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Полтавський університет економіки і торгівлі
Полтавська ДМШ №1 ім. П. Майбороди

6 квітня 2019 р. (м.Сєвєродонецьк)
13 квітня 2019 р. (м. Полтава)
Всеукраїнський фестиваль-конкурс

«ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ – 2019»
МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО:
Номінації: 1. Вокал (соло: академічний, естрадний, народний; вокальний ансамбль, хоровий колектив).
2. Інструментальний жанр (соло: фортепіано, струнно-смичкові, духові та ударні, народні, естрадні інструменти; ансамбль або оркестр).
Програма: два різнохарактерні, різножанрові, різностильові твори.
Учасники: А. Студенти училищ і коледжів мистецького напряму.
Б. Студенти училищ і коледжів педагогічного напряму.
В. Учні ЗОНЗ, ДМШ, ДШМ, вихованці позашкільних мистецьких закладів (студій, гуртків) віком від 14 років. В ансамблях, хорових та оркестрових
колективах допускається участь осіб іншого віку, але не більше ніж 30% від складу колективу.
.

ХОРЕОГРАФІЯ:
Номінації: 1. Сучасна хореографія. 2. Бальна хореографія. 3. Народна хореографія.
Програма: дві композиції.
Учасники: А. Студенти училищ і коледжів мистецького та педагогічного напрямів.
Б. Учні ЗОНЗ, ДШМ, вихованці позашкільних мистецьких закладів (студій, гуртків та ін.) віком від 14 років. У хореографічних колективах допускається
участь осіб іншого віку, але не більше ніж 30% від складу колективу.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО:
Номінації: 1. Живопис. 2. Графіка. 3. Декоративно-прикладне мистецтво.
Програма: дві творчі роботи (роботи надсилаються поштою на адресу оргкомітету).
Учасники: А. Студенти училищ і коледжів мистецького, педагогічного та інших напрямів.
Б. Учні ЗОНЗ, ДХШ, ДШМ, вихованці позашкільних мистецьких закладів (студій, гуртків та ін.) віком від 14 років. У колективній творчій роботі
допускається участь осіб іншого віку, але не більше ніж 30% від складу колективу.

КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВО:
Номінації: 1. Журналістський репортаж (у вигляді тексту).
2. Авторська відео-робота (у вигляді міні-фільму, наприклад: художній або документальний фільм, презентація, соціальна реклама, репортаж, музичний
кліп, анімація та ін.) тривалістю 5-10 хв.
Програма: одна творча робота.
Учасники: А. Студенти училищ і коледжів.
Б. Учні ЗОНЗ, вихованці позашкільних мистецьких закладів (студій, гуртків та ін.) віком від 14 років. У колективній творчій роботі допускається участь
осіб іншого віку, але не більше ніж 30% від складу колективу.
6 квітня 2019 р. (м. Сєвєродонецьк) до участі у фестивалі-конкурсі запрошуються тільки учасники номінацій напряму «Музичне мистецтво»; фестивальконкурс відбудеться у приміщенні Сєвєродонецького обласного коледжу культури і мистецтв ім. С. С. Прокоф’єва (м. Сєвєродонецьк, проспект Хіміків, 10).
13 квітня 2019 р. (м. Полтава) до участі запрошуються учасники всіх напрямів і номінацій; фестиваль-конкурс відбудеться у приміщеннях Полтавського
університету економіки і торгівлі (м. Полтава, вул. Коваля, 3) та ДМШ № 1 ім. П. Майбороди (м. Полтава, вул. Стрітенська, 35).
Реєстрація учасників - з 8.00, конкурсні випробування – з 9.00.
Заявки і необхідні для участі у фестивалі-конкурсі документи подаються до 25 березня 2019 р. (включно) на електронну пошту оргкомітету
«direktorat_ikm@ukr.net» або надаються особисто за адресою оргкомітету: м. Полтава, вул. Коваля 3, директорат ІКМ ЛНУ імені Тараса Шевченка, ауд. 400, ауд. 233
(в приміщенні Полтавського університету економіки і торгівлі). Вимоги до оформлення та надання заявки і необхідних для участі у фестивалі-конкурсі документів
див. у Додатку.
Фестиваль-конкурс проводиться за рахунок благодійного внеску. Благодійний внесок використовується на покриття витрат на організацію і
проведення фестивалю-конкурсу. Реквізити рахунку благодійного внеску: призначення платежу ̶ «Благодійний внесок»; отримувач ̶ Первинна профспілкова
організація ЛНУ імені Тараса Шевченка; Ідентифікаційний код отримувача ̶ 21789523; № р/р ̶ 26009053728771; МФО ̶ 304795; рахунок відкритий у ПриватБанку.
Контактні телефони оргкомітету: координатори фестивалю-конкурсу з організаційних питань - Назаренко Неля В’ячеславівна (066-064-93-69), Палій Катерина
Сергіївна (097-626-41-58); куратори з питань конкурсних вимог за напрямами фестивалю-конкурсу: Музичне мистецтво – Сташевська Інна Олегівна (050-242-08-26);
Хореографія – Сокіл Людмила Михайлівна (066-494-86-50); Образотворче мистецтво – Гуржій Інна Анатоліївна (066-274-49-31); Кіно-, телемистецтво –
Шелупахіна Тетяна Володимирівна (099-701-95-08).
Фестиваль-конкурс проходить у два тури. У другому турі лауреати І ступеня з кожної номінації змагаються за Гран-прі. Переможці нагороджуються
дипломами лауреата І, ІІ, ІІІ ступеня або дипломанта. Інші учасники отримують грамоту за участь.

