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1. Загальні положення 

1.1. В своїй роботі Журі Конкурсу керується даним положенням  про Журі і загальними 
положеннями Конкурсу. Журі прослуховує всіх виконавців, що були допущені до 

конкурсних прослуховувань, оцінює їх виступи, приймає рішення щодо участі 
конкурсантів в наступних турах, визначає переможців і присуджує нагороди.  

1.2. Порядок виступів учасників Конкурсу визначається жеребкуванням і зберігається 
до кінця Конкурсу. 

1.3. При виникненні потреби в обговоренні будь-яких організаційних питань Журі 

ухвалює рішення відкритим голосуванням. 

1.4. На засіданнях Журі можуть бути присутні представники Дирекції Конкурсу: 

Генеральний директор Конкурсу О.Кочерженко, виконавчий директор Г.Кузьменко, 

директор Конкурсу по роботі з Журі О.Гудима, , які беруть участь в обговоренні, а 

також члени секретаріату Журі, що ведуть протокол. 

1.5. Інформація про хід роботи Журі є конфіденційною. Присутність на засіданнях Журі 

сторонніх осіб, преси тощо, не допускається. 

1.6. Рішення Журі є остаточним й оскарженню не підлягає. 
1.7. У разі виникнення розбіжності в тлумаченні Положення про Журі, єдино 

правильним є український текст. 
 

2.  Порядок голосування  

2.1. В кінці конкурсних прослуховувань кожного туру члени Журі одержують 
бюллетені для таємного голосування. Члени Журі фіксують свої оцінки виступів 

конкурсантів та спеціальні примітки в бюллетенях. 
2.2. Бюллетені обробляє секретаріат Журі у присутності Голови Журі та 

вищезазначених директорів Конкурсу. Відповідальний секретар інформує Журі та 

конкурсантів про результати голосування. 
2.3. Члени Журі, чиї учні приймають участь у Конкурсі, утримуються від оцінювання їх 

виконання у всіх турах. Імена учнів членів Журі будуть відсутніми в їх бюллетенях. 
 

3. Система оцінювання. 
3.1. Виступи учасників Журі оцінює по п`ятнадцятибальній системі. На підставі 

бюллетенів членів Журі, секретаріат Журі підраховує середній бал кожного з 

учасників (всі бали складаються, сума ділиться на кількість членів Журі, що брали 
участь в голосуванні, а результат округляється до сотих). 

            Наприклад: 13 + 11 + 12 + 13 + 11 + 10 = 70;      70:6 = 11,66667   11,67. 
3.2. У випадку однакової кількості балів голова Журі має право вирішального голосу. 

3.3. Відповідно до регламенту Конкурсу до ІІ туру допускається не більше 50% 
учасників в кожній номінації. 

  

 
 


