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STAR FEST 
                                                    (Дитячі та Юнацькі конкурси) 
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«Перлина Мистецтва» 
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                  Громадської організації “Інвестресурс ” 

                                                
 

 



2 

 

Добрий день шановні друзі !!!  Вас вітає «Стар Фест», хто з нами вже  

знайомий,  а хто тільки познайомиться.  

МИ -коло людей, які проводять творчі заходи для людей різного віку. 

Тож вашій увазі ми б хотіли представити новий конкурс до 19 грудня. 

Зимові свята люблять і діти, і дорослі. Усі ми чекаємо від них 

подарунків, веселого настрою, а головне – чудес. Новорічні свята – чарівні. 

Саме з цього часу ми всі знову починаємо вірити в казку, сподіваємося на 

щасливі зміни і затамувавши подих, загадуємо бажання. 

 

Свято Миколая – особливий день для кожної дитини. Цілий рік маленькі 

діточки чекають на цю чарівну ніч. Кожен хоче отримати свій заповітний 

подарунок та втілити у життя найбажанішу мрію. 

  

 

  

ТОЖ ПОЧНІМО 

 

 

 

 

                                  ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ПРОВЕДЕННЯ  

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦЬКОГО 

КОНКУРСУ  

 

 

  

ТВОРЧИЙ КОНКУРС ДО ДНЯ 

СВЯТОГО МИКОЛАЯ 

«ПОДІЛИСЬ ДОБРОМ!»
 

 

 
 

 

 

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ 
Заявки приймають з 19 листопада  до 19 грудня  2021 року. 
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Розміщення інформації про учасників конкурсу та їх конкурсні номери – по 

мірі надходження заявок, на сторінці конкурсу в ФБ.  

Перегляд робіт членами журі – по мірі надходження, на сторінці конкурсу в 

ФБ.  

Підсумкове засідання журі щодо встановлення остаточних результатів 

(підписання протоколу) – 24 грудня, 2021 року.  

Розміщення підсумкового протоколу журі (сторінка в ФБ) – до 25 грудня, 

2021 року.   

Розміщення дипломів (електронний варіант) на сторінці конкурсу в ФБ – до 

28грудня. 

https://www.facebook.com/STAR-FEST-Дитячі-та-Юнацькі-конкурси-

109000028269487 

 

 

КОНКУРС 
«Відкритий» небюджетний захід, проходить в 1 тур у дистанційній формі. 

У Конкурсі беруть участь колективи/виконавці з усієї України незалежно від 

рівня виконавської майстерності.  

Кожна фізична особа може брати участь у необмеженій кількості номерів (у 

складі дуету, тріо, квартету, ансамблю тощо). 

Кожен учасник/колектив може заявити необмежену кількість номерів. 

Загальна кількість учасників та конкурсних номерів не обмежена. 

Кожна робота оцінюється окремо. 

Інформація про зареєстровані заявки (у продовж 3 днів) розміщується на 

сторінці Конкурсу в ФБ: ТВОРЧИЙ КОНКУРС ДО ДНЯ СВЯТОГО 

МИКОЛАЯ «ПОДІЛИСЬ ДОБРОМ!» 

 

 без додаткової відправки підтверджуючої інформації на адресу заявника. 

 

ЖАНРИ 

«ВОКАЛЬНИЙ» – солісти та колективи (будь-які форми) 

Номінації: «академічна», «естрадна», «народна» манера 

виконання  

«ХОРЕОГРАФІЧНИЙ» – солісти та колективи (будь-які форми) 

Номінації: «народний танець», «естрадний танець», 
«бальний танець», «спортивний танець» (техніки Hip Hop, 

Break Dance, Freestyle, Electric Boodi, Funri та інші),  

 

«ТЕАТРАЛЬНИЙ»  

Номінації: «драматичний театр» («монолог», «літературно-музичні 

композиції», «інсценізації», «сцени/уривки з вистав», «вистава») 

«мистецтво слова, що звучить» («вірш», «байка», «проза») 

 

https://www.facebook.com/STAR-FEST-Дитячі-та-Юнацькі-конкурси-109000028269487
https://www.facebook.com/STAR-FEST-Дитячі-та-Юнацькі-конкурси-109000028269487
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«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» – солісти та колективи (будь-які 

форми, манери, стилі)  

 

«ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО   
–індивідуальні та колективні роботи (з будь-якого матеріалу)  

 

«ФОТОМИСТЕЦТВО»  

 

«ВІДЕОМИСТЕЦТВО» – всі можливі формати, у т.ч. режисерські 

роботи, роботи монтажерів, звукорежисерів (міні фільми, трейлери, кліпи, 

пародійні) тощо 

 

«ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО» - живопис, графіка, 

скульптура, монументальне мистецтво (графіті, мурал ) 

 

«ТЕАТР МОД» всі доступні форми та формати 

 

«КОМП ' ЮТЕРНА АНІМАЦІЯ» (комп'ютерна графіка)»- 

роботи подаються в MP4 форматі, або посилання на ютуб. Вказати в якій 

програмі зроблена анімація. Дозволяється використання футажів та інших 

готових-допоміжних матеріалів 

 

«ПІСОЧНА ГРАФІКА»- робота подається в відео форматі mp4 або 

посилання на ютуб (щоб було видно процес створення, можливо додавання 

фотоматеріалів)  

 

 

ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ 
«1» від 6 до 9 років; «2» від 10 до 13 років; «3» від 14 до 17 років; «4» від 18 

до 24 років; «5» старше 25 років. «6» змішана для колективів. Викладачі можуть 

подавати заявку 

 

 

ЖУРІ ТА ОЦІНЮВАННЯ 
Колегіальний орган, до складу якого входять провідні майстри культури та 

мистецтва. 

Оцінювання відбувається за 10 бальною шкалою. 

Журі має право присуджувати не всі призові місця. 

Визначення переможців у номінації «Гран-прі» відбувається на підсумковому 

засіданні журі. 

Присутність «третіх осіб» під час засідання журі заборонена. 

Рішення журі є остаточними, перегляду і зміні не підлягає. 

Своє рішення члени журі не коментують.  
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Публічного обговорення та рецензування робіт не відбувається. 

Організатори рішення журі не обговорюють, не коментують. 

Рішення журі оприлюднюється шляхом його розміщення (електронна зведена 

форма) на сторінці Конкурсу в соціальній мережі ФБ 

https://www.facebook.com/STAR-FEST-Дитячі-та-Юнацькі-конкурси-

109000028269487 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Рівень  майстерності. Композиційна побудова номеру (роботи). Загальний 

рівень музичної, художньої культури. Складність, артистизм, емоційне 

сприйняття, оригінальність.  

Сюжетність, композиція кольоробачення та кольотворення  

  

 

ПЕРЕМОЖЦІ ТА НАГОРОДИ 
У кожному жанрі та віковій категорії присуджуються:  

«І місце», «ІІ місце», «ІІІ місце». 

«Гран-прі» - 1 позиція (у жанрі). 

Керівники (Викладачі) –  нагороджуються дипломом  

   «Учасник конкурсу» - для тих, хто не посів призового місця. 

Окремі місця можуть не присуджуватися.  

«Гран-прі» може не присуджуватися. 

За рішенням журі може бути присуджений «Спеціальний приз» (декілька). 

Переможці нагороджуються Дипломом (відповідного ступеню). 

Учасники, які не зайняли призові місця отримують Диплом «УЧАСНИК 

КОНКУРСУ» (електронний варіант)-  диплом буде «загружено» на гугл диск 

відповідно назві Жанру в якому подавалася заявка . 

. 

 

 

ЗАЯВКИ 
Для участі у Конкурсі слід подати заявку на адресу організаторів 

irinastarfest@gmail.com  (у полі «ТЕМА» обов’язково вкажіть «КОНКУРС «ДО 

ДНЯ СВЯТОГО МИКОЛАЯ»):  

 

-посилання на номер на сторінці YouTube. 

-фото роботи (номінації: «ДУМ», «ФОТОМИСТЕЦТВО»)- прикриплені, або 

«загружені» на гугл- диск 

- копію (фото) квитанції про сплату добровільного (організаційного) 

внеску. 

Заявки приймаються до 24 години, 19 грудня 2021 року. 

Заявка вважається прийнятою тільки в тому випадку, якщо до неї додано всі 

документи які визначені у цьому розділі. 

Заявка повинна бути заповнена у табличному форматі (додається) з 

розширенням xlsx або xls, word.  

https://www.facebook.com/STAR-FEST-Дитячі-та-Юнацькі-конкурси-109000028269487
https://www.facebook.com/STAR-FEST-Дитячі-та-Юнацькі-конкурси-109000028269487
mailto:irinastarfest@gmail.com
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Граматичні, орфографічні, стилістичні та інші помилки не виправляються! 

( тож друзі- уважно заповнюйте заявку) 

 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ФОТО ТА ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ 
Роботи в усіх жанрах (крім «ДУМ» та «Фотомистецтво») приймаються 

ВИКЛЮЧНО у вигляді посилань на файл який Учасник САМОСТІЙНО 

«заливає» на канал YouTube або Гугл Диск 

У номінаціях «ДУМ», «Фотомистецтво» роботи подаються у вигляді 

фотографій в форматі jpeg , PDF, png 

Якщо відео формат не відповідає mp4- у організаторів є 

можливість переформатувати його  
 

Організатори не несуть відповідальність за технічні проблеми щодо 

відкриття фалів та передачу їх електронними засобами зв’язку. 

 

 

 

ОКРЕМІ УМОВИ 

* йому зрозумілі всі умови цього Положення і він згоден з ними; 

* він усвідомлює наслідки невиконання умов Положення. 

Участь у Конкурсі (факт відправки Заявки) означає повне і беззастережне 

прийняття Учасником умов і правил проведення Конкурсу і згоду з ними. 

-не мають права брати участь у Конкурсі (у будь-якому 

жанрі) самостійно (без згоди батьків) так само як і здійснювати фінансові 

операції пов’язані з благодійними (організаційними) внесками у будь-який 

спосіб, у т.ч. в електронному вигляді через банківські додатки у електронних 

мережах.  

Диплом переможця, «Гран-прі», «Спеціальний приз» виготовляється 

організаторами шляхом поліграфічного друку та разом з відзнакою 

відправляється на адресу переможця «Новою поштою» (за його рахунок) тільки 

при наявності повних контактних ідентифікаторів, які подаються у Заявці. 

Макет диплому « учасників»  з внесенням назви колективу (прізвища 

учасника) з підписами та печатками організаторів розміщуються ВИКЛЮЧНО 

у електронному вигляді на сторінці Конкурсу в мережі ФБ (не розсилаються 

електронною поштою). 

 

 
ДОБРОВІЛЬНИЙ (організаційний) ВНЕСОК 

Організація та проведення Конкурсу відбувається за рахунок добровільних 

(організаційних) внесків учасників та інших надходжень, які не заборонені 

чинним законодавством. Внески приймаються тільки у безготівковій формі.  

Учасник (представник) здійснює внесок (відділення банку, банкомат, 

карткомат, Інтернет-банкінг онлайн -перевод) на рахунок:  
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UA593545070000026001300517516  філія Черкаське обласне 

управління АТ «ОЩАДБАНК»,  

МФО 354507, код ЄДРПОУ 40392857  

Отримувач ГО «Інвестресурс». Добровільний внесок. 
 

 

 

«ХОРЕОГРАФІЯ» – 100 грн, за 1 номер 

«ВОКАЛ» – 100 грн, за 1 номер 

«ТЕАТРАЛЬНИЙ ЖАНР» – 100 грн, за 1 номер 

«ДИЗАЙН ОДЯГУ» – 75 грн, за 1 номер 

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» – 100 грн, за 1 номер 

«ДУМ» – 75 грн, за 1 роботу 

ФОТОМИСТЕЦТВО- 75 грн, за 1 роботу 
ВІДЕОМИСТЕЦТВО - 75 грн, за 1 роботу 
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО- 75 грн, за 1 роботу 
КОМПЬЮТЕРНА АНІМАЦІЯ - 75 грн, за 1 роботу 
ПІСОЧНА ГРАФІКА - 75 грн, за 1 роботу 
 

Внески за кілька учасників/номерів можуть бути здійснені одним платіжним 

дорученням. Копія платіжного документу (банківський чек, чек банкомату, 

скріншот платіжного вікна ,фото) додається до кожної заявки. 

 

 

КОНТАКТИ 
Контактна особа: Голова ГО «ІНВЕСТРЕСУРС» Пляченко Дмитро 

Валерійович 

Телефон: +38 093 229 40 08  

ВСІ ЗАПИТАННЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (вхідні дзвінки), АБО НА СТОРІНКУ ФБ 

Адміністратор Ірина https://www.facebook.com/STAR-FEST-Дитячі-та-

Юнацькі-конкурси-109000028269487 

e-mail: irinastarfest@gmail.com  

 

 

 
ЗАСНОВНИКИ 

Громадська організація “Інвестресурс ” 
 

 

 

https://www.facebook.com/STAR-FEST-Дитячі-та-Юнацькі-конкурси-109000028269487
https://www.facebook.com/STAR-FEST-Дитячі-та-Юнацькі-конкурси-109000028269487
mailto:irinastarfest@gmail.com
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ТВОРЧИЙ КОНКУРС ДО ДНЯ СВЯТОГО 

МИКОЛАЯ «ПОДІЛИСЬ ДОБРОМ!» 
Сторінка у ФБ: https://www.facebook.com/STAR-FEST-Дитячі-та-Юнацькі-

конкурси-109000028269487 

 

                                                        2021р 
 

https://www.facebook.com/STAR-FEST-Дитячі-та-Юнацькі-конкурси-109000028269487
https://www.facebook.com/STAR-FEST-Дитячі-та-Юнацькі-конкурси-109000028269487

