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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Кловський узвіз 8, м. Київ, 01021; т/ф (044) 253-75-25; тел. 253-63-99, 253-01-05  
 

“МТС” +38 (050) 566-89-50; “Київстар” +38 (097) 751-98-81 
E-mail: u d cp ou a @gmai l . com ;  es t e tu d cp o@ gmai l . com ;  t exn u d cp o@gmai l . co m;  m et tod 2 @ gmai l . c om  

Web - s i t e :h t t p : / / u d cp o . com.u a   
 

 
 
 
 

Від 30. 01. 20 р. № 01 - 27 

 

 

Про проведення  

Всеукраїнського дитячого конгресу 

«Зіркові канікули у «Світі талантів» (I - й етап) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і   науки України від 28. 11. 2019 

року № 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно - масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти)», 21 березня 2020 року у місті 

Києві на базі Національного центру ділового та культурного співробітництва 

«Український дім» буде проведено Всеукраїнський дитячий конгрес «Зіркові канікули                                                

у «Світі талантів» (I - й етап). 

До участі у заході запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної 

загальної середньої, професійної, вищої освіти, музичних шкіл, шкіл нового 

типу, шкіл мистецтв та інших закладів віком від 5 до 18 років. 

Для участі у заході необхідно до 5 березня 2020 року подати заявку на 

електронну адресу: zhinka3000@ukr.net 

Заїзд учасників фестивалю 21 березня 2020 р. за адресою: місто Київ вул. 

Хрещатик, 2, Національний центр ділового та культурного співробітництва 

«Український дім». 

Витрати на відрядження учасників та супроводжуючих осіб здійснюються 

за рахунок організації, що відряджає. Просимо завчасно придбати квитки на 

зворотній шлях. Збереження життя і здоров’я учасників у дорозі та під час 

проведення заходу забезпечують супроводжуючі особи.   

Додаткова інформація за телефоном (067) 495 - 70 - 57, контактна особа -  

Шелест Анна Віталіївна. 
 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 
Алла Наумець (044) 253 - 01 - 05  

  Директорам обласних, Київського та 

міських центрів, палаців дитячо-

юнацької творчості, естетичного 

виховання, державних будинків 

художньої  та  технічної  творчості 

mailto:udcpoua@gmail.com
mailto:estetudcpo@i.ua
mailto:mettod2@
http://udcpo.com.ua/
http://mbox2.i.ua/compose/1349952772/?cto=p4O3sLvBUINvj4KquMRnjqHN
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                 Додаток  

                до листа УДЦПО 
                Від 30. 01. 20 р. № 01 - 27 

  

Умови проведення 

Всеукраїнського дитячого конгресу 

«Зіркові канікули у «Світі талантів» (I - й етап) 

 

1. Мета та завдання 

1. 1. Всеукраїнський дитячий конгрес «Зіркові канікули у «Світі талантів» (I - й етап)        

(далі - Фестиваль) проводиться з метою об'єднання талановитих дітей з різних 

країн, зміцнення дружби і взаєморозуміння між учасниками, вдосконалення 

творчого потенціалу обдарованих дітей, сприяння розвитку культурних 

міжнародних зв'язків України, підтримки творчих дитячих колективів, 

талановитих дітей. 

1. 2. Основні завдання Фестивалю: 

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 Фестивалю 

Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти і 

науки України, Міністерство культури, молоді та спорту України, Міністерство 

соціальної політики України, МГО «Жінка ІІІ тисячоліття». 

3. Учасники Фестивалю 

До участі у заході запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної, 

загальної середньої, професійної, вищої освіти, музичних шкіл, шкіл нового 

типу, шкіл мистецтв та інших закладів віком від 5 до 18 років. 
4. Порядок проведення Фестивалю 

4. 1. Програма Фестивалю складається з конкурсів: 

конкурс «Шоу талантів»; 

конкурс «Шоу краси». 

4. 1. 1. Конкурс «Шоу талантів» (соло, дуети, тріо та колективи): 

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

«Танцювальне мистецтво» (народний, народна стилізація, естрадний, 

класичний танок, модерн, джаз - модерн, брейк - данс, спортивно - бальні 

танці); 

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

«Акторська майстерність» (художнє читання, сценічні мініатюри, лялькові 

театри); 

«Шоу - пісня» (номер з елементами шоу, допускається використання 

фонограми під «+»); 

«Юний дизайнер»; 

«Театри мод»; 
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«Спорт» (художня гімнастика, акробатика); 

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

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

прикладна творчість; художнє фото, народні промисли). 

Конкурсні вимоги до конкурсу «Шоу талантів»: 

Учасники конкурсу виконують 1 конкурсний довільний номер; 

солісти готують фонограму під мінус; 

максимальна тривалість конкурсних номерів для солістів - 3 хвилини,                               

колективів - 4 хвилини. 

«Юний дизайнер»: презентують 1 колекцію, тривалістю 3 хвилини.  

«Театри мод»: презентують 1 колекцію, тривалістю 4 хвилини. 

«Світ фантазій» готують 5 робіт оформлених для виставки. 

Вікові категорії: 

молодша вікова категорія - 5- 8 років; 

середня вікова категорія - 9 - 13 років; 

старша вікова категорія - 14 - 18 років; 

змішана вікова категорія - 5 - 18 років. 

Критерії оцінювання: 

«Вокальне мистецтво»: 

професійна майстерність, дикція, музикальність, артистичність;  

відповідність репертуару віковим та індивідуальним можливостям 

виконавця, сценічна культура. 

«Танцювальне мистецтво»: 

чіткість малюнка, чистота виконання, технічна майстерність; 

відповідність музики і хореографії. 

«Акторська майстерність»: 

майстерність і оригінальність виконання номера; 

артистичність. 

«Шоу - пісня»: 

сценічна культура та рівень підготовки шоу; 

артистичність. 

«Юний дизайнер»: 

оригінальність ідеї; 

новаторство та творчий підхід у використанні матеріалів та технологічних 

рішень. 

«Театри мод»: 

оригінальність сценічної постановки її відповідність ідеї колекції; 

дефіле, артистичність. 

Фонограми конкурсних номерів мають бути записані на USB - флешку. На 

USB - флешці повинні бути лише конкурсні номери.  

У випадку перевищення тривалості конкурсного номеру (фонограми), що 

вказано в умовах, журі має право зупинити фонограму. 

Увага! Анкети - заявки та портретні фотографії для буклету приймаються до 

5 березня 2020 р.  на  e-mail: zhinka3000@ukr.net  
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4. 1. 2. Конкурс «Шоу краси»: 

відкриття «Шоу краси» - вихід в національних костюмах (під загальну 

фонограму); 

дефіле у авангардних костюмах (костюм фантазія, без теми, під загальну 

фонограму, з обов’язковим зазначенням назви костюма); 

дефіле у вечірньому вбранні (під загальну фонограму); 

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

студії); 

репетиційний період для учасників конкурсу «Шоу краси» починається з 18 

березня (програму буде повідомлено додатково).  

Вікові категорії: 

Маленька Міс (молодша вікова категорія) - 5 - 8 років; 

Маленький Містер (молодша вікова категорія) - 5 - 8 років; 

Маленька Міс (середня вікова категорія) - 9 - 13 років; 

Маленький Містер (середня вікова категорія) - 9 - 13 років;  

Юна Міс (старша вікова категорія) - 14 - 18 років; 

Юний Містер (старша вікова категорія) - 14 - 18 років. 

Критерії оцінювання: 

зовнішність, елегантність, артистичність; 

дефіле, сценічна культура; 

Макіяж всіх учасників має бути коректним, сценічним. Всі учасники 

надають якісні портретні фотографії для буклету (2 - 3шт.).  

Увага! Анкети - заявки та портретні фотографії для буклету  приймаються 

до 5 березня 2020 р.  на  e-mail: zhinka3000@ukr.net 

5. Визначення та нагородження переможців 

5. 1. Переможців і призерів Фестивалю визначає компетентне журі до 

складу якого входять відомі актори, продюсери, композитори, аранжувальники, 

поети, режисери, хореографи, відомі виконавці та інші діячі культури, 

мистецтва. 

5. 2. Журі оцінює учасників за 10 - бальною шкалою. Загальна оцінка усіх 

членів журі для кожного учасника оформлюється Протоколом. 

5. 3. Журі має право призначати додаткові заохочувальні відзнаки та не 

присуджувати Гран - Прі, I, II та III місце; 

5. 4. Усі учасники нагороджуються дипломами (відповідних ступенів) 

Українського державного центру позашкільної освіти. 

5. 5. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. 

6. Фінансування 

6. 1. Проїзд, проживання, харчування учасників здійснюються за рахунок 

організації, яка відряджає, або інших джерел фінансування не заборонених 

чинним законодавством України. 

7. Документація Фестивалю 

7. 1. Для участі у Фестивалі необхідно до 05 березня 2020 року надіслати 

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

адресу: zhinka3000@ukr.net 

http://mbox2.i.ua/compose/1349952772/?cto=p4O3sLvBUINvj4KquMRnjqHN
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Додаток 1 

Заявка 

на участь у Всеукраїнському дитячому  конгресі 

«Зіркові канікули у «Світі талантів» (I - й етап) 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Повна назва колективу_________________________________________________ 

 

Місто, регіон_______________________________________________________ 

 

Кількість учасників колективу _______(чол.) вікова категорія________________ 

 

Жанр в якому працює колектив_________________________________________ 

Назва і контакти установи, студії, в якій займається колектив: 

____________________________________________________________________ 
(телефон, факс, e-mail) 

 

П.І.Б. керівника ______________________________________________________ 

 

Контактні телефони___________________________________________________ 

 

Буде брати участь у конкурсі (необхідне підкреслити): 

Юний дизайнер (одягу, аксесуарів) 

Театри мод 

Циркове мистецтво  

Світ фантазій (художники, скульптори) 

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

 

Назва, хронометраж, жанр:_____________________________________________ 

 

Титули ______________________________________________________________ 

 

 

П.І.Б. супроводжуючої особи ___________________________________________ 

         

 

 

З умовами фестивалю ознайомлені, з умовами участі згідні: 

  

 

Керівник 

(підпис)_________________________________________________________ 
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Додаток 2 

Заявка 

на участь у Всеукраїнському дитячому  конгресі 

«Зіркові канікули у «Світі талантів» (I - й етап) 

Прізвище_____________________________________________________________________ 

Ім’я__________________________________________________________________________ 

Дата народження _______________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________________ 

Назва і контактні дані студії, в якій займається учасник ________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(телефон, факс, e-mail) 

П.І.Б.___________________________________________________________________________ 

Захоплення учасника______________________________________________________________ 
 

Буде брати участь у конкурсі (необхідне підкреслити) 

Маленька Принцеса, Маленька Міс, Маленький Принц, Маленький Містер, 

Юна Міс, Юний Містер, 

Юний дизайнер (одягу, аксесуарів), 

Театри мод, 

Циркове мистецтво, 

Світ фантазій (художники, скульптори), 

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

Назва, хронометраж, жанр:_____________________________________________ 

 

Титули 

учасника_____________________________________________________________ 

 

 

П.І.Б. супроводжуючої особи ___________________________________________ 

         

 

 

З умовами фестивалю ознайомлені, з умовами участі згідні: 

  

Супроводжуюча особа 

(підпис)_________________________________________________________ 

 
 


