
 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС ТАЛАНТІВ 

«ШКОЛА МАЄ ТАЛАНТ-2022» 

між загальноосвітніми навчальними закладами України 

 
 

Дане Положення розроблене на основі наказу Міністерства освіти і 

науки України від 21.12.2016 № 1587 «Про затвердження Положення про 

Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти», «Умов 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році», 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 

року № 1274, та Правил прийому до Приватного вищого навчального закладу 

Університету Короля Данила, затверджених Вченою радою 28.12.2021 р., 

протокол № 7. 

 

1. Організатори: 

- ЗВО «Університет Короля Данила» 

- Громадська організація «Школа розвитку сучасного мистецтва «Стар 

Тім» . 

 

Конкурс проводиться за підтримки: 

- Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради; 

- обласної державної адміністрації; 

- Департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації; 

- Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації. 

 

2. Мета конкурсу: розвиток та підтримка творчих здібностей в учнівської 

молоді; популяризація вищої освіти; сприяння розвитку культури серед 

підростаючого покоління. 

 

3. Умови участі у конкурсі. Участь у конкурсі беруть учні 8 -11 класів 

загальноосвітніх шкіл, які пройдуть відбіркові кастинги. 
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Учасники конкурсу на всіх етапах відбору в обов’язковому порядку повинні 

мати з собою учнівські квитки для підтвердження особи. 

 

4. Номінації конкурсу: 

 І. ВОКАЛ: 

Солісти: на конкурс надається дві пісні, виконують першу обов’язково, 

другу на вимогу журі. 

Загальна тривалість виступу до 5 хвилин. 

Ансамблі та малі форми виконують один твір не більше 5 хвилин. 

 

 Види: 

1. Естрадна пісня (соло, малі форми, ансамблі); 

2. Джаз (соло, малі форми, ансамблі); 

3. Народна пісня (соло, малі форми, ансамблі); 

4. Авторська пісня (соло, малі форми, ансамблі); 

5. Академічний жанр (соло, малі форми, ансамблі); 

6. Фольклор (соло, малі форми, ансамблі). 

 

 Категорії: 

- категорія А (8-9 класи); 

- категорія Б (10-11 класи); 

- змішана (малі форми, ансамблі). 

 

 Критерії оцінювання: 

- техніка та манера виконання; 

- складність вибраного твору; 

- чіткість дикції; 

- ознаки голосу (тембр, сила, діапазон); 

- інтонаційність, цільність композиції; 

- артистизм (вміння передати образ та енергетику твору); 

- професійний рівень музичного супроводу; 

- підбір, оригінальність костюму, культура виконання. 

 

 ІІ. ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: 

Читці: на конкурс надається один твір загальна тривалість якого не 

повинна перевищувати 3 хв. 

Інші: тривалість мініатюри або уривка з вистави не повинна 

перевищувати 10 хв. 
 

 Види: 

1. Читці. 

2. Мініатюри. 

3. Уривки з вистав (драматична, музична ,лялькова, тіньова, для рукавичок, 

тростевих, маріонеткових). 
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4. Пантоміма. 

 

 Категорії: 

- категорія А (8-9 класи); 

- категорія Б (10-11 класи); 

- змішана (дуети, тріо, колективи). 

 

 Критерії оцінювання: 

- акторська майстерність; 

- режисерське рішення твору; 

- артистизм, харизматичність; 

- енергетика виконання і оригінальність; 

- естетика костюму, культура сцени. 

 

 ІІІ. ДОВІЛЬНИЙ ЖАНР: 

На конкурс надається один номер, тривалість виступу до 4 хвилин. 

 

 Види: 

1. Гімнастика. 

2. Акробатика, атлетика. 

3. Еквілібристика, жонглювання. 

4. Клоунада, фокуси, ексцентрика, ілюзія тощо. 

 

 Категорії: 

- категорія А (8-9 класи); 

- категорія Б (10-11 класи); 

- змішана (дуети, тріо, колективи). 

 

 Критерії оцінювання: 

- техніка виконання; 

- рівень складності; 

- пластика, артистичність виконання; 

- ідея номеру; 

- естетика костюму, культура сцени. 

 

IV. ХОРЕОГРАФІЯ: 

На конкурс надають один номер в одному жанрі хореографії та в одній 

віковій категорії, загальна тривалість до 5 хвилин. 

 

 Види: 

1. Народна. 

2. Стилізовано-народна. 

3. Класична. 

4. Сучасна. 



4 
 

5. Естрадно-спортивна, естрадна. 

6. Сценічна. 

7. Бальна (дуети, колективи). 

8. Танці народів світу. 

9. Вільна пластика. 

10. Вуличні танці (хіп-хоп, брейкданс, поппінг, локінг, нью стайл, хауз 

та інші). 

 

 Категорії: 

- категорія А (8-9 класи); 

- категорія Б (10-11 класи); 

- змішана (дуети, тріо, колективи). 

 

 Критерії оцінювання: 

- виконавча майстерність (техніка, акторська майстерність, 

індивідуальність); 

- відповідність музичного супроводу постановці танця; 

- артистизм, харизматичність, енергетика виконання; 

- постановча робота хореографа (неповторність, оригінальність); 

- сценічний костюм. 

 
 

V. «ART picture» 

На конкурс надають один номер в одному жанрі та в одній віковій 

категорії, загальна тривалість до 5 хвилин або завершена конкурсна 

робота. 

 

Критерії оцінювання: 

- виконавча майстерність (техніка, індивідуальність); 

- техніка виконання; 

- рівень складності; 

- ідея номеру. 

 

5. Порядок проведення конкурсу: 

Конкурс проходить в три етапи: 

1. –й етап – відбірковий –1 квітня – відкриття конкурсу; 

Конкурс буде проводитись у змішаному форматі: онлайн та офлайн з 

дотриманням карантинних обмежень. 

Для учасників, які мають бажання взяти участь онлайн, можуть 

надсилати свої фото- , відео- матеріали до 29 квітня 2022 включно. 

Відеоролик надсилають на електронну адресу Конкурсу відповідно до жанру 

або завантажують на Google-диск чи YouTube, посилання на які відправляють 

на зазначену електронну адресу. Формат відео - MOV, MP4, AVI 

В залежності від жанру надсилати матеріали на такі адреси: 



B sanexHocri niA xaHpy HaAc[narz rvrarepiann na rari a.qpecu:

1 . Boran - vocal.shmt.ukd@gmail.com
2 . T earp atbHe MucrerlrBo - theatre. shmt. ukd @gmaiI.c om

3. Xopeorpa$ix - dance.shmt.ukd. @gmail.com
4. loninurufi xanp - original.shmt.ukd@gmaiL com

5. (ART picture>> - art.shmt.ukd@gmail.com

-fi erau - Sinanrnufi. - npzfivrarorr yracri ri, xto upofiruon ni46iprconufi

erarr. Ha SinanbHoMy erani )Kypi o6upae nepeMoxqin r ycix yracHuxis no

roxnifi rareropii y xoxnifi nouiHarlii. Micqe ra Aury Qinanrnoro erarly
yrorrHrororr oprani3aropl4.

-fi erau - raJra-KoHrlepr - npzfirvrarorb yqacrb ri yracHnKll, xro orpI4MaB

repeMory y r<areropixx rro norrainaqisx ua SiHanbuoMy erani Ta inrui

fracHrrKr4 (na posrnrA opraHiraropin).lliA qac rana-KoHllepry ni46ynaerscr
Blrcryrr ra HaropoAxteHHt nepeMoxqia QiHanbHoro erany.

6, Xypi. Xypi KoHKypcy fropvryerbcr opraHisaropauu i: Saxinqin siAnoeiAuo Ao
i .e

souinauifr.

7. IlpHronufi Qon4 KoHKypcy:

- 3 vricqe - qacrKoBrafi rpaur Ha HaBrIaHHx (onnara 25 o/o Yaprocri Hanqann-f,
yKA) ra qiHni rIoAapyHKrE ni4 opranisaropa ra naprHepin;

- 2 vricqe - qacrKouEfi rpaHr Ha HaBqanru (oulara 50 Yo Yaprocri nan'raHus
yKD ra qinui rloAapyHKu ni4 opranisaropa ra lapruepin;

- 1 rvricqe - rpaHr Ha HaBqaHru (onnara 100 o/o yaprocri Has'raHH-fl B YK!) ra
qinHi rloAapyHKn niA opraui:aropa ra uaprnepin.
V rcoxnifi nonrinaqii sugHa.raK)rbc-tr repeMoxtqin fpan-rpi, rrci orpurvryrorb fpaHr
Ha HaBrraHnx (onlara l00o/o naprocri HaBqaHHt s YKA) ra qinHi noAapyHKu ni4

oprani:aropa ra uapurepin.

Yninepcurer Kopo w, [anuna 3aJrtrrae sa co6orc flpaBo neperJltHyru xinrxicu
3HLDKoK Br4Krror{Ho B cropony ix s6imlxeHHs.

8. IIpurciHqeni rIoJro]I(eHHfl .

3 r.to1g rroKparueHHr yMoB npoBeAeHHt Ilboro KoHKypcy oprauisaropu

3uurulrarorb 3a co6oro npaBo B KopeKrrIBIl B opranieaqiro fioro

rrpoBeAeHH.f,.

2.

3.

arei,tZea**z

e#rt9

Percrop VHinepcurery K an JIYIIbKI4II
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