
 
П О Л О Ж Е Н Н Я  

про творчий конкурс «ТНПУ запалює зірки» 
 

Відділ у справах молоді ТНПУ ім.В.Гнатюка за підтримки Студенського Уряду  

та Профспілки студентів університету з метою розвитку та підтримки творчих 

здібностей у студентської молоді, сприяння розвитку культури серед молодого 

покоління, активізації форм позанавчальної діяльності студентів, залучення 

юних талантів до активної участі у формуванні позитивного іміджу та творчого 

життя університету проводить Конкурс "ТНПУ запалює зірки" (далі – 

Конкурс).  

 

Конкурс проходить в два етапи.  

І етап:  

відбір відбудеться 5 жовтня 2017р. (о 14.30 в актовій залі). У ньому беруть 

участь студенти та студентські колективи університету, які подадуть  заявки 

(зразок додається) у відділ у справах молоді до 2 жовтня 2017 року.  

Переможці та учасники І етапу Конкурсу візьмуть участь у гала-концерті (на 

розгляд організаторів), що відбудеться 19 жовтня 2017 року.  

ІІ етап:  

гала-концерт. Під час гала-концерту відбудеться виступ учасників І етапу 

конкурсу та нагородження  переможців.  

 

Склад журі формується оргкомітетом із числа незацікавлених осіб в непарному 

складі з представників відділу у справах молоді, факультету мистецтв, 

профспілкової організації студентів та студентського уряду. 

 

Номінації конкурсу 

І. Вокал 

IІ. Хореографія 

ІІІ. Гумор 

IV. Авторська поезія 

V. Художнє читання 



VI. Інструментально-вокальне виконавство 

VII. Інструментальне виконавство 

VIIІ. оригінальний жанр.  

Види: 1. Гімнастика. 2. Акробатика, атлетика. 3. Еквілібристика, жонглювання. 

4. Клоунада, фокуси, ексцентрика, ілюзія тощо. 

 

Основні вимоги до конкурсантів 

1. Конкурсні твори виконуються українською мовою (винятком можуть бути 

класичні літературні твори та музичні пародії). 

2. Заохочуються авторські твори. 

3. За використання у своїх виступах нецензурних та брутальних висловів, 

особистих образ, конкурсант дискваліфікується. 

Прикінцеві положення. З метою покращення умов проведення Конкурсу 

організатори залишають за собою право вносити корективи в організацію його 

проведення. 

 

Начальник 

відділу у справах молоді Брославський В.Л. 

 



Начальнику  
відділу у справах молоді 
ТНПУ ім.В.Гнатюка 
доценту Брославському В.Л. 
студентів___________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 

 

Заява 

Просимо зареєструвати нас учасниками конкурсу студентів ТНПУ 

ім.В.Гнатюка  «ТНПУ запалює зірки». 

Учасники: 

Прізвище, ім’я, по батькові Факультет, 
група 

Контактний 
телефон 

Жанр 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

______________        ______________ 

       ( дата )          (підпис) 

 

 

 


