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Від 01.06.2018 р. № 06-02 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Про проведення Всеукраїнського 

дитячого конгресу «Зіркові 

канікули у «Світі талантів» 

Директорам обласних, Київського 

міського центру, палаців дитячо-

юнацької творчості естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої та технічної творчості 
 
 
 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018             

№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), з 21 червня по 11 липня  2018 року у м. Одеса на 

базі Українського дитячого центру «Молода гвардія» Українським державним 

центром позашкільної освіти спільно з Міжнародною громадською організацією 

«Жінка ІІІ тисячоліття» буде проведено Всеукраїнський дитячий конгрес «Зіркові 

канікули у «Світі талантів». 

До участі у дитячому конгресі запрошуються вихованці (учні) закладів 

позашкільної, загальної середньої, професійної освіти та інших закладів освіти 

України- переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних і міських конкурсів, 

фестивалів та інших мистецьких заходів віком від 7 до 17 років. 

Для участі у заході необхідно до 10 червня 2018 року надіслати анкету - заявку 

(Додаток 1, 2) на електронну адресу: zhinka3000@ukr.net 

Заїзд і реєстрація учасників – 21 червня 2018 року за адресою: м. Одеса, 

вул. Миколаївська дорога, 172, Український дитячий центр «Молода гвардія». 

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників конгресу та осіб, які 

їх супроводжують, здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Просимо завчасно придбати квитки на зворотній шлях. 

mailto:udcpoua@gmail.com
mailto:estetu@i.ua
mailto:texn@i.ua
mailto:mettod2@
http://udcpo.com.ua/
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Відповідальність за життя та здоров’я учасників у дорозі та під час проведення 

заходу покладається на осіб, що їх супроводжують. 

Додаткова інформація за телефонами у місті Києві (044) 253-01-05, контактна 

особа  Наумець Алла Федорівна; (067) 495–70–57, контактна особа Шелест Анна 

Віталіївна  

 

 

Директор                                                                                                        Г. А. Шкура 
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                   Додаток до листа УДЦПО 

                     від 01.06.2018 р. № 06-02 

 

Умови проведення 

Всеукраїнського дитячого конгресу «Зіркові канікули у «Світі талантів» 

 

 

1. Мета та завдання 

 

1.1. Всеукраїнський дитячий конгрес «Зіркові канікули у «Світі талантів» 

проводиться з метою об’єднання всіх учасників заходу, обміну досвідом, 

удосконалення дитячої особистості, розвитку її творчих здібностей у невимушеній 

атмосфері відпочинку. У рамках конгресу планується проведення майстер-класів 

відомих діячів культури та мистецтв, акторів, телеведучих, дизайнерів; фотосесій, 

показових виступів переможців та лауреатів заходу. 

1.2. Основні завдання: 

пошук і підтримка талановитих дітей та молоді; 

виявлення обдарованих виконавців, які створюють власний художній образ; 

формування у дітей та молоді високохудожнього смаку; 

естетичний і духовний розвиток молодого покоління; 

залучення діячів мистецтв до роботи з обдарованими дітьми та молоддю. 

 

2. Організатори конгресу 

 

2.1. Міністерство освіти і науки України, Міністерство соціальної політики 

України, Український державний центр позашкільної освіти, Міжнародна 

громадська організація «Жінка ІІІ тисячоліття». 

 

3. Учасники конгресу 

 

3.1. До участі у конгресі запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної, 

загальної середньої, професійної освіти та інших закладів освіти України - 

переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних і міських конкурсів, 

фестивалів та інших мистецьких заходів віком від 7 до 17 років. 

 

4. Порядок проведення конгресу 

 

4.1. Номінації: 

«Вокальне мистецтво» (народне, класичне (у т.ч. стилізоване) естрадне, 

джазове); 
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«Танцювальне мистецтво» (народний, естрадний, класичний танець, модерн, 

джаз-модерн, брейк-данс, спортивно-бальні танці та ін.); 

«Інструментальне мистецтво» (класичне, народне, естрадне, джазове); 

«Акторська майстерність» (малі сценічні форми, моно вистави, художнє 

читання, сценічні мініатюри, лялькові театри); 

«Шоу-пісня» (естрадна, допускається використання фонограми під «Плюс»);  

«Юний дизайнер»; 

«Театри мод»; 

«Спорт» (художня гімнастика, акробатика та ін.); 

«Циркове мистецтво» (жонглювання, еквілібристика, оригінальний жанр, 

пластичний етюд, акробатика та ін.); 

«Світ фантазій» (виставка образотворчого мистецтва: живопис, графіка; 

прикладна творчість; художнє фото; народні  промисли); 

«Шоу краси». 

4.2. На початку зміни проводяться конкурсні дні, згідно програми, де 

визначаються переможці. 

4.3. Учасники конкурсу «Шоу краси» розпочинають репетиції згідно графіка. 

4.4. Під час проведення конкурсних днів, режисерсько – постановочна група 

буде відбирати творчі номери на Гала-концерт згідно концепції проведення Гала- 

концерту конгресу. 

 

5. Вимоги до сценічних номерів учасників 

 

5.1. Вікові категорії для учасників конкурсу «Шоу талантів»: 

Молодша вікова категорія  7-9 років; 

Середня вікова категорія 10-12 років; 

Старша вікова категорія 13-17 років; 

Змішана вікова категорія 7-17 років. 

5.2. Учасники конкурсу «Шоу талантів» представляють два конкурсних 

номери: 

національний творчий номер; 

довільний творчий номер. 

Максимальна тривалість конкурсних номерів для колективів - 4 хвилини і                                

солістів - 3 хвилин. 

Солісти, дуети, тріо та колективи у номінації «Вокал» готують фонограму під 

«мінус».  

5.3. Учасники конкурсу «Юний дизайнер» презентують 2 колекції тривалістю 

по 3 хвилини кожна. 

5.4. Учасники конкурсу «Театри мод» презентують 2 колекції тривалістю не 

більше 5 хвилини кожна. 
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5.5. Носіями фонограми має бути флешка (назва треку повинна відповідати 

назві номеру). Флешка повинна містити тільки 2 конкурсних треки. CD-диски 

категорично не приймаються. Обов’язково мати  в наявності копію музичного 

носія.  

5.6. Учасники конкурсу «Світ фантазій» готують 5 робіт оформлених для 

виставки. Одна із конкурсних робіт на тему «Метелик».   

5.7. Конкурс «Шоу краси»: 

вихід в українських костюмах (під загальну фонограму); 

дефіле у авангардних костюмах (костюм фантазія, без теми);  

дефіле у вечірньому вбранні; 

портфоліо (не менше 10 фотографій, формат А4, з вказівкою агентства або 

студії); 

Учасниці готують візитку про себе та регіон, який представляють - регламент 

90 с 

Вікові категорії: 

Маленька Принцеса України та Маленький Принц України -  

(молодша вікова категорія) – 7 – 9 років; 

Маленька Міс України та Маленький Містер України -  

(середня вікова категорія) –  10 – 12 років; 

Юна Міс України та Юний Містер України -  

(старша вікова категорія) – 13 – 17 років; 

Вікові категорії можуть змінюватися. 

5.8. Всі костюми готуються кожним із учасників самостійно. Макіяж усіх 

учасників  має бути  сценічним, але коректним для кожної вікової                             

категорії.   

 

6. Журі та критерії оцінювання 

 

6.1. Учасників оцінює компетентне журі до складу якого входять відомі 

актори, продюсери, композитори, аранжувальники, поети, режисери, хореографи, 

відомі виконавці та інші діячі культури, мистецтва, члени виконавчої дирекції та 

відомі люди. 

6.2. Журі оцінює учасників за 10-бальною шкалою. Загальна оцінка усіх членів 

журі для кожного учасника оформлюється Протоколом. 

 

7. Визначення та нагородження переможців 

 

7.1. Переможців і призерів конгресу визначає журі. 

7.2. Журі має право призначати додаткові заохочувальні відзнаки та не 

присуджувати Гран-Прі, I, II та III місце. 
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7.3. Рішення Журі є остаточним і обговоренню не підлягає. 

7.4. Усі учасники нагороджуються дипломами Українського державного 

центру позашкільної освіти (відповідних ступенів). 

 

8. Фінансування 

 

8.1. Проїзд, проживання, харчування учасників здійснюються за рахунок 

організації, яка відряджає, або інших джерел фінансування не заборонених 

чинним законодавством України. 

 

9. Документація конгресу 

 

9.1. Для участі у конгресі необхідно до 10 червня 2018 року надіслати 

заповнену анкету - заявку, згідно форми, що додається (Додатки 1, 2) на 

електронну адресу: zhinka3000@ukr.net 

9.2. Для участі у заході учасникам необхідно мати з собою наступні 

документи: 

ксерокопія свідоцтва про народження; 

довідка з навчального закладу про те, що дитина не оздоровлювалась у 2018 

році за бюджетні кошти (оригінал та одна копія); 

анкета -заявка учасника( додається); 

диплом переможця МДФ «Світ талантів» або інших фестивалів, конкурсів за 

2017-2018рр. обов’язково (Гран-прі, І, ІІ, ІІІ Премії); 

медична форма 079/09 (оригінал); 

медична форма для «Молодої гвардії»;  

картка профілактичних щеплень 063 (обов’язково з даними останнього Манту) 

або дані рентгену; 

довідка про неконтактність (на довідці повинна бути дата за 3 дні до початку 

оздоровчої зміни). 

Пакет необхідних документів може змінюватися в залежності від регіону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zhinka3000@ukr.net
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АНКЕТА 
учасника Всеукраїнського дитячого конгресу 

«Зіркові канікули у Світі талантів 2018» 
ПІБ_____________________________________________________________

_________ 
 
_________________________________________________________________________ 

  
Дата народження___________________      
Зріст   __________________________________ 

 
Місто, домашня адреса, дом. телефон 
___________________________________________  
 
_________________________________________________________________________
__ 

 
Телефон  моб. учасника  
______________________________________________________ 

 
Номер 
школи_______________________________________________________________ 
 

Назва та контакти закладу або студії, в якій займається учасник: 

 

_________________________________________________________________________
__ 

 

_________________________________________________________________________
__ 

(телефон, факс, e-mail) 

 

ПІБ керівника, телефон, e-mail 
_________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________

__________________ 
 

П.І.Б. батьків: 
Мати  
______________________________________________________________________ 
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Місце роботи, посада, контактний номер  
___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________

__________________ 
 

Батько______________________________________________________________
_______ 

 

Місце роботи, посада, контактний 
номер____________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 
Буде брати участь у конкурсі (необхідне підкреслити): 

Учасник конгресу;  
Маленька Принцеса України, Маленька міс України,  Маленький Принц України, 

Маленький містер України, Юна Міс України; Юний Містер України 
Юний дизайнер (одягу, аксесуарів) 
Театри мод 
Циркове мистецтво  
Світ фантазій   (художники, скульптори) 
Шоу талантів   (вокал, шоу-пісня, хореографія,  спортсмени, акторська майстерність) 
 
Жанр, назва номеру, хронометраж і короткий опис номеру:  
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
Титули учасника:  ________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
П.І.Б. супроводжуючої особи __________________________________________ 
         
З положенням фестивалю ознайомлені, з умовами участі згідні 
 

Мати/батько(підпис)________________________________________________________ 
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АНКЕТА 

учасника Всеукраїнського дитячого конгресу 

«Зіркові канікули у Світі талантів 2018» 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Повн назва колективу____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Місто, область  __________________________________________________________ 

 

Кількість учасників  _____________________________________________________ 

 

Вікова категорія (згідно положення)__________________________________ 

   

 

Повна назва, контакти закладу або  студії, в якій займається колектив: 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

(телефон, факс, e-mail) 

 

ПІБ керівника, телефон, e-mail 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Буде брати участь у конкурсі (необхідне підкреслити): 

Театри мод 

Циркове мистецтво  

Світ фантазій   (художники, скульптори) 

Шоу талантів   (вокал, хореографія, шоу-пісня, спортсмени, акторська майстерність) 

 

 

Назва, хронометраж і короткий опис номеру:______________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Жанр __________________________________________________________________ 

 

 

Титули колективу:  

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

                       

  


