Додаток 2 
до наказу Департаменту  
від 30.01.2019 
№ 02.2-16/118 
 

Увага!!! 

 

В темі електронного листа обов’язково вказати 

скорочену назву навчального закладу та назву конкурсу 

 

Надіслати заявку та музичний супровід необхідно  

до 25 лютого 2019 року! 

 

 

(ЗРАЗОК) 

 

Заявка надається на фірмовому бланку!!! 

 

ЗАЯВКА 

на участь в Обласному етапі 

фестивалю-конкурсу хореографічного мистецтва 

«Запорізькі Викрутаси - 2019» 
№ 

з/п 

Прізвище та 

ім’я учасника 

або назва 

колективу 

/ кількість 

учасників 

Вікова 

категорія 

Назва виступу Жанр, 

стиль, 

тривалість 

виступу 

Повна назва 

навчального 

закладу 

(відповідно 

статуту) 

ПІБ керівника, 

мобільний 

(контактний) 

телефон 

       

 

 

М.П. 

 

Директор        _______________ 

                                                                                                     підпис 

 

 

Додаток до заявки на участь 

До заявки необхідно додати наступні матеріали: 

1. Список учасників (П.І., вік) 

 

 

 

Неповний набір документів або заявки, надіслані після зазначеної дати, 

не розглядаються! 

 


