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Організатори заходу висловлюють Вам свою повагу і 
запрошують взяти участь у 

Міжнародному фестивалі-конкурсі 
«ТАЛАНОВИТІ ДІТИ УКРАЇНИ»,  

що відбудеться 8-15 червня 2017 року  

в с. Лугове Миколаївської області 
на узбережжі Чорного моря! 

 

 

 

1.МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 

Пансіонат «Приморський» в с. Лугове Миколаївської області. 
Приїзд та реєстрація учасників 8 червня2017 

(деталі ще будуть узгоджені).  
 

 

 

2.МЕТА ФЕСТИВАЛЮ: 

Міжнародний фестиваль-конкурс «Талановиті діти України» 
проводиться з метою розкриття таланту, індивідуальності та творчого 

потенціалу дітей та молоді України і світу, відкриття яскравих 
особистостей. Для кожної дитини участь у фестивалі є справжнім 

випробуванням творчих сил, але ми впевнені, що талант, відданість та 
віра допоможуть всім учасникам у конкурсі. Наш проект дає високу оцінку 

досягненням учасника та надихає на нові звершення у мистецтві. Ми 
допомагаємо молодим талантам звершувати кроки до мети та до 

здійснення мрії, даючи шанс кожному показати чи випробувати свої 
можливості та здібності на великій сцені. 

 
 
 
До слова:  

Досвід нашої організації щодо організування фестивалів включає вже з 
2006 року також проведення різних заходів для дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування. 
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3.ЗІРКОВІ ГОСТІ ТА ЧЛЕНИ ЖУРІ НАШОГО 

ФЕСТИВАЛЮ У 2016 РОЦІ: 

 

ВЕДУЧИЙ НАШОГО ЗАХОДУ –  

учасник 5 сезону «Х-фактор», 

вокаліст гурту «Територія світла», 

викладач акторської майстерності у 

«RELEASE education» (м. Київ) -  

Артур ПІСКОВСЬКИЙ 

 

 

 

 
 Аліса ЗАЙЦЕВА 

Фіналістка шоу  

«Танцюють всі - 5». 

Брала участь у таких проектах, як «Танці з 

зірками», «Шанс», «Золота шарманка», «Пісня 

року», «Фабрика зірок» і «Шоуманія». Хореограф-

постановник танцювального шоу «Майданс». 

Хореограф-постановник телевізійного проекту 

«Голос. Діти (2016)». 

 

 

 

 
 Дарина СТЕПАНЮК 

 

Учасниця шоу «Голос країни», котра зворушила 

серця всіх українців та зіркових тренерів.  

 
 Інші провідні діячі мистецтва в 

Україні та Європі 
 

Провідні спеціалісти, професори та 

авторитетні фахівці у сферах музики, хореографії, шоу-бізнесу, 

продюсери, видатні діячі культури та мистецтва України, 

представники преси і ТБ, громадські діячі. 
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4.УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ: 

 Хореографія – всі жанри і стилі (танцювальні 
колективи, солісти, дуети, тріо тощо); 

 Вокалісти (народний, естрадний, академічний, джазовий вокал та 
акапелла); 

 Інструментальні ансамблі, інструменталісти (соло, дуети, тріо та інші 
види ансамблю); 

 Оркестри (виконання на всіх музичних інструментах); 
 Композитори та концертмейстери (авторська, класична музика); 
 Вокальні ансамблі, гурти; 
 Хори; 
 Оригінальний жанр (вистави, моновистави, монологи, пародії);  
 Читці; 
 Театри мод; 
 Циркові колективи та шоу-програма; 
 Х

удожники, скульптори, декоративно-прикладне мистецтво  
(виставка робіт). 

 

 

Жанр Кількість номерів 
Тривалість 
номеру 

Вокал 

(Виступ виконується наживо в 
інструментальному супроводі, з 
фонограмою (-) або акапелло) 

Виконується 1 номер до 3,5 хв. 

Хореографія 
Виконуються 2 номери 
(можна 1) 

до 3 хв. 

Інструменталісти, оркестри, 
композитори, концертмейстери 

Виконується два твори 
 
до 4 хв. 
 

Хори, ансамблі 
Виконуються 2 номери 
(можна 1) 

до 5 хв. 

Театри мод, циркові колективи, шоу-
програма, оригінальний жанр, читці 

Виконується 1 номер до 5 хв. 

Актори моновистави, монологи, 
вистави, пародії 

Виконується 1 номер до 15 хв. 
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5.ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ (3-35 рр.): 

  

 

 

 

 

6.СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УЧАСНИКІВ: 

Система оцінювання відповідає критеріям міжнародного стандарту. 

Оцінювання буде проводитись за віковою категорією учасників та 

по 11-бальній системі. Журі визначає переможців за кількістю 

набраних балів. Рішення журі є остаточним і перегляду не 

підлягає. Організатори та журі мають право встановлювати 

спеціальні призи. 

Члени журі фестивалю звертають увагу на: 

 технічну майстерність; 

 чистоту інтонування; 

 рівень виконавської 

      майстерності; 

 творчий підхід та 

      цікаву ідею; 

 реалізацію задуму 

      художнього твору; 

 артистизм та сценічну 

      культуру; 

 якість фонограми; 

   естетику сценічного 

    одягу.

 

7.НАГОРОДЖЕННЯ: 

В кожній номінації та 
вік. категорії присуджуються 

такі місця: 
Гран-Прі, І місце,  

ІІ місце та ІІІ місце. 

(Місця можуть дублюватися). 

 Нагороди фестивалю-конкурсу: 

1) Кубки 

Початкова категорія 3-5 років 

Молодша категорія 6-12 років 

Середня категорія 13-17 років 

Старша категорія 18-35 років 
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2) Медалі 
3) Дипломи  
4) Подарунки 

8.ДЛЯ УЧАСТІ У ФЕСТИВАЛІ-КОНКУРСІ «ТАЛАНОВИТІ 

ДІТИ УКРАЇНИ» НЕОБХІДНО: 

 Заповнити отриману анкету* та відіслати її за ел. адресою: 
arichkaartik@mail.ru ; 

* Анкета заповнюється окремо для кожного 
колективу або індивідуального виконавця. 

 Просимо Вас надіслати фото учасника або колективу за 10 
днів до дня початку фестивалю. 

Додаткові організаційні питання ви можете дізнатися за поданою  
вище ел. адресою, а також за телефонами: 

 050-97-47-910; 096-93-33-003; 093-868-76-51 – Людмила. 

А також долучайтесь до нас у соціальних мережах за посиланнями: 

 VK – http://vk.com/festivals_talents ; 

 FВ – https://www.facebook.com/groups/710597382375049/?fref=ts . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вартість проживання у пансіонаті «Приморський» (7 ночей / 8 днів; див. 
фото пансіонату в додатку до емейл-розсилки з положенням або за 
інтернет-адресою: http://xn--h1aadcjmeidk.com.ua/photos#.WNamxPntmko) 
залежить від замовленого учасниками пакету послуг: 
1) Послуги класу «Люкс»: 4500 грн. Проживання у номері класу «Люкс» 
або у котеджі (118 місць). 
2) Часткові послуги: 3400 грн. Проживання у номері класу «Напівлюкс» 
(36 місць). 

mailto:arichkaartik@mail.ru
http://vk.com/festivals_talents
https://www.facebook.com/groups/710597382375049/?fref=ts
http://приморский.com.ua/photos#.WNamxPntmko
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3) Економ-варіант: 3100 грн. Проживання у стандартному 
номері пансіонату (56 місць). 
 

 
 
 
Окрім того, у всі три варіанти ВКЛЮЧЕНО: 

- Трансфер Одеса (З/д вокзал) – Пансіонат «Приморський»; 
- Повноцінне триразове харчування; 
- Користування басейном (20 х 5), пляжем та всіма послугами 

пансіонату (територія охороняється та ін.); 
- Розважальна програма для дітей від аніматорів; 
- Екскурсія до Миколаївського зоопарку (зоопарк функціонує з 1901 

року; 18.48 га площею; вважається найкращим зоопарком України та 
одним із найкращих у Європі!); Миколаївського музею 
суднобудування та флоту; Миколаївського обласного краєзнавчого 
музею; 

- Майстер-клас танців від Аліси Зайцевої – фіналістки шоу «Танцюють 
всі-5» – зі стилю «Contemporary experimental» та інших видів танцю; 

- За додаткову доплату та при попередній реєстрації надається 
можливість відвідання дельфінарію та аквапарку у Коблево (50% 
знижка при вході). 

 Для супроводжуючих та керівників груп більших за 15 чоловік усі 
послуги БЕЗКОШТОВНІ! 
 

 
На нашому заході буде присутня медіа-підтримка (ЗМІ).  
З організаційних причин просимо учасників, котрі бажають 

отримати фото та відео з фестивалю, заздалегідь 
повідомляти про це організаторів. 
 

 

ЧЕИАЄЙО ВАС НА ЙІЖНАПОДНОЙС ФЕСРИВАЛІ-ИОНИСПСІ 

«РАЛАНОВИРІ ДІРИ СИПАЇНИ»!  

ЗАВЖДИ ПАДІ НОВИЙ ЗССРПІЧАЙ РА СРАПИЙ ДПСЗЯЙ! 

ЙИ ВІПИЙО С ВАШ РАЛАНР! 
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