
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про І Міжнародний конкурс «Coup de Cœur» на отримання гранту на 

навчання в канадській школі Séminaire du Sacré- Cœur. 

Séminaire du Sacré-Cœur (м. Гренвіль-сюр-ля-Руж, Квебек, Канада) 

при підтримці Fonds Père Richard (Гренвіль-сюр-ля-Руж, Квебек, 

Канада), Alliance Française Zaporijjia та Domar Global Group 

(м. Запоріжжя, Україна) 

  

І Міжнародний конкурс «Coup de Cœur» проводиться серед дітей та учнівської молоді 

віком від 12 до 16 років. Термін проведення фестивалю: лютий-березень 2022р. До участі 

у І Міжнародному конкурсі запрошуються учні закладів загальної середньої освіти 

України. 

 

Мета І Міжнародного конкурсу «Coup de Cœur» : популяризація французької мови, 

вивчення історії та культури Квебеку в молодіжному середовищі, залучення молоді до 

пізнання світових та національних цінностей Канади, виявлення талановитих студентів. 

Переможці конкурсу отримують грант 100%, 75%, 50% на навчання впродовж 5 місяців 

2022-2023 навчального року в канадській школі Séminaire du Sacré- Cœur (Канада, Квебек, 

Гренвіль-сюр-ля-Руж) з метою досконалого вивчення французької мови та отримання 

досвіду навчання у Канаді. 



 

 

Загальні вимоги: 

Для участі в конкурсі необхідно зареєструватись до 30  січня 2022 року: перейти за 

посиланням  https://forms.gle/1UQf83mASZRtzGsUA ,  

або  QR-кодом , 

заповнити електронну заявку та натиснути «надіслати». 

 

 

Всі організаційні питання та консультування проводить Оргкомітет конкурсу. Для 

отримання детального розяснення умов участі в фестивалі надішліть листа на електронну 

адресу: alavrynets@ssc.quebec .    

 

Вимоги до учасників: 

Увага! До участі в конкурсі запрошуються учні закладів загальної середньої освіти 

України, які на 30 вересня 2022-2023 навчального року досягнуть віку від 12 до 16 років, 

які вивчають французьку мову та мають велике бажання отримати досвід навчання 

в Канаді. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ  

Конкурс проводиться у три етапи: І - відбірковий, ІІ - півфінал, ІІІ – фінал. 

  

1.      Перший етап конкурсу «Відбірковий» проводиться у режимі онлайн. 

Форма проведення: тестування. 

Терміни проведення: 05-15 лютого. 

Оголошення результатів відбіркового туру відбудеться до 15 лютого на 

Facebook сторінках Séminaire du Sacré-Cœur, Alliance Française Zaporijjia та 

Domar Global Group. 

2.      Другий етап конкурсу  «Півфінал» 

Форма проведення: конкурс відео робіт на задану тему.  

Терміни проведення: 15-28 лютого. 

https://forms.gle/1UQf83mASZRtzGsUA
mailto:alavrynets@ssc.quebec


 

 

Оголошення тематики для відео відбудеться 15 лютого на сторінках Facebook 

Séminaire du Sacré-Cœur, Alliance Française Zaporijjia та Domar Global Group. 

Роботи учасників приймаються до 20 лютого. 

Вимоги до підготовки відео: - тривалість відео 2 хвилини;- текстовий 

супровід до відео учасники озвучують самостійно на камеру без дубляжу. 

Оголошення імен фіналістів відбудеться 28 лютого на сторінках Facebook 

Séminaire du Sacré-Cœur, Alliance Française Zaporijjia та Domar Global Group. 

       3.      Третій етап конукурсу «Фінал» 

Форма проведення: онлайн інтерв’ю з кожним учасником конкурсу. 

      Терміни проведення: початок березня. 

Оголошення результатів конкурсу відбудеться на сторінках Facebook 

Séminaire du Sacré-Cœur, Alliance Française Zaporijjia та Domar Global Group. 

Матеріали конкурсу будуть розміщені на сторінках Facebook Séminaire du Sacré-Cœur, 

Alliance Française Zaporijjia та Domar Global Group. 

Критерії оцінювання 

✓ Розуміння усного французького мовлення  

✓ Письмове володіння французькою мовою 

✓ Мотивація навчання у Квебеці 

✓ Креативний підхід до оформлення відео-робіт 

 

 

Спонсори фестивалю: 

•    Séminaire du Sacré-Coeur 

•    Fonds Pere Richard  

•    Alliance Française Zaporijjia 

•    Domar Global Group 

•    Tourisme Laurentides 

Журі конкурсу 

 Прослуховування, оцінювання конкурсних робіт та проведення інтерв’ю з 

учасниками здійснює журі у складі: 

-   Christian Lavergne (генеральний директор Séminaire du Sacré- Cœur) 

-   Anastasiia Lavrynets (координатор міжнародних програм Séminaire du Sacré- Cœur) 

-   Ludmila Bogdanovska (президент Alliance Française Zaporijjia) 

-   Nadiya Goltvyanytsya (директор Alliance Française Zaporijjia) 

-   Oksana Zalunina (директор Domar Global Group) 

-   Richard Woodbury (засновник фонду Fonds Rère Richard) 

-   Mirèle Ménard (директор з навчально-виховної роботи Séminaire du Sacré- Cœur) 

 

Журі затверджується засновником конкурсу і працює відповідно до цього Положення.  

 



 

Призовий фонд конкурсу 

 

Кожен учасник конкурсу нагороджується дипломом міжнародного зразка.  
 

1. Приз за перше місце – стипендія 100%, що складає 11 800 канадських доларів на 

перший семестр (5 місяців)  2022-2023 навчального року в Séminaire du Sacré-Cœur.  

2. Приз за друге місце – стипендія 75%, що складає 8 900 канадських доларів на 

перший семестр (5 місяців)  2022-2023 навчального року в Séminaire du Sacré-Cœur. 

3. Приз за третє місце – стипендія 50%, що складає 5 900 канадських доларів  на 

перший семестр (5 місяців)  2022-2023 навчального року в Séminaire du Sacré-Cœur. 

 

Загальна інформація: 

• Участь в конкурсі безкоштовна. 

• Стипендії у розмірах 11 800 (за 1 місце), 8 900 (за 2 місце), 5 900 (за 3 місце) 

канадських доларів виплачуються чеково на навчання в школі Séminaire du Sacré-

Cœur впродовж 5 місяців 2022-2023 навчального року. Повна вартість навчання 

протягом 5 місяців становить 11 800 канадських доларів. 

• За проживання та харчування у канадських родинах плата не стягується. 

• Транспортні витрати (авіапереліт) та візовій збір у Посольство Канади оплачуються 

учасниками самостійно. 

 

Детальну інструкцію щодо організації кожного з етапів конкурсу та терміни їх 

проведення буде надіслано учасникам конкурсу на вказану при реєстрації електронну 

пошту.  

 

Контактні телефони: 

Лавринець Анастасія +1 (438) 233-5704 WhatsApp, Viber Канада; 

Надія Голтвяниця 8 (097) 656 –2838  Telegram, Viber,WhatsApp  Україна. 

Оксана Залуніна 8 (067) 736-6222 Viber, WhatsApp, Telegram Україна. 

 

Дане Положення прирівнюється офіційному виклику на участь у конкурсі. 

 

Оргкомітет Міжнародного конкурсу «Coup de Cœur» 
 

 


