
 

 

 

 

 

 

всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості 

«ЗІРКОВА ПЕКТОРАЛЬ ТАЛАНТІВ» 
16 лютого 2019 року 

м.Київ 

вул. Липківського, 1А 

РК «Ультрамарин» 

 

 

 
ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ФЕСТИВАЛЮ 

 

Творчий розвиток особистості.  
Виявлення та підтримка обдарованих та талановитих дітей.  
Створення умов для творчого спілкування та професійного росту. 
Укріплення дружби та взаєморозуміння між молоддю  різних країн. 
Створення атмосфери творчого свята для учасників фестивалю. 
Сприяти обміну набутого досвіду між керівниками колективів.   
Розширення кругозору та інтелектуального рівня дітей і молоді. 
Збереження та поповнення світового культурного та історичного набутку. 
 

 

 

 

НОМІНАЦІЇ 

 

Вокал 

 

- естрадна пісня (соло, дуети, ансамблі) 

- народна пісня (соло, дуети, ансамблі) 

- академічний жанр (соло, дуети, ансамблі) 

- фольклорні колективи 

- хори 

- музичні дитячі театри 

  
Хореографія 

 
- народний танець 
- класичний танець 
- бальний танець (програми латина, стандарт, стилізований) 
- сучасна хореографія (демі-класика, джаз-модерн, бродвейський джаз, афроджаз, 

контемпорарі,    контактна  імпровізація) 
- street Dance show (r&b, street jazz, hip-hop, soul, techno-club dance, disco dance, break dance, 

funky styles (popping, locking), house, а також інші напрямки сучасної клубної та вуличної 
танцювальної культури) 



- естрадний танець (спортивний танець roсk&roll, кабаре, вар’єте, чарльстон, ретро, 

стилізація   фольку,  шоу-постановки, синтез  стилів  та  ін.) 
- дитячий танець - діти до 6 років  (естрадний танець, народний танець, спортивний 

танець, бальний танець, сучасна хореографія, східний танець, хіп-хоп, брейк-данс, шоу-
постановки, синтез  стилів) 

- східний танець (Raqs Sharki, фольклор, табла-dance, шоу-вellydance, трайбл та ін.). 
Тривалість номера для кожної Bellydanсe танцівниці не більше 4 хвилин 

  
Вікові категорії   (для всіх номінацій) 
- Малята –  до 6 років 
- I вікова категорія - 6-10 років 
- II вікова категорія - 11-14 років 
- III  вікова категорія - 15-18 років 
- IV вікова категорія - профі від 19-25 років 
- Змішана група  
  
Кількісний склад (для всіх номінацій) 

  
- соло; 
- дует; 
- ансамбль (від 3 і більше осіб); 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ 

 
16.02.2019. Реєстрація, конкурсна  програма, нагородження,   нарада для керівників з 

членами журі.  

Детальна програма буде розіслана керівникам на електронні адреси в індивідуальному 

порядку за 7 днів до початку фестивалю. 

Програма зміненню не підлягає! 

Оргкомітет  фестивалю залишає за собою право змінювати порядок проведення заходів. 

Можливий заїзд колективів на більшу кількість діб. У вільний час можлива організація 

екскурсій (оплачується окремо). 

Проба сцена (soud check) проводить тільки після реєстрації і проплати повного внеску. 

Попередній запис на пробу сцени (soud check) не проводиться (порядок живої черги). 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНІ  ВИМОГИ 

 
Хореографія 

  
Учасники представляють на розгляд журі не більше 2 номери в одній номінації і віковій 

категорії загальною тривалістю не більше 10 хвилин. 
  
Критерії оцінювання: 
- техніка і майстерність виконання 
- оригінальність постановки, композиція 



- артистизм, передача образу і поведінка на сцені, культура виконання 
- підбір і відповідність музичного супроводу 
- підбір і оригінальність костюмів 
  
Вікові категорії можуть змінюватися залежно від отриманих заявок. 
Повний вік учасників солістів-виконавців визначається на момент участі у конкурсі. 
Вікові групи ансамблів заявляються залежно від середнього віку учасників (невідповідність 
віковій групі може становити не більше 30%). 
У разі перевищення зазначеного часу журі має право зупинити фонограму. 
  
 

Вокал 
  

Ансамблі надають два різнохарактерних твори, обов’язково 1 український твір!    
Загальна тривалість не більше 7 хвилин. 
        Солісти – надають один твір любого жанру. Тривалість не більше 4 хвилин. 
У разі перевищення зазначеного часу журі має право зупинити фонограму 

 
Критерії оцінювання: 
- Вокальні дані 
- Відповідність репертуару до вікових можливостей та вікової категорії виконавців 
- Виконавська майстерність (чистота інтонації и якість звучання) 
- Сценічність (пластика, культура виконання, реквізит) 
- Музикальність, художнє трактування музичного твору 
- Розкриття художнього образу 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
  

Увага! Фонограми в МР3-форматі надсилати разом з анкетою на електронну адресу 
(вказано в анкеті). ГО «Пектораль ХХІ» гарантує і несе повну відповідальність за те, що 
Ваша фонограма: 

-  не буде передана 3-м особам 
- не буде  використовуватись у власних цілях  
- після завершення фестивалю всі фонограми видаляються 

 
- Фонограма повинна бути високої якості 

Фонограма не повинна перевищувати 4 хвилин. У випадку перевищення вказаного в заявці 
часу виступу журі мають право зупинити фонограму! 
          Назва фонограми повинна відповідати назві номера і назві колектива (учасника). 
Наприклад, колектив «Зоряни» номер «Ладушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАГОРОДЖЕННЯ 
  
   Журі  визначає переможця: 

- гран-прі конкурсу 

- диплом 1, 2, 3-го ступенів 

- учасник  фестивалю 

Всім  учасникам вручають призові кубки та медалі (кубок отримають всі колективи 
незалежно від місця, яке вони отримують) 

 
За рішенням суддів допускається дублювання призових місць за результатами конкурсу. 
Журі має право присудити не всі призові місця, Гран-прі  може не присуджуватися. 
Учасники фестивалю нагороджуються дипломами, призами та пам’ятними подарунками,  
Керівникам, репетиторам  і  концертмейстерам  вручають дипломи та подяки. 

супер-приз фестивалю-конкурсу – 8000грн. Буде розіграний між 

переможцями кубків Гран-прі з усіх номінацій 
 
 
 
 
 

СПЕЦІАЛЬНІ НАГОРОДИ 
 

- спеціальний приз-симпатія від організаторів фестивалю                                     

- спеціальний приз самому юному учаснику 

- спеціальний приз  за найкращий костюм 

- спеціальний приз за кращу балетмейстерську роботу (для керівника) 

- спеціальний приз за кращу вокальну інтерпритацію (для керівника) 

- спеціальний приз за кращу акторську майстерність 

- спеціальний приз за кращу вокальну досконалість 

 

 

 

 

 

ЖУРІ ФЕСТИВАЛЮ 
  

Виступи всіх колективів, дуетів та солістів дивляться та оцінюють професійні фахівці 
з числа заслужених діячів культури, народних та заслужених артистів, знаних артистів 
естради та продюсерів.  

Оцінювання буде проводитись по 10-бальній шкалі. Рішення журі про розподіл 
призових місць та Гран-прі підтверджуються протоколами та кількістю набраних балів 
кожним конкурсантом. Журі має право не присуджувати Гран-прі за відсутністю достатньої 
кількості балів.                             

Рішення журі не обговорюється і перегляду не підлягають! 

 

 

                                                                      УМОВИ УЧАСТІ 



 
 Для участі у фестивалі необхідно: 

1. Подати заявку на участь на сайті pectoral.com.ua або за посиланням 
http://pectoral.com.ua/pectoral-of-talents.html Подача заявок здійснюється   
до  4 лютого  2019 року 

2. Дочекатись дзвінка від нашого оператора, щоб він зареєстрував Вас на фестиваль. 
3. Завантажити, заповнити та відправити анкету за адресою anketa.pectoral@ukr.net Анкета 

на кожного учасника заповнюється окремо. Подача анкет здійснюється  до  5 лютого  2019 
року 
В анкеті вказувати номера для конкурсу в тому порядку, в якому зручно виступати для 
вашого колективу (учасника). Режисер фестивалю при складанні конкурсної програми буде 
максимально враховувати ваші побажання. 
 

4. Разом з анкетою надіслати фонограму(ми). 
 
Участь у фестивалі підтверджується тільки після внесення передплати Умови внесення 
предоплати  дивитись нижче. 

 

 

 

 

 
  

ФІНАНСОВІ УМОВИ ФЕСТИВАЛЮ 

 

Соло –  560 грн за один номер, другий номер – 340 грн.  (+ 50 грн якщо учасник 

бере участь у виступі ансамблю) 

Дуети –  380 грн. з кожного учасника за один номер, другий номер –  300 грн.  (+ 

50 грн якщо учасник бере участь у виступі ансамблю) 

Колективи –  290 грн. з кожного учасника в одній номінації /не більше 2-х номерів/ 

(+ 50 грн якщо учасник бере участь у виступі в другій номінації) 

 
Участь у фестивалі підтверджується тільки після внесення передплати у розмірі: 

- для колективів – 1000 грн.  
- для соло і дуетів – 50% від суми реєстраційного внеску.  

У випадку відмови учасника від участі у конкурсі передплата не повертається. 

Знижка 10% для 5 колективів (учасників), які першими подадуться заявку на 

участь і внесуть предоплату на протязі 72 годин на розрахунковий рахунок 
організації. Реквізити для оплати повідомить наш оператор. 

 
 
 
 
 
 

ФОРС-МАЖОР     
  

       Організатори фестивалю не несуть відповідальності в разі неможливості 

виповнення обов’язків, що до організації та проведення фестивалю у 

непередбачуваних обставинах (стихійне лихо, пожежа, епідемії то що).  

 

Організатори фестивалю-конкурсу не несуть відповідальність за: 

http://pectoral.com.ua/pectoral-of-talents.html
mailto:anketa.pectoral@ukr.net


- недотримання правил техніки безпеки учасниками фестивалю; 

- недотримання правил пожежної безпеки учасниками фестивалю; 

- за збереження  особистих  речей; 

- стан здоров’я та життя учасників фестивалю-конкурсу. 
  

 

 

 

 

 

Внесена Вами предоплата на участь у фестивалі-конкурсі являється 

підтверждення того, що Ви ознайомилися і погоджуєтесь на умови і 

правила даного положення.  Недотримання умов положення веде до 

автоматичного виключення від участі у фестивалі.  Усі суперечні 

питання вирішує директор фестивалю. 
 

 
       

 

 

 

 

 
                  

e-mail: pectoral.t@ukr.net 
сайт: www.pectoral.com.ua 

https://www.facebook.com/pectoral21/ 
  

 
 

Адміністратор, координатор фестивалю  
 +38 (095)-352-07-97 (Віта Фещенко)  

 
Директор фестивалю-конкурсу  

+38(098)628-57-21 (Інна Савченко)  
 

Організаційний комітет  
 +38(050)832-32-26   (Анжела Сокольвак)  

 
Режисер фестивалю  

+38(093)518-69-74 (Олег Здоровець) 
 

https://www.facebook.com/pectoral21/

