
ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості 

«Гранд-талант - 2019» 
 

1. Загальні положення 

1.1. Мета і завдання фестивалю-конкурсу: 

- виявлення та підтримка творчо обдарованих дітей та молоді; 

- розвиток аматорського мистецтва; 

- збереження та збагачення національних культурних традицій; 

- популяризація і пропаганда українського народного класичного і сучасного 

мистецтва; 

- підвищення педагогічної майстерності, обмін творчим та педагогічним 

досвідом; 

- розширення і урізноманітнення педагогічного репертуару; 

- налагодження творчих контактів між учасниками фестивалю. 

1.2. Організатор: засновником фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької творчості є 

ГО «Всеукраїнське об’єднання «Ліга діячів культури України». 

          Співорганізаторами фестивалю-конкурсу є: 

- Міністерство культури України; 

- філія «ВГМК» АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»; 

- Вільногірська міська рада. 

1.3. Місце проведення: Дніпропетровська обл., м.Вільногірськ, ПК «Металург». 

 

2. Порядок проведення фестивалю-конкурсу: 
2.1. Фестиваль-конкурс відбудеться 27 червня 2019р.;  

2.2. Фестиваль-конкурс проводиться у номінаціях: 

● ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА:  фортепіано, струнні інструменти, народні 

інструменти, духові та ударні інструменти; 

● АНСАМБЛЕВЕ ВИКОНАВСТВО: інструментальний ансамбль, вокальний 

ансамбль; 

● ВОКАЛ: академічний, естрадний, народний; 

● ХОРЕОГРАФІЯ: народна, бальна, сучасна; 

● ХУДОЖНЄ СЛОВО  

 

2.3. Вікові категорії: 

Номінації: інструментальна музика, ансамблеве виконавство, хореографія, художнє 

слово:  

- 1 категорія – 7 – 10 років      - 2 категорія – 11 – 15 років    - 3 категорія – 16 – 23 роки  

 

Номінація Вокал:  
- 1 категорія – 5 – 8 років        - 3 категорія – 13 – 16 років    - 5 категорія – 21 – 25 років 

- 2 категорія – 9 – 12 років      - 4 категорія – 17 – 20 років 

 

2.4. Номінації формуються за надходженням заявок; 

2.5. Організатор залишає за собою право коригувати вікові категорії; 

2.6. Вікова категорія визначається станом на момент проведення конкурсу; 

2.7. Виступи учасників проходять за європейською системою у формі концерту. 

 



3. Конкурсні вимоги: 

3.1. - Номінація «Вокал» та «Вокальні ансамблі»: учасник повинен підготувати 2 

різнохарактерних номери тривалістю не більше 4 хвилин кожен. Під час 

виступу учасник виконує один номер в обов’язковому порядку, другий номер 

виконується за рішенням журі; 

- Номінації «Інструментальна музика, інструментальні ансамблі, 

хореографія»: учасник повинен виконати два різнохарактерних номери 

загальною тривалістю не більше 8 хвилин; 

- Номінація «Художнє слово»: учасник виконує 1 або 2 номери (вірш, 

байка, монолог) на вільну тему загальною тривалістю не більше 8 хвилин; 

3.2. Заміна репертуару після реєстрації заявки заборонена; 

3.3. У разі недодержання регламенту журі має право зупинити виступ учасника; 

3.4. Конкурсна програма виконується напам’ять, для учасників в номінації 

«Ансамблеве виконавство» допускається виконання по нотах; 

3.5. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. 

3.6. Наявність в конкурсній програмі учасника творів українських авторів є 

бажаним та пріоритетним.  

 

4. Фінансові умови 
4.1. Фестиваль-конкурс відкрито для всіх учасників, які згодні з усіма його 

умовами; 

4.2. Організаційні витрати здійснюються за рахунок фонду фестивалю-конкурсу, 

який складається з благодійних внесків учасників (акредитація): 

- Інструментальна музика (соліст) – 280 грн. 

- Ансамблі (інструментальні, вокальні):  

- до 4х учасників – 180 грн. (з кожного учасника) 

- більше 4х учасників – 160 грн. (з кожного учасника) 

- Вокал (соліст) – 300 грн. 

- Хореографія – 130 грн. (з кожного учасника) 

- Художнє слово – 150 грн. 

4.3. Учасники сплачують благодійній внесок (акредитацію) за всі номінації, в 

яких вони беруть участь; 

4.4. Заявка учасника вважається зареєстрованою тільки після підтвердження 

сплати внеску; 

4.5. Транспортні витрати та витрати, пов’язані з перебуванням на фестивалі-

конкурсі беруть на себе учасники або направляюча сторона; 

4.6. Благодійні внески (акредитація) не повертаються; 

4.7. Учасникам, які є членами «Ліги діячів культури України», надається знижка у 

розмірі 15%; для колективів знижка надається за узгодженням з 

організаторами; 

4.8. Учасникам пільгових категорій може надаватися знижка за особистим 

погодженням із організатором. 

 

5. Порядок підбиття підсумків та нагородження переможців: 

5.1. Рішення журі оголошується в день проведення фестивалю-конкурсу під час 

Гала-концерту; 

5.2. Професійне журі визначає переможців і лауреатів у кожній віковій категорії в 

кожній номінації; Гран-прі присвоюється на розсуд журі; 



5.3. У разі, коли журі не вбачає претендентів на Гран-прі та лауреатів, призові 

місця можуть не присвоюватись у певній з номінацій. 

5.4. Критерії оцінювання: 

- Техніка виконання (рівень майстерності, художнє втілення, цілісність 

композиції) 

- Естетична культура сценічного образу 

- Відповідність репертуару віковій категорії 

- Артистизм (емоційність, оригінальність, виразність виконання номеру) 

5.5. Місця лауреатів 1,2,3 ступеню дублюватись не можуть. 

5.6. Усі учасники у сольному та колективному виконанні після виступу 

отримують персональний іменний диплом учасника; 

Нагороди у сольному виконанні: лауреати 1 ступеню отримують іменний 

диплом, кубок та цінний подарунок від спонсора. Лауреати 2, 3 ступенів 

отримують іменний диплом та медаль. Лауреати Гран-Прі отримують 

іменний диплом, кубок та цінний подарунок від організаторів. 

Нагороди у колективному виконанні: лауреати 1 ступеню отримують 

іменний диплом, кубок та цінний подарунок від спонсора на колектив. 

Лауреати 2, 3 ступенів отримують іменний диплом та медаль на колектив. 

Лауреати Гран-Прі отримують іменний диплом, кубок та цінний подарунок 

від організаторів на колектив. 

5.7. Організаторами передбачено вручення додаткових спонсорських призів та 

особистих відзнак від членів журі. 

5.8. Організатор залишає за собою право вносити зміни до системи 

нагородження. 

 

6. Заявка для участі у фестивалі-конкурсі: 

6.1. Заявки приймаються до 10.06.2019 року за адресою grandtalant@ukr.net; 

6.2. Разом із заявкою листом на електронну скриньку надсилаються фонограми 

конкурсантів; в день проведення фестивалю конкурсанти повинні мати при 

собі необхідні фонограми на USB-носіях, де будуть лише необхідні для цього 

виступу файли; 

6.3. Фонограми на інших носіях, окрім USB, не приймаються; 

6.4. Заявки, отримані із запізненням, не розглядаються; 

6.5. Заявки на участь у різних номінаціях подаються окремо для участі у кожній з 

номінацій; 

6.6. Використовується форма заявки, що наведена у цьому Положенні. 

6.7. У разі надходження великої кількості заявок організатор вправі достроково 

припинити реєстрацію нових учасників. 

 

7. Інші умови: 

7.1. Організаційний комітет залишає за собою право вносити зміни до цього 

положення, повідомивши про це учасників фестивалю-конкурсу; 

7.2. Відповідальність за життя та здоров’я учасників фестивалю-конкурсу несуть 

керівники колективів та особи, що їх супроводжують. 

 

 

 

 

mailto:grandtalant@ukr.net


Заявка  

на участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької творчості 

«Гранд-талант - 2019» 

 

Для учасників в номінаціях «Вокал» та «Вокальний ансамбль» 

П.І.Б., дата народження та вік станом на дату 

проведення, місто учасника 

 

Номінація, категорія  

Місце навчання, назва та адреса навчального закладу  

П.І.Б. викладача, 

П.І.Б. концертмейстера 

 

Програма виступу: 

1. Обов’язкова пісня  

2. Додаткова пісня 

Вказати хронометраж кожної пісні 

 

- Контакти учасника (телефон, e-mail) 

- Контакти викладача 

 

Технічні умови виступу  

 

Для учасників інших номінацій 

П.І.Б., дата народження та вік станом на дату 

проведення, місто учасника 

 

Номінація, категорія  

Місце навчання, назва та адреса навчального закладу  

П.І.Б. викладача, 

П.І.Б. концертмейстера 

 

Програма виступу 

Вказати хронометраж кожного номеру 

 

- Контакти учасника (телефон, e-mail) 

- Контакти викладача 

 

Технічні умови виступу  

 

Консультації щодо участі у фестивалі-конкурсі можна отримати  за телефонами:  

097-11-00-543,  097-13-16-917 

 

Детальна інформація про захід на сторінці ФБ: facebook.com/groups/grandtalant/ та на 

сайті grandtalant.wixsite.com/grand-talant 

 

Завжди актуальні новини на каналі Телеграм: t.me/grandtalantfest 


