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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
 Харків є культурною столицею України, в якій щорічно проходить безліч 

різноманітних соціокультурних проектів, концертних заходів, шоу - програм, 

в яких представлена велика кількість творчих колективів міста. Поряд з 

професіоналами в них беруть участь самодіяльні творчі колективи різних 

жанрів і напрямків. Велика частина з них - переможці та призери 

найпрестижніших фестивалів та конкурсів, що проводяться в Україні та за її 

межами. 

 

ІДЕЯ ФЕСТИВАЛЮ - КОНКУРСУ 

 

Маючи величезний творчий потенціал, доцільно проведення фестивалю-

конкурсу творчості «МІСТО ТАЛАНТІВ» під патронатом Харківського 

міського голови. Фестиваль виявить нові імена і об'єднає в єдину команду 

професійну і самодіяльну творчість для формування міських культурно-

просвітницьких заходів та проектів, посприяє в реалізації творчого потенціалу 

обдарованих дітей та молоді, приверне увагу громадськості до аматорської та 

професійної творчості через поширення і зміцнення культурного 

співробітництва, встановлення творчих зв’язків між колективами через 

реалізацію спільних проектів, удосконалення професійної майстерності 

керівників і педагогів, підвищення рівня підготовки учасників самодіяльних 

колективів. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ   
МІСЬКОГО ОНЛАЙН  

ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ ТВОРЧОСТІ 
«МІСТО ТАЛАНТІВ»  

 
Фестиваль - конкурс проводиться в три етапи: 

I етап – районний огляд творчих колективів установ клубного типу, освіти, 

мистецької освіти, які діють на території районів  м. Харкова.  
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 За підсумками районного етапу від кожного району міста до другого 

(міського) етапу проходять по одному переможцю в кожній номінації. 

II етап – міські конкурсні виступи проводяться за участю переможців 

районних оглядів (по одному представнику - переможцю від району в кожній 

номінації). Оргкомітет та компетентне журі формується з фахівців різних 

жанрів. У разі, якщо в номінації представлено менше чотирьох представників, 

оргкомітет залишає за собою право зняти номінацію. Конкурсні перегляди 

виступів відбудуться на ютуб-каналі «Prostir_kh» 

https://www.youtube.com/channel/UChbZTUvFlWwqSighRXdtVyw  . .  

Заявки на участь у другому етапі та відеозаписи номерів  подаються 

організаторами районних етапів на електронну адресу координаторів в 

зазначені терміни. 

УВАГА!  У разі, якщо на міському етапі в одній номінації беруть участь 

менше чотирьох виконавців, призові місця не присуджуються. 

 

III етап – постановочний період Церемонії нагородження і власне сама 

Церемонія нагородження лауреатів міського фестивалю-конкурсу. Для 

організації та проведення церемонії нагородження на високому професійному 

рівні затверджується режисерсько-постановочна група, до складу якої входять 

режисери, хореографи і постановники вокальних партій, що працюють в 

різних напрямках. 

Дата і місце проведення можуть змінюватися за рішенням оргкомітету, про що 

учасники будуть своєчасно проінформовані. 

 

ОРГАНІЗАТОРИ РАЙОННОГО ЕТАПУ  
МІСЬКОГО ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЮ – КОНКУРСУ  

 

Організатор і координатор районного етапу міського онлайн фестивалю-

конкурсу творчості «МІСТО ТАЛАНТІВ» - Відділ культури по 

Шевченківському району Департаменту культури Харківської міської ради. 
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ЖУРІ РАЙОННОГО ЕТАПУ  
МІСЬКОГО ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЮ – КОНКУРСУ  

 
 
Склад журі районного етапу міського онлайн фестивалю - конкурсу етапу 

визначається організатором. До складу журі входять фахівці в області 

музичної творчості, вокалу, хореографії, режисури.  

Голова журі:  

КАРІНЕ ТОНОЯН - начальник Відділу культури по Шевченківському 

району Департаменту культури Харківської міської ради. 

Члени журі: 

АРТУР БОССО – співак, кіноактор, автор пісень; 

ВІКТОРІЯ ІВАНОВА – хореограф, керівник Event Studio 54, концертного 

агенства Event 54, керівник зразкового театру сучасного танцю «Комплімент», 

театру танцю Viva dance, шоу проекту Art L; 

РОМАН НАБОКОВ – шоумен, режисер, старший викладач кафедри 

режисури ХДАК, кандидат мистецтвознавства; 

КРИСТИНА НАСТАЧЕНКО – режисер міських шоу проектів, викладач 

кафедри режисури ХДАК, художній керівник КЗК «Харківський 

муніціпальний культурний центр»; 

ЮРІЙ ДЯЧЕНКО – старший викладач кафедри народних інструментів 

ХНУМ ім. І.П. Котляревського, диригент студентського симфонічного 

оркестру ХНУМ ім. І.П. Котляревського, кандидат мистецтвознавства. 

 

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РАЙОННОГО ЕТАПУ  
МІСЬКОГО ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЮ – КОНКУРСУ  

 
- виявлення яскравих творчих індивідуальностей; 

- створення умов для творчого спілкування, розвитку, самовираження і 

професійного просування учасників фестивалю-конкурсу; 
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- формування платформи для взаємодії між творчими колективами, з метою 

підвищення професійної майстерності керівників колективів та обміну 

досвідом в роботі; 

- об'єднання провідних фахівців культури і діячів мистецтв, творчих педагогів 

для створення проектів підтримки дитячої та молодіжної творчості; 

- популяризація та підтримка творчості самодіяльних колективів району; 

- об'єднання в єдину команду професійної та самодіяльної творчості для 

формування районних концертних заходів, тощо 

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РАЙОННОГО ЕТАПУ  
МІСЬКОГО ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЮ – КОНКУРСУ  

 

Участь у фестивалі-конкурсі БЕЗКОШТОВНЕ  

 

У фестивалі-конкурсі беруть участь колективи та окремі виконавці віком від 6 

до 35 років  - учні, викладачі загальноосвітніх, музичних шкіл, шкіл мистецтв, 

творчі колективи клубних установ, центрів дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району міста Харкова, що представляють різні стилі, жанри 

і напрямки мистецтва. 

 

НОМІНАЦІЇЇ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

№ ЖАНР, ВИД, ФОРМА ВІКОВА 
КАТЕГОРІЯ 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

1 Хореографія: 

 -Класичний танець, 

- народно-стилізований танець, 

- бальний танець, 

- Сучасна хореографія 

Форма: ансамбль. 

 

 

Від 6 до 35  

років 

- виконавська майстерність; 

- виразність і розкриття художнього 

образу; 

- ідея номера і композиційна будова; 

- сценічна культура (костюм і чистота 

виконання номера); 

- відповідність тематики віковим 

особливостям виконавців. 

2 Вокальна майстерність:  

Народна (фольклорна), 

- академічна, 

 

 

- чистота інтонації і якість звучання; 

- сценічна культура; 

- відповідність репертуару виконавським 

можливостям і віковій категорії виконавця; 
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-джазова, 

-естрадна 

Форма: соло, ансамбль, хор 

Від 6 до 35 

років 

- виконавська майстерність. 

3 Інструментальна майстерність 

Інструментальні ансамблі, оркестри 

Форма: оркестр, ансамбль 

 

 

Від 6 до 35 

років 

- чистота виконання і якість звучання; 

- сценічна культура; 

- відповідність репертуару виконавським 

можливостям і віковій категорії виконавця; 

- виконавська майстерність 

4 Вокально-інструментальна 
майстерність 

- народні вокально-інструментальні 

ансамблі 

- естрадні вокально-інструментальні 

ансамблі 

 

 

Від 6 до 35 

років 

-чистота виконання і якість звучання; 

- сценічна культура; 

- відповідність репертуару виконавським 

можливостям і віковій категорії виконавця; 

- виконавська майстерність 

5 Театральна творчість 

- театральна мініатюра (сценічні 

уривки і етюди, інсценівки, 

спектаклі малих театральних форм), 

-театр міміки і жесту,  

-ляльковий театр,  

-буфонада, пантоміма. 

Форма: театральні колективи 

 

 

 

Від 6 до 35 

років 

- розкриття і яскравість художніх образів, 

- виконавський рівень; 

- сценічність (пластика, костюм, культура 

виконання), 

- відповідність репертуару віковим 

особливостям виконавців; 

- художнє оформлення вистави; 

- дикція акторів. 

6 Оригінальний жанр 

Усі жанри, в тому числі циркове 

мистецтво, мультиплікація, пісочна 

анімація і.т.п.  

Форма: соло, дует, ансамблі, 

колективи. 

 

 

 

Від 6 до 35 

років  

- рівень підготовки і виконавська 

майстерність; 

- артистизм; 

 - сценічність (пластика, костюм, культура 

виконання); 

- складність виконання програми 

7 Авторська пісня 

Форма: соло, ансамбль 

Від 6 до 35 

років 

- чистота інтонації та якість звучання; 

- сценічна культура; 

- виконавська майстерність 
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НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ РАЙОННОГО ЕТАПУ  
МІСЬКОГО ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЮ – КОНКУРСУ  

ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ 

 

 

Усі Учасники районного етапу міського онлайн фестивалю – конкурсу 

нагороджуються Почесною Грамотою. 

 

Журі фестивалю-конкурсу визначає переможців районного етапу міського 

фестивалю – конкурсу (по одному в кожній номінації). 

 

УВАГА! Оціночні листи і коментарі членів журі є конфіденційною 

інформацією, яка не демонструються і не видається. 

 

Переможці районного етапу міського онлайн фестивалю – конкурсу 

отримують сертифікат на безкоштовний майстер-клас у представника Журі 

фестивалю - конкурсу по номінаціям. 

 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ РАЙОННОГО ЕТАПУ  

МІСЬКОГО ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛЮ – КОНКУРСУ  
 
 
Заявки на участь та відеозаписи виступів  - активне посилання на ютуб - канал 

(відеозапис опублікований на www.youtube.com з відкритим доступом за 

посиланням)  

в  районному етапі міського онлайн фестивалю -конкурсу надсилаються 

організаторам районного етапу в зазначені терміни за посиланням - 

https://forms.gle/d4zQbVJ8D82sjdtw7, або Додаток №1 до цього Положення 

(при заповненні за посиланням – заявки відправляються організаторам 

автоматично, при заповненні Додатку № 1 до цього Положення – заявки 

відправляти на електронну адресу konkyrs_talant2020@ukr.net.) 

Загальні вимоги: 

-    тривалість номерів - до 5 хвилин; 
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- організатори мають право використовувати і поширювати аудіо та 

відеозаписи, друковану та іншого роду продукцію, вироблену під час 

проведення фестивалю з метою популяризації фестивалю-конкурсу та його 

учасників; 

- організатори фестивалю-конкурсу не несуть відповідальність перед авторами 

творів і пісень, виконуваних учасниками фестивалю-конкурсу; 

- невиконання умов Положення фестивалю-конкурсу виключає участь в 

конкурсних заходах. 

Вимоги до відеозаписів виступів:  

- постановка номерів та зйомка відеозаписів відбулася протягом  2019-2020 

рр.; 

- формат відео файлу  -  MPEG 4, AVI; 

- якість відео — достатня для оцінювання виступу (кадри не перекриті 

сторонніми предметами, людьми; яскравість світла допустима для 

сприйняття відеоряду). Рекомендовано якість не менше 1280*720 для 

співвідношення сторін 16:9 і не менше 640*480 для співвідношення сторін 

4:3; 

- не використовувати відеоефекти та комбіновані методи зйомки; 

- у номінації вокал допускається фонограма з використанням бек — вокалу. 

Не допускається DOUBLE вокал (інструментальне або голосове 

дублювання основної партії) ; 

- Критерії по звуку — комфортне звучання, чутно вимов, тексти та звуковий 

супровід. 

 

ДАТИ І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ - КОНКУРСУ 

 
1. 04.05.2020 – 17.05.2020 – подача заявок  та відеозаписів на участь 

районного етапу фестивалю – конкурсу, відповідно до запропонованої 
форми; 

2. 18.05.2020 – 22.05.2020 – конкурсний огляд учасників районного етапу 
фестивалю – конкурсу;  

3. 23.05.2020 – визначення Переможців районного етапу фестивалю - 
конкурсу. Нагородження Учасників та Переможців; 
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УВАГА!  Відеозаписи Переможців районного етапу  до  міського етапу 

фестивалю – конкурсу надсилає Організатор районного етапу.  

 
4. 25.05.20 – 31.05.2020 –  проходить другий, міський етап фестивалю-

конкурсу (конкурсний огляд, визначення Переможців); 
5. 15.08.2020 – 21.08.2020 – постановочний період церемонії 

нагородження; 
6. 22.08.2020-26.08.2020 – Гала-концерт та церемонія нагородження 

лауреатів. 
 

КОНТАКТИ 
 
Організатор і координатор районного етапу міського онлайн  
фестивалю - конкурсу: 

 

Каріне Тоноян  063 61 62 134   
 
Ми в соц.мережах:  
 
Instagram – https://www.instagram.com/konkurs_talant/ 
 
ДОДАТКОВО:  

E–mail:  prostir.kh.kh@gmail.com 

 
Ми в соц.мережах:  
Instagram - @prostir_kh  https://instagram.com/prostir_kh?igshid=2d9jt79w5mqa  

Facebook - @prostir_kh  
https://m.facebook.com/Prostir.kh/?ref=bookmarks  

Youtube – канал “Prostir_kh” 
 https://www.youtube.com/channel/UChbZTUvFlWwqSighRXdtVyw  
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                                                                                                   Додаток №1  
 
 
 

ЗАЯВКА ДЛЯ СОЛІСТІВ 
на участь в районному етапі 

міського онлайн фестивалю – конкурсу  
«МІСТО ТАЛАНТІВ» 

(Шевченківський район) 
 

 
НАЗВА ТА АДРЕСА УСТАНОВИ (ЗАКЛАДУ), в якій займається 
соліст ____________________________________________________ 
ПІБ учасника ______________________________________________ 
 
ВІК_______________________________________________________ 
 
ЖАНР ____________________________________________________ 
 
НОМІНАЦІЯ ______________________________________________ 

(Див. Таблицю на стор.5-6 Положення про конкурс) 
 
НАЗВА КОМПОЗИЦІЇ ______________________________________ 
 
ПОСИЛАННЯ НА ЮТУБ – КАНАЛ 
 
Тривалість виступу _________________________________________ 
 
КОНТАКТНІ ДАНІ соліста або керівника: 
ТЕЛ ._____________________________________________________ 
 
Ел. пошта 
__________________________________________________________ 
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ЗАЯВКА ДЛЯ КОЛЕКТИВІВ 
на участь в районному етапі 

міського онлайн фестивалю – конкурсу  
«МІСТО ТАЛАНТІВ» 

(Шевченківський район) 
 

 
НАЗВА ТА АДРЕСА УСТАНОВИ, в якому займається колектив 
__________________________________________________________ 
НАЗВА КОЛЕКТИВУ 
__________________________________________________________ 
ЖАНР 
__________________________________________________________ 
 
НОМІНАЦІЯ______________________________________________ 

(Див. таблицю на стор. 5-6 Положення про конкурс) 
 
«ФОРМА» КОЛЕКТИВУ ____________________________________ 
(Дует, мала форма, ансамбль, хор, оркестр) 
 
НАЗВА КОМПОЗИЦІЇ ______________________________________ 
 
ПОСИЛАННЯ НА ЮТУБ – КАНАЛ 
 
ТРИВАЛІСТЬ ВИСТУПУ___________________________________ 
 
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ , що беруть участь в композиції _______ 
 
ПІБ ТА КОНТАКТНІ ДАНІ керівника колективу: 
ТЕЛ ._____________________________________________________ 
 
Ел. пошта ______________________________________________ 


