
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

       

 

   



 

 

ЗАПРОШУЄМО ВАС ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ У  

 
 

 

 

 

 

 

 

Заочна участь по відеозапису з концерту, фестивалю, конкурсу, 

репетиції чи дома! 

Творчий проект «Чарівний Світ» та  

Театральна Студія «Зірковий Олімп» надає кожному бажаючому 

можливість участі у  Міжнародному Багатожанровому Двотуровому 

Дистанційному конкурсі  

«КРАЇНА ВЕДМЕДИКІВ 2022»,  

 якій відбудеться 23 листопада 2022 року, 

для всіх творчих колективів та окремих виконавців,  

незалежно від ВІКУ і місця проживання. 

Талановитих людей в усьому світі дуже багато! Наші фестивалі-

конкурси дозволяють подолати географічні та матеріальні бар’єри. 

В результаті складаються рівні шанси для кожного бажаючого та  

 



 

можливість участі у нашому фестивалі-конкурсі 

 «КРАЇНА ВЕДМЕДИКІВ 2022»! 

 

Увага! Конкурс пройде у два тури! 

Перший тур відбудеться 21 листопада 2022р. 

ДИСТАНЦІЙНО  

Другий тур пройде  ДИСТАНЦІЙНО 

23 листопада 2022р. 

КОНКУРСАНТИ ПРОХОДЯТЬ до другого туру за підсумками 

першого туру 

 

1. Мета та завдання 

ФЕСТИВАЛЬ  «КРАЇНА ВЕДМЕДИКІВ 2022» проводиться з 

метою пошуку і розкриття творчих здібностей учасників. 

Головне завдання фестивалю: популяризація творчості 

учасників, пошук і розкриття творчих здібностей кращих 

учасників. 

 

2. Дата проведення Дистанційного  

фестивалю-конкурсу 

«КРАЇНА ВЕДМЕДИКІВ 2022» 

 

        Встигніть зареєструватися! Орієнтовна дата закінчення     

прийому заявок – 20 листопада 2022 року!!! 

 

3. Вимоги до конкурсної програми,  

вікові категорії і жанри 

Концертна програма складається з виступів конкурсантів, які 

виконують по одному або два номери (за бажанням) 

різнопланових в одному жанрі. Або більше номерів, але в 

різних жанрах при ранньому узгодженні з оргкомітетом. 

Вікові Категорії 

Учасники всіх номінацій розподіляються за такими віковими 

категоріями: 

 



 

1 категорія – до 5 повних років включно 

2 категорія – від 6 повних років до 7 повних років 

3 категорія – від 8 повних років до 10 повних років 

4 категорія – від 11 повних років до 14 повних років 

5 категорія – від 15 повних років до 17 повних років 

6 категорія – від 18 повних років до 25 повних років 

7 категорія – від 26 повних років до 35 повних років 

8 категорія – від 36 повних років  

Змішана категорія – 20 процентів колективу з перевищенням 

віку від загальної кількості учасників 

ВІК УЧАСНИКІВ – НЕ ОБМЕЖЕНИЙ!!! 

Ми раді кожному талановитому учаснику 

незалежно від його віку!!! 

Вчитися ніколи не пізно та не рано! 

Шанс завжди є у кожного бажаючого 

показати свій талант, незалежно від віку! 

І починати теж не соромно у будь-якому віці! 

Організатори можуть об’єднувати деякі вікові категорії згідно 

поданих заявок  

Жанри: 

1. Хореографічне мистецтво (солісти, дуети, малі форми, 

ансамблі): 

- Естрадний танець 

     - Сучасний танець 

     - Спортивний танець 

     - Акробатичний танець 

     - Класичний танець 

     - Бальний танець 

- Народний танець 

- Народна стилізація 

- Східний танець 

- Вільний стиль (степ, вуличні танці та інше); 

 



 

 

2. Вокальне мистецтво (солісти, дуети, малі форми, групи, 

ансамблі, хори): 

- Естрадний вокал 
- Народний вокал (фольклор) 
- Академічний вокал 
- Джазовий вокал 
- Авторська пісня 
- інші вокальні номера  
 

Оригінальне мистецтво (солісти, дуети, малі форми, 

ансамблі, студії, колективи): 

 

 

3. Театральне мистецтво та художнє читання (соло, дуети, 

колективи, театри, студії, аматорські колективи) 

- Уривок з вистави (строго до 10 хвилин) 

- Уривок з мюзиклу (строго до 10 хвилин) 

- Уривок з опери, оперети (строго до 10 хвилин) 

- Естрадна мініатюра 

- Театр в танцювальному номері 

- Оригінальний жанр на естраді 

- Театр одного актора 

- Моно вистава з музичним супроводом 

- Театральне художнє читання 

- Авторське художнє читання 

- Дует на естраді 

- Кіно- театр (ігрові вистави, документальні та ігрові 

фільми, анімаційні фільми відправляються на e-mail  

оргкомітету повністю) 

- Театральний фотограф ( до 5 фото на на e-mail  

оргкомітету 

- Театральний художник (до 5 фото робіт на e-mail  

оргкомітету 

- Літературно-музична композиція 

 

4.  Інструментальна музика (соло, дует, тріо, і т.д.): 

- Вокально-інструментальний жанр 

 

 

 



 

- Інструментальний жанр – фортепіано, скрипка, баян,  

гітара, арфа, бандура, та інші інструменти 

- Естрадні твори (сучасна європейська та українська музика 

20-21 століття); 

- Народні твори (фольклорно-етнографічна музика та 

обробки на тему народних пісень); 

- Класичні твори (поліфонічні твори, етюди, п’єси, твори 

великої форми) 

- Академічні твори 

- Джазові твори 

5. Театри мод, модельне мистецтво 

Лінія pret-a-porter, вечірній, дитячий, підлітковий та 

тінейджерський одяг, історичний, сценічний та театральний 

костюм. ( показ до 15 хвилин) 

6. Циркове мистецтво 

- акробатика 

- пластичний етюд 

- еквілібристика 

- антипод 

- жонглювання 

- клоунада 

7. Літературне художнє читання 

- Вірші  

- Проза 

- Авторське  

(на будь-якій мові, крім російській та українській, з 

переводом у заявці – уривок або твір не більше 5 хвилин) 

8.  Декоративно-прикладне мистецтво 

- Фотограф ( до 5 фото на на e-mail  оргкомітету) 

- Художник ( до 5 фото на на e-mail  оргкомітету) 

- Майстер інших видів мистецтв ( до 5 фото на на e-mail  

оргкомітету 

Не знайшовши жанр в якому бажаєте взяти участь  – повідомте 

про це в Оргкомітет фестивалю-конкурсу талантів  

«КРАЇНА ВЕДМЕДИКІВ 2022»!!! 

 

Загальні вимоги і хронометраж 

Соло – 1 людина та дуети – 2 людини – до 5 хвилин 

Малі форми – від 3 до 5 людей – до 7 хвилин 

Ансамблі, колективи, хори, студії, театри –  

від 6 до 50 людей – не більше 15  хвилин! 

 



 

4. Критерії оцінки виступу конкурсантів 

 
Журі обирає переможців і призерів фестивалю за наступними 

критеріями: 

Хореографічний жанр: 

- техніка виконання, почуття ритму; 

- композиція: постановка, лексика, відповідальність 

музичної та змістовної складової; 

- образ: костюм, зачіска, макіяж, акторська майстерність, 

виразність, контакт з глядачем, загальна культура та 

естетика танцю. 

Вокальний жанр: 

- вокальні дані; 

- рівень художнього виконання; 

- музична майстерність: ансамблевий лад, почуття ритму,  

інтонація; 

- технічна майстерність і володіння стилістичними 

особливостями; 

- образ: костюм, зачіска, макіяж, майстерність актора; 

       - відповідність музичної та змістовної складової; 

- підбір репертуару. 

Театральний жанр: 

- єдність художнього рішення і цілісність художнього 

образу, жанрова відповідність; 

- цілісність, оригінальність режисерського рішення (єдність 

задуму, форми і змісту); 

- постановочна культура і сценічність (гармонійне 

поєднання ідеї твору із засобами оформлення (декорації, 

світло, музика, костюми) і виконання); 

- акторська майстерність виконавців; 

- відповідність постановки віку учасників та творчих 

можливостей колективу; 

- загальна культура виступу (пластика, костюм, культура 

виконання). 

Інструментальний жанр: 

- ступінь володіння інструментом; 

- складність репертуару та аранжування; 

- техніка і майстерність виконання; 

- підбір репертуару, відповідність репертуару виконавським 

можливостям; 

 



 

- технічні можливості ансамблевого виконання; 

- музикальність, артистичність, художнє трактування 

музичного твору. 

Театр моди: 

- видовищність, театральність (режисура, музично-художнє 

втілення); 

- цілісність композиції, єдиний задум; 

- витриманість режисерського рішення, точність і 

образність способів вираження ідеї конкурсної роботи; 

- артистичність виконання; 

- пластика і хореографія – дефіле, повороти, проходки, 

вміння працювати в парах і в групі; 

- дизайн костюма (задум, естетика, єдність задуму, 

силуетних форм і колірного рішення); 

- оригінальність авторського рішення, новаторство у 

використанні технологічних рішень і матеріалів; 

- складність і якість виготовлення моделей одягу; 

- відповідність віку виконавців заявленої ідеї. 

Цирковий жанр: 

- рівень циркової підготовки і виконавська майстерність; 

- технічні можливості виконавців; 

- артистизм, сценічність (пластика, костюм, культура 

виконання); 

- творчий підхід до підбору репертуару; 

- складність виконуваної програми; 

- сценічне оформлення програми, реквізит. 

Підсумки голосування підбиваються шляхом підрахунку суми 

оцінок журі. Кожен член журі оцінює номер виступу по 10-бальній 

системі. Результат виводиться за сумою всіх балів, які набрали 

учасники. 

 

Примітки, важливо!!! 

         

 За згодою журі допускається повторне виконання номера при        

обставинах, які виникли не з вини учасника конкурсу. 

Зміна репертуару в день проведення конкурсу – категорично 

заборонена!!! 

Текст не повинен  містити ненормативну лексику!!! 

Номер не повинен  містити політичних посилів!!! 

Журі приймає рішення по кожній номінації шляхом обміну думками 

і голосуванням. 

 



 

Рішення журі заноситься в протокол, який підписується всіма 

членами журі. 

За спробу «підкупу» членів журі або оргкомітету фестивалю – 

учасник (и) автоматично дискваліфікуються!!!  

 

5.  Журі фестивалю –конкурсу 
 

Оцінку виступів учасників конкурсу здійснює журі, яке 

складається оргкомітетом фестивалю з відомих артистів, 

педагогів творчих дисциплін, режисерів, керівників творчих 

колективів, діячів культури і мистецтва, продюсерів, 

представників ЗМІ (радіо, преси і телебачення), партнерів 

фестивалю. 

Рішення журі є остаточним та не підлягає перегляду! 

 

6. Нагородження 
Всі керівники отримують подяки-дипломи! 

Всі конкурсанти нагороджуються: дипломами!  

Всі конкурсанти – лауреати 1, 2, 3 премії – нагороджуються кубками, 

медалями та дипломами! 

Підсумки фестивалю-конкурсу та нагородження проводяться за 

жанрами і віковими категоріями:           

  «Лауреати 1 премії» – Кубки (колективам) та (солістам), медалі і 

дипломи, Дуети – 1 кубок та медалі і дипломи кожному! Малі форми – 1 

кубок та медалі і дипломи кожному! Колективи – 1 кубок та медалі і 

дипломи кожному!  

 

«Лауреати 2 премії» – Кубки (колективам) та (солістам), медалі і 

дипломи, Дуети – 1 кубок та медалі і дипломи кожному! Малі форми – 1 

кубок та медалі і дипломи кожному! Колективи – 1 кубок та медалі і 

дипломи кожному!  

 

«Лауреати 3 премії» – Кубки (колективам) та (солістам), медалі і 

дипломи, Дуети – 1 кубок та медалі і дипломи кожному! Малі форми – 1 

кубок та медалі і дипломи кожному! Колективи – 1 кубок та медалі і 

дипломи кожному!  

 

«Лауреати 4, 5, 6 премії» обов’язково отримують диплом за участь!  

Керівники Лауреатів 4, 5, 6 премії теж отримують подяки - дипломи! 

 

 



 

Учасником нашого фестивалю може стати  

людина будь-якого віку!!! 

 

МИ РАДІ КОЖНІЙ ТАЛАНОВИТІЙ ЛЮДИНІ! 

 

З метою подальшої підтримки кращих виконавців і колективів проекту, 

організатори надають їм підтримку участі в концертах і фестивалях в 

різних містах України та за межами країни. 

 

«КРАЇНА ВЕДМЕДИКІВ 2022» - ПРОЕКТ З ПОДАРУНКАМИ!!! 

 

КОЖНИЙ УЧАСНИК ОТРИМУЄ ДВА РІЗНИХ ВЕДМЕДИКА ТА 

ЩЕ БАГАТО СЮРПРИЗІВ ТА ПОДАРУНКІВ, не залежно від того, 

яке місце ви отримаєте!!! 

 

7. Технічні вимоги по запису відео на дистанційний 

фестиваль –конкурс 
- Дозволяється використовувати зовнішній мікрофон (без 

обробки аудіо-сигналу). 

- Відеозйомка повинна проводитися без виключення і зупинки 

відеокамери, з початку і до кінця виконання твору, без 

зупинки і монтажу. Під час  виконання програми на відео 

повинні бути чітко видні руки, інструмент та особа виконавця 

в залежності від номінації. У ансамблевої номінації повинні 

бути чітко видно всіх учасників ансамблю! Допускається 

аматорський формат при дотриманні всіх інших умов 

конкурсу. У разі невідповідності відеозапису технічним 

вимогам конкурсу, надіслана заявка розглядатися не буде. 

 

Ваше право вибору щодо захисту авторських прав або 

неповнолітніх учасників. Увага! Публічне 

опублікування відео записи учасника не є 

обов’язковим! Кожен учасник, педагог або батьки 

учасників має право вибору – розміщуючи або 

закінчуючи відео в YOUTUBE в настройках вказати 

одне з трьох можливостей: 

1) загальнодоступне відео; 

2) дивитися відео за посиланням; 

3) дивитися відео тільки вам. 

 

 



 

Можливо подання заявок разом з відео – без розміщення його на 

YOUTUBE – на пошту 

kraynavedmedukiv2021@ukr.net 
 

8. Заявки на участь, оргкомітет 

 
Умови участі: 

- Треба викласти в YOUTUBE відеозапис з вашим виступом 

чи переслати на пошту відео разом з заявкою. 

- Заповнити заявку, в якій обов’язково вказати посилання 

на конкурсне відео на YOUTUBE, отримати від нас 

рахунок і сплатити благодійний внесок. 

- Потім дочекатися підбиття підсумків конкурсу та рішення 

журі. 

Незалежно від результату конкурсу, кожний учасник 

отримає диплом, а кожний керівник – подяку! 

 

Для участі у фестивалі-конкурсі талантів колектив або соліст 

надає: 

Анкету-заявку, кількість учасників, П.І.Б., вік, країну, місто, контактні 

дані, П.І.Б. керівника та контактні дані, електрону пошту, назва номера 

(ів), жанр, в якому конкурсант буде виконувати свій виступ, 

хронометраж виступу. 

Заявки на участь подаються до оргкомітету фестивалю: 

 E-mail: kraynavedmedukiv2021@ukr.net 

У зв'язку з частим попаданням листів (заявок) в 

«СПАМ», прохання, повідомляти про подачу заявочек за 

телефонами, вказаними нижче!!!  

У відповідь на Вашу анкету-заявку прийде лист з 

підтвердженням участі та реквізитами! 

Форма заявки – анкети заявки заповнюється на 

Українській мові! Дипломи  та нагороди  розсилаються 

поштою та друкуються обов’язково Українською Мовою! 

 

Адміністратор фестивалю «КРАЇНА ВЕДМЕДИКІВ 2022»  

Хиренко Майя Володимирівна  

+380959290561 

+380672549578 

 



 

 

Благодійний внесок фестивалю-конкурсу становить: 

 

Солісти - 350 грн. (За один-два номери);  

Дуети – 300 грн. за кожного . (за один-два номери); 

Малі та великі групи, колективи, ансамблі, хори від 3 і більше учасників 

– 250 грн. з кожного учасника (за один – два номери);  10 та більше 

учасників у колективі – 150 грв. З кожного учасника (за один-два 

номери) 

 

Для декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва: 

350 грн. (З однієї людини, пересилати відео або надавати до 5 робіт). 

 

У відповідь на Вашу анкету-заявку прийде лист з підтвердженням участі 

і реквізити для внесення благодійного внеску!  

 

Обов'язково, повідомляйте нам про зарахування за телефонами, 

вказаними в положенні! Організатори беруть на себе витрати пов'язані з 

організацією, проведенням та нагородженням учасників! Направляюча 

сторона оплачує витрати пов'язані з участю учасника (ів)! У разі 

порушення регламенту, публічне ігнорування норм моралі, виявлення 

неповаги до інших конкурсантів, організаторам або членам журі – 

учасники за рішенням дирекції знімаються з конкурсу!  

Адміністратор фестивалю «КРАЇНА ВЕДМЕДИКІВ 2022»  

Хиренко Майя Володимирівна  

+380959290561;  +380672549578   

E-mail :  kraynavedmedukiv2021@ukr.net 
 

 

До зустрічі на Міжнародному Багатожанровому 

Двотуровому Дистанційному фестивалі-конкурсі талантів 

«КРАЇНА ВЕДМЕДИКІВ 2022»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&authuser=1&utm_medium=act
https://myaccount.google.com/?utm_source=OGB&tab=mk&authuser=1&utm_medium=act


 

 

 

 

 


