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Від 29.01.2020 р. № 01-26 

 

 

 

Про проведення Всеукраїнського  

фестивалю хореографічного мистецтва 

«Галицькі барви» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і  науки України від 28. 11. 2019 року 

№ 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно - 

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти)», з 13 до 15 березня 2020 року у місті Львові Українським 

державним центром позашкільної освіти спільно з Центром творчості дітей та юнацтва 

Галичини буде проведено Всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва 

«Галицькі барви». Умови проведення додаються. 

До участі у заході запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої, вищої 

освіти, інших закладів, установ, а також окремі колективи та виконавці віком від 6 до 

20 років. 

Заїзд учасників фестивалю 13 березня 2020 р. за адресою: місто Львів вул. 

Вахнянина, 29, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини (їхати трамваєм №7 до 

кінцевої зупинки «Погулянка»). Від’їзд  учасників 15 березня після 17.00 години. 

Витрати на відрядження учасників та супроводжуючих осіб здійснюються за 

рахунок організації, що відряджає. Просимо завчасно придбати квитки на зворотній 

шлях.  

Збереження життя і здоров’я учасників у дорозі та під час проведення заходу 

забезпечують супроводжуючі особи.   

Додаткова інформація за телефонами у місті Львові (097) 468-05-20, (095) 662-73-

20 - Валентина Вартовник, (093) 029-34-09 - Ірина Тирпак, у місті Києві (044) 253-75-

25 - Олена Педоренко. 

 

 

Директор                                                                                                               Г. А. Шкура 
 

 

Олена Педоренко (044) 253 75 25 

 Директорам обласних, Київського та 

міських центрів, палаців дитячо-

юнацької творчості, естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої  та  технічної  творчості 
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Додаток  

до листа УДЦПО 

від 29.01.2020р. № 01-26 

 

 
Умови проведення  

Всеукраїнського фестивалю хореографічного мистецтва 

«Галицькі барви» 

 

 

1. Мета фестивалю 

1.1. Всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва «Галицькі барви»  

(далі-Фестиваль) проводиться з метою популяризації хореографічного мистецтва серед 

дітей та молоді, обмін творчим досвідом і творчими досягненнями між колективами, 

керівниками і встановлення творчих контактів, підвищення професійного рівня 

керівників-педагогів дитячих колективів, підтримка талановитих дітей та молоді в 

реалізації творчого потенціалу, виховання художнього смаку у підростаючого 

покоління. 

1.2. Основні завдання Фестивалю: 

пошук  та втілення нових  хореографічних  постановок, форм  та напрямів 

роботи; 

виявлення та відзначення кращих  хореографічних колективів в різних жанрах 

хореографії; 

партнерська та творча співпраця  між  учасниками  фестивалю. 

 

2. Організатори фестивалю 

Організаторами заходу є Український державний центр позашкільної освіти 

Міністерства освіти і науки України; Центр  творчості  дітей  та юнацтва  Галичини 

міста Львова; Школа  народного танцю, народний ансамбль танцю «Серпанок» Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини та ГО «Разом». 

 
3. Учасники фестивалю 

3.1. До участі у заході запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної, 

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої, 

вищої освіти, інших закладів, установ, а також окремі колективи та виконавці віком 

від 6 до 20 років у трьох вікових категоріях, а саме: 

І-а   6-8   років; 

ІІ-а  9-13 років; 

III-я 14-20 років; 

Змішана вікова категорія. 

3.2. Учасники представляють на конкурсний  виступ два хореографічних 

номери загальною тривалістю до 8 хвилин у номінаціях: 

народно-сценічний  танець; стилізований народний танець; 

вокально-хореографічна  композиція (ансамблі пісні і танцю); 

спортивний  бальний  танець (дуети і ансамблі); 

сучасна хореографія за різними напрямками. 

3.3.  Журі  визначає кращі  хореографічні колективи за такими  критеріями: 

композиційна  постановка, побудова номера; 

сценічність (пластика, костюм, реквізит, культура  виконання); 

відповідність  хореографічної лексики до музичного  супроводу танців; 



музичний  супровід; 

техніка  та артистизм  виконання; 

рівень  вокалу (для вокально-хореографічних  постановок). 

3.4. Для участі Фестивалі необхідно до 1 березня  2020 р. на електронну адресу  

serpanok.lviv@gmail.com подати заповнену форму заявки (додаток 1). Заявка 

заповнюється друкованими літерами. День та час виступу обов’язково погоджуються з 

оргкомітетом.  

3.5. Графік та час виступів колективів буде визначено до 05.03.2020 року, 

відповідно до поданих заявок. Після закінчення формування програми заявки на участь 

не приймаються. Додаткова інформація за телефонами у місті Львові: Валентина 

Вартовник (097) 468-05-20, (095) 662-73-20, Ірина Тирпак (093) 029-34-09. 

 
4. Нагородження 

4.1. Учасники та переможці Фестивалю нагороджуються дипломами 

Українського державного центру позашкільної освіти, відповідних ступенів. 

Нагородження та Гала-концерт переможців і учасників Фестивалю відбудеться 15 

березня.  

Увага! Протягом фестивалю відбувається відео зйомка творчих колективів. 

 
5. Журі фестивалю 

Учасників фестивалю оцінює журі до складу якого входять фахівці з 

відповідного виду мистецтва і проводять майстер-класи: український народно-

сценічний танець, сучасний танець, спортивний напрям.   

 
6. Фінансування фестивалю 

6.1. Проїзд, проживання, харчування учасників заходу здійснюються за 

рахунок організації, що відряджає або інших джерел фінансування не заборонених 

законодавством України. Умови і місце проживання колектив (учасників) вирішує 

самостійно.  

6.2. З організаційних питань (графік виступів, приїзд учасників фестивалю) 

звертатись за телефонами у місті Львові: Валентина Вартовник (097) 468-05-20, (095) 

662-73-20, Ірина Тирпак (093) 029-34-09, Анна Гурмак 063-65-11-376. 
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Орієнтовна програма проведення Фестивалю* 

 

13 березня 2020 р.  

(перегляд виступів) 

10.00 – 13.00 – конкурсні виступи колективів 

13.00 – 13.30 – брифінг з членами журі 

13.30 – 14.00 – перерва 

14.00 – 18.00 – конкурсні виступи колективів. 

 

14 березня 2020 р.  

(перегляд виступів) 

10.00 – 13.00 – конкурсні перегляди колективів 

13.00 – 13.30 – брифінг з членами журі 

13.30 – 14.30 – перерва 

15.00 –17.30 – майстер-класи від членів журі 

17.30 -18.30 – круглий стіл, підведення підсумків фестивалю-конкурсу. 

 

15 березня 2020 р.  

(Гала-концерт та нагородження переможців) 

12.30 – Нагородження та Гала-концерт лауреатів фестивалю 
* Оргкомітет формує програми виступів 2-х днів фестивалю тривалістю з 10.00 до 18.00 години (перерва 13.00-14.00 год.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток 1 

 

Заявка-анкета 

на участь у Всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва 

«Галицькі барви» 

1. Назва колективу……………………………………………………… 

2. Заклад в якому працює колектив…………………………………… 

3.  Адреса, телефон, e-mail……………………………………………… 

4.  Прізвище, ім’я, по-батькові  керівника (нагороди), телефон     

          (обов’язково!) ……………………………………………………….. 

5.       Участь у майстер-класах (назва жанру і кількість осіб)…………… 

 
№  

з/п 

Назва 

номера 

Балетмейстер-

постановник 
Тривалість Жанр 

Вікова 

категорія 

Музичний 

супровід 

Технічні 

потреби 

Кількість 

учасників 

         

 

 
1. Дата  створення  і головні  досягнення колективу 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Директор  установи                                                                 ( підпис ) 

         

  М.П. 

 

Анкета  заповнюється  друкованими  літерами,   

термін  подачі  заявки  - до 1 березня 2020 р.,  включно. 

Контактні телефони: (097) 468-05-20, (095) 662-73-20, (093) 029-34-09, (063)-65-11-376 

E-mail: serpanok.lviv@gmail.com                            
 


