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ПОЛОЖЕННЯ
Про проведення дистанційного коледжовського творчого Оnline-конкурсу

«Я-справжній талант!»
До 10 листопада – подача заявки( додаток №1)
12 листопада 2020 р. – Подача відеороликів художніх номерів
14 - 16 листопада 2020 р. – Оцінювання Журі, онлайн-голосування
17 листопада 2020 р. – Підсумки
Положення про коледжовський творчий конкурс «Я-справжній талант!»
визначає мету,порядок та умови проведення цього конкурсу ( далі -Конкурс).
Конкурс проводиться один раз на рік, присвячений Міжнародному дню
студента.
1.Мета та завдання
1.1 Виявлення та підтримка обдарованих студентів, розвиток у неї талантів,
їх здібностей, творчої активності;
1.2 Культурне і естетичне виховання підростаючого покоління; набуття
сценічного досвіду;
1.3 Створення сприятливих умов для прояву та реалізації творчого
потенціалу молоді, організація їх змістовного дозвілля;
1.4 Пошук, розвиток і підтримка талановитих, обдарованих студентів,
створення атмосфери творчості;
1.5 Залучення студентів до художньої самодіяльності коледжу;
1.6 Конкурс сприяє підвищенню престижу навчального закладу.
2.Умови проведення конкурсу
2.1 У конкурсі беруть участь групи нового набору. (11-Ек, 12-Ек,11-Т,12-Т).
2.2 Конкурсанти заповнюють заявку за встановленим зразком. (додаток№1).
2.3 Художні номери завантажуються на корпоративний Google Диск
куратора групи і посилання на них надсилають на електронну пошту
couns.st@agrokoledg.poltava.ua ( радник із студентських питань)
2.4 Конкурс проводиться за такими жанрами:
- Вокальний жанр-солісти вокалісти; вокальні колективи.
- Хореографічний жанр – окремі виконавці; танцювальні колективи.

- Інструментальний жанр – окремі виконавці; інструментальні колективи.
- Цирковий жанр (акробатика, жонглювання, фокуси) – окремі виконавці та
колективи.
-Театральний жанр (художнє читання – вірші, уривки, гуморески) – окремі
виконавці; театральні колективи.
2.5 Вимоги до конкурсних художніх номерів:
- Кожна група подає до трьох творчих номерів різного жанру у будь якому
форматі в електронному вигляді. - формат mp3, mp4, avi або DVDвідео(формат mpeg-2)
- Відеоролик може бути знято конкурсантами за допомогою будь-якого
пристрою, що забезпечує відеозйомку (мобільний телефон, фотоапарат з
функцією запису відео або ж відеокамера).
- Загальна тривалість номерів не більше 5-7 хвилин, одна хвилина на
представлення групи.
3. Критерії оцінювання творчого конкурсу
3.1.Художній рівень постановки, культура виконання:
- самобутність, оригінальність, якість музичного матеріалу;
- емоційність, артистизм, виразність;
- інтонаційність, цілісність композиції;
- зовнішній вигляд, костюми, художнє оформлення та реквізити (за
необхідності).
3.2.Акторська майстерність;
- Відповідність музики і хореографії;
-Оригінальність постановки, сценічного задуму;
3.3. Голосування буде здійснюватися онлайн. З корпоративного акаунта
@agrokoledg.poltava.ua. Посилання на анкету з голосуванням буде розіслано
на корпоративну пошту студентів та викладачів коледжу.
3.4. Кожен із студентів і викладачів голосують один раз.
3.5. За підсумками голосування буде визначено три найкращі номери(1,2,3
місце) та група переможець, яка отримає Гран-прі.
4. Журі Конкурсу
4.1. До складу журі Конкурсу входять студентське самоврядування,
адміністрація коледжу, студенти та викладачі.
4.2. Загальне керівництво роботою журі здійснюється Головою журі.
4.3. Крім оцінювання творчого та професійного рівня робіт до компетенції
журі входить зняття робіт з творчого конкурсу за невідповідність тематиці
конкурсу та низький професійний рівень виконання роботи.
4.4. Рішення журі конкурсу виносяться за підсумками голосування більшістю
голосів. У разі рівної кількості голосів вирішальним вважається голос Голови
журі.

5. Нагородження учасників конкурсу
5.1. Кращі художні номери конкурсу будуть відзначені журі. Їх автори
будуть нагороджені дипломами і грамотами. Перебіг конкурсу та його
підсумки будуть висвітлюватися на сайті коледжу, у Facebook, Instagram.
Додаток №1
ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж ПДАА»
Назва групи, відділення
Назва художніх номерів
Виконавці
Жанр
1.
2.
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Куратор
Староста

