
Положення 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу за жанрами 

«Скарбничка майбуття» 2022 
 

 
 

До участі у фестивалі-конкурсі запрошуються дитячі та 

юнацькі колективи, солісти, представники дитячих 

музичних шкіл, шкіл мистецтва, загальноосвітніх, 

позашкільних та інших навчальних закладів, обласних, 

міських та районних будинків культури, професійні та 

аматорські колективи.  

Цього року за рішенням організаційної ради фестиваль-конкурс набув статусу 

Всеукраїнський фестиваль-конкурс. 

Організатори:  

Спілка дитячих та юнацьких організацій Черкащини 

Творчий Фестивальний Центр 

Форма проведення:  
Online (заочно) – за посиланнями на відео файли для перегляду членами суддівської 

колегії. 

Жанри:  

ВОКАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 
- естрадний спів 

- джазовий спів 

- народний спів 

- академічний спів 

- авторська пісня 

ХОРЕОГРАФІЯ 
- сучасна хореографія 

- естрадна хореографія 

- бальний танець 

- народний танець 

- класична хореографія 

- східний танець 

- чирлідинг 

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА   
- інструментальні колективи 

- солісти 

ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО 
-читці 

-театр 

-театр малі форми 

ОБРАЗОТВОРЧЕ ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО  
-живопис, 

-графіка,  

-вільний розпис,  

-колаж, 

-вишивка 

-іграшки 

 



МЕДІА-МИСТЕЦТВО  
- відео-кліпи,  

- короткометражні фільми,  

- соціальні-ролики 

 

 

Вікові категорії: 

A - (5-8 років)  

B - (9-12 років)  

C - (13-15 років)  

D - (16-18 років)  

E - (18+ років)  

MIX (змішана)  

 

 

Організаційні умови: 

Реєстрація на участь відбувається з 09.11.2022 по 27.11.2022 року. Оприлюднення 

результатів та протоколів журі 12.12.2022 року. 

Учасник або колектив має надіслати заявку, фото квитанції та відеозапис або посилання 

на відео  конкурсного номеру на e-mail: spilkack@gmail.com до 27.11.2022 року 

включно. 

Відео ви можете завантажити на YOUTUBE, GOOGLE DISK.  

Факт подачі заявки автоматично означає, що конкурсанти ознайомлені з умовами 

положення, приймають та погоджуються з усіма правилами проведення 

конкурсу. Результати конкурсу будуть розміщені на сторінці фейсбук 

https://www.facebook.com/groups/306045834166361  

 

 

 

Фінансові умови: 

Внесок, який йде на організацію, проведення конкурсу та на розвиток фестивалю: 
               Вокал: солісти – 100 грн. ансамбль – 50 грн. з особи.  

               Хореографія: солісти – 100 грн. ансамблі – 50 грн. з особи. 

               Інструментальна музика: солісти – 60 грн. ансамблі – 40 грн. з особи. 

               Акторство: солісти – 50, колектив 35 грн. з особи. 

      Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво:  40 грн. з особи. 

               Медіамистецтво: - 75 грн за одну відеороботу. 

Реквізити для оплати: 
Спілка дитячих та юнацьких організацій Черкащини 

Код організації 14183903 

р/р UA633808050000000026003200388 

380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ 

З поміткою: Внесок на розвиток програм  

 

Володарі Гран-Прі, І, ІІ, ІІІ місць обласного фестивалю конкурсу «Скарбничка 

майбуття» 2021 ONLINE мають 50% знижку на участь у цьогорічному фестивалі-

конкурсі «Скарбничка майбуття» 2022 (22 травня 2021 року) (за умови фото диплому 

або сертифікату «Скарбничка майбуття» 2021 ) 

mailto:spilkack@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/306045834166361


Технічні вимоги: 

 

Online (заочно) 

Вокал 1(один) музичний твір. Загальний хронометраж – до 5 хвилин. 

Живе виконання (без використання фонограми типу «+»). 

Конкурсна робота  може бути знята на будь-якій локації (сцена, 

клас, концерт, вдома, не раніше 2021 року) Без монтажу. 

Хореографія 1 (одна) танцювальна композиція 

Загальний хронометраж – до 7 хвилин; 

Конкурсна робота  може бути знята на будь-якій локації (сцена, 

клас, концерт, вдома, не раніше 2021 року). Щоб видно було 

увесь колектив. Без монтажу. 

Театральне мистецтво 1 (один) твір-постановку або уривок з неї 

Загальний хронометраж – до 10 хвилин; 

Дозволяється фонова музика (за потреби). Конкурсна робота  

може бути знята на будь-якій локації (сцена, клас, концерт, 

вдома, не раніше 2021 року). Без монтажу.  

Інструментальна 

музика 

1(один) музичний твір 

Загальний хронометраж – до 5 хвилин. 

Під час виконання має бути чітко видно руки, інструмент та 

обличчя виконавця. Конкурсна робота  може бути знята на 

будь-якій локації (сцена, клас, концерт, вдома, не раніше 2021 

року). Без монтажу. При заповненні заявки обов’язково 

вказати клас музичної школи. 

Медіа-мистецтво 

 

1(одна) Відео робота. Відео-кліпи (загальний хронометраж – 

до 5 хвилин), короткометражний фільм, соціальний ролик 

(загальний хронометраж – до 10 хвилин). Відповідність 

хронометражу, розкриття теми. 

Допускається аматорський формат відео при дотриманні всіх інших умов конкурсу. 

Допускається використання непрофесійної відео (фото) апаратури(телефон, 

планшет), записи з минулих конкурсів ( не раніше 2021 року). 

Учасники мають право брати участь в декількох номінаціях та жанрах за 

умови  надання окремої заявки та оплати додаткового внеску.  

 

Оприлюднення результатів: 12.12.2022 року на сторінці  Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/306045834166361 

 

Оргкомітет залишає за собою право на розміщення ваших  фото та відеоматеріалів, 

які надаються для участі у конкурсі на наших сторінках у соціальних мережах. 

Факт подачі заявки автоматично означає, що конкурсанти ознайомлені з умовами 

Положення, приймають та погоджуються з усіма правилами проведення конкурсу. 

 
Критерії оцінювання (для усіх конкурсних жанрів): 

 Підбір репертуару; 

 Музичний супровід; 

 Техніка виконання; 

 Підбір костюму та естетика 

зовнішнього вигляду; 

 Загальне артистичне враження; 

 Акторська майстерність; 

 „Харизма”; 

 Оригінальність. 

 Репертуар відповідно до віку 

виконавця 

https://www.facebook.com/groups/306045834166361


 

Журі: 

Представники культури, мистецтва, викладачі профільних спеціальностей 

творчих кафедр, педагогічної еліти міста та області та країни. 

Нагородження: 

У кожній номінації та віковій категорії учасників, визначаються призові: І, ІІ та 

ІІІ місця. 

За рішенням журі визначається володар Гран-прі. 

Переможці (володарі І, ІІ, ІІІ місць та Гран-Прі) нагороджуються електронними 

дипломами. 

Володарі І місць та Гран-прі також нагороджуються пам’ятними відзнаками 

«Скарбничка майбуття 2022» (відправлення за рахунок одержувача). 

Переможці разом з дипломами отримують сертифікати на 50% знижку для участі 

у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі  за жанрами  

«Скарбничка майбуття»2023 (сертифікат не переводиться в грошову винагороду). 

 

 Отримання дипломів та пам’ятних відзнак: переможці отримують 

електронний диплом. За бажанням можна отримати оригінал диплома (Укрпошта/Нова 

Пошта за рахунок одержувача) або за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська, 100  

з 13.12.2022 року. 

 

Довідки за телефонами: 050-649-89-69; 067-389-25-51 – Олена Ільченко.  
 

Оргкомітет має право використовувати та розповсюджувати без виплати гонорару учасникам фестивалю аудіо та 

відеозаписи,  друковану та іншу продукцію виготовлену під час проведення конкурсу. 

 

 

 

 

Форма ЗАЯВКИ 

Уважно перевіряйте правильність написання всієї інформації. 

Всі дані з заявки переписуються в Ваші дипломи! 

Заявки відправляти нам на пошту spilkack@gmail.com 

До 27.111.2022 - включно!!! 
 

НОМІНАЦІЯ: 

ВІКОВА КАТЕГОРІЯ: (для інструменталістів додатково вказати клас музичної школи) 

ПІБ/НАЗВА КОЛЕКТИВУ  

КЕРІВНИК:  

МІСТО:  

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:  

ПРОГРАМА:  

ПОСИЛАННЯ ВИСТУПУ НА YOUTUBE, GOOGLE-ДИСК: 

ФОТО КВИТАНЦІЇ ПРО ОПЛАТУ: 

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ:  

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: 

 

mailto:spilkack@gmail.com

