
ПОЛОЖЕННЯ 

Про відкритий онлайн конкурс 

Юних виконавців на народних інструментах 

«OnLine ТАЛАНТ» 
 2020 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Учасники конкурсу: 

 

До участі у конкурсі запрошуються виконавці на народних інструментах 

(домра, гітара, бандура, балалайка, баян, акордеон, сопілка), учні дитячих 

музичних навчальних закладів України віком до 17 років. 

1.2. Мета конкурсу: 

- Сприяння розвитку народно-інструментального виконавства; 

- Популяризація інструментальної музики у мережі інтернет. 

1.3. Організатори конкурсу: 

- КВНЗ «Кам’янський музичний коледж» ДОР»; 

- Циклова комісія «Народні інструменти» КВНЗ «КМК» ДОР». 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

- Перший етап конкурсу (відбірковий) – проводиться шляхом 

голосування на сторінці конкурсу у Facebook. 

- Другий етап конкурсу – 50% записів учасників, що набрали найбільшу 

кількість вподобань у першому етапі оцінює журі конкурсу, що 

визначає лауреатів та дипломантів. 

 

Матеріали приймаються до 11 травня 2020 року. 

Голосування першого етапу на сторінці Facebook до 18 травня 2020 року. 

Оголошення результатів конкурсу  22 травня 2020 року. 

 

2.1. Учасники розподіляються на вікові категорії: 

Дебют До 7 років (включно) 

І вікова категорія Від 8 до 10 років 

ІІ вікова категорія Від 11 до 12 років 

ІІІ вікова категорія Від 13 до 14 років 

ІV вікова категорія Від 15 до 17 років 

 

 

 

3. ПРОГРАМНІ ВИМОГИ 

 

3.1. Для участі у конкурсі необхідно надати відеозапис одного твору 

тривалістю до 5 хвилин.  

 



4. ЖУРІ 

 

4.1. Оцінювання записів учасників на другому етапі та визначення 

переможців конкурсу здійснює журі до складу якого входять 

викладачі та керівники творчих колективів Кам’янського музичного 

коледжу. 

4.2. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. 

4.3. Журі має право: 

- Розділити призові місця між кількома учасниками; 

- Присуджувати не всі призові місця; 

- Відзначити учасників спеціальними призами; 

- Відзначити дипломами окремих викладачів, концертмейстерів; 

4.4. При оцінюванні виступів учасників журі керується наступними 

критеріями: 

- Художня виразність виконання; (виразність, дотримання стилістичних 

та жанрових особливостей твору, побудова форми, розкриття образу 

твору та його характеру) 

- Технічна сторона виконання (чистота звуковидобування, володіння 

штрихами, прийомами гри, моторні характеристики); 

- Репертуарна складова (оригінальність, складність) 

 

5. НАГОРОДИ КОНКУРСУ 

 

5.1. Усі учасники першого етапу отримують грамоту за участь 

(електронний варіант); 

5.2. Усі учасники другого етапу отримують диплом учасника конкурсу 

(електронний варіант); 

5.3. Лауреати ІІ, ІІІ ступенів отримують диплом лауреата конкурсу 

(електронний варіант); 

5.4. Лауреати І ступеню отримують диплом у жорсткій рамці та цінний 

подарунок поштовим відправленням (оскільки конкурс є 

безкоштовним - оплату за пересилку здійснює отримувач).  

5.5. Викладачі та керівники усіх учасників отримають листи подяки. 

(електронний варіант); 

 

Дипломи лауреатів ІІ, ІІІ ступенів, подяки викладачам можуть 

бути надруковані та відправлені учасникам за додаткову оплату. 

(Узгоджується з оргкомітетом після оголошення результатів)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ФІНАНСОВІ УМОВИ 

 

Конкурс є некомерційним, безкоштовним та не передбачає ніяких 

вступних внесків. 

Поштові відправлення для переможців здійснюються за рахунок 

отримувача. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ 

 

7.1. Для участі у конкурсі до 11 травня 2020 року необхідно:  

 

 

1. Написати на адресу online.tlnt.comp@gmail.com текст заявки про 

участь у наступній формі: 

Прізвище та ім’я учасника, 

Вік,  

Назва музичного твору, 

Місце навчання, ПІБ викладача 

Контактний номер телефону одного з батьків або 

викладача 

 

2. Опублікувати відео учасника на сторінці конкурсу Facebook 

fb.me/folkorcfest 
або відправити відео на електронну пошту разом з текстом заявки 

 

Вимоги до відеозапису: 

- Відео має бути записане одним планом (без монтажу та спец ефектів) 

- На відео має бути чітко видно обличчя та руки виконавця.  

 

УВАГА! 

Якщо Ви публікуєте відео на сторінці Facebook - до відео 

необхідно додати описання: 

Прізвище та ім’я учасника, вік, вікова категорія 

Назва музичного твору, 

 

7.2. Відео надіслані на пошту будуть опубліковані на сторінці конкурсу 

не пізніше, ніж через 24 години після отримання. 

 

8.  КОНТАКТИ 

 

8.1. Е-mail: online.tlnt.comp@gmail.com  

Facebook   fb.me/folkorcfest 

Telegram    +380969394225 (Роман Трофіменко) 

   Телефони для довідок +380969394225 Трофіменко Роман Віталійович 
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