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Затверджую 

__________________ 

ректор НДУ ім. М. Гоголя 

доцент О. Г. Самойленко 

18.10.2016 р. 

 

Положення про конкурс студентської творчості 

«Світич відкриває таланти» 

 
І. Загальні положення 

         1. Це Положення визначає порядок організації та проведення внутрішньо  

університетського конкурсу студентської творчості «Світич відкриває таланти» 

(далі - Конкурс). 

2. Конкурс проводиться в Ніжинському державному університеті імені Миколи 

Гоголя один раз на рік (середина листопада) до Міжнародного дня студентів з метою 

реалізації державної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

формування духовності та творчої активності студентів, залучення талановитих 

виконавців до процесу розвитку культурно-просвітницьких традицій Ніжинської вищої 

школи.   

3. Засновниками Конкурсу є соціально-гуманітарний відділ, факультет культури і 

мистецтв, Молодіжний хор «Світич». До участі у проведенні Конкурсу можуть 

залучатися інші факультети, підрозділи НДУ ім. М. Гоголя, а також фізичні особи (за їх 

згодою). 

4. Конкурс проводиться у межах «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» – авторського проекту  

заслуженого діяча мистецтв України, професора Людмили Шумської. 

 

ІІ. Порядок організації Конкурсу 
1. Підготовку та проведення Конкурсу здійснюють організаційний  комітет з 

підготовки та проведення Конкурсу (далі - Оргкомітет),  адміністративне бюро та журі. 

Склад Оргкомітету та склад адміністративного бюро затверджуються наказами ректора 

університету. 

2. До участі в роботі Оргкомітету та дирекції Конкурсу залучаються представники 

соціально-гуманітарного відділу, факультету культури і мистецтв, Молодіжного хору 

«Світич», меценати (за згодою). 

3. Оргкомітет: 

- затверджує авторську творчу концепцію Конкурсу; 

- порядок та строки проведення Конкурсу; 

- формує склад журі та подає його на затвердження ректора університету; 

- затверджує програмні вимоги для учасників конкурсу; 

- визначає шляхи заохочення учасників; 

4. Організаційне бюро складається з фахівців соціально-гуманітарного відділу та 

учасників Молодіжного хору «Світич». Організаційне бюро: 

забезпечує підготовку, організацію та проведення Конкурсу; 

забезпечує створення належних умов для проведення Конкурсу; 

забезпечує організацію роботи тимчасового прес-центру Конкурсу та оприлюднення 

умов проведення Конкурсу; 

забезпечує інформування про проведення Конкурсу та висвітлення ходу проведення 

Конкурсу в засобах масової інформації; 
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розглядає заявки про участь у Конкурсі. 

5. Журі є діючим робочим органом Конкурсу, завданнями якого є перегляд, відбір та 

оцінювання конкурсних програм, визначення переможців. 

6. До участі у роботі Журі залучаються професійні митці, представники ректорату та 

студентства НДУ ім. М. Гоголя. 

7. Кількісний склад Журі повинен складати не менш як 7, але не більш як 11 осіб. 

 

ІІІ. Порядок проведення Конкурсу 
1. Проведення конкурсу передбачає: 

- урочисту церемонію відкриття Конкурсу; 

- конкурсні прослуховування  в відкритій концертній формі; 

- урочисту церемонію нагородження. 

2. До участі в Конкурсі «Світич відкриває таланти» допускаються студенти, магістри, 

аспіранти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

3. Категорії Конкурсу: соло та ансамбль (група); 

4. Підкатегорії Конкурсу: аматорська та професійна (факультет культури і мистецтв). 

5. Номінації Конкурсу: 

- спів (академічний, естрадний, народний); 

- музично-інструментальне виконання; 

- естрадні або театралізовані мініатюри. 

6. Програма виступу учасника включає один твір (за вільним вибором конкурсанта) 

українського автора. Мова виконання – українська. Час виступу – до 5 хвилин. 

7. Бажаючі взяти участь у конкурсі подають заявку (зразок – в додатку). 

 

ІV. Нагороди Конкурсу 
Оргкомітет визначає нагороди для переможців Конкурсу: 

- Дипломи І ступеню  

- Дипломи ІІ ступеню  

- Дипломи ІІІ ступеню  

- Дипломи учасника 

Оргкомітет і журі можуть встановлювати інші призи і премії учасникам     

Конкурсу. 

V. Календарні терміни Конкурсу 

Конкурс проводиться 17 листопада 2016 року у приміщенні Актового залу нового 

корпусу НДУ ім. М. Гоголя. 

 
Погоджено: 

Начальник соціально-гуманітарного відділу                                           В. І. Скороход 

Декан факультету культури і мистецтв,  

доцент                                                                                                          Л. В. Гусейнова 

Зав кафедри вокально-хорової майстерності,  

професор                                                                                                     Л. В. Костенко 

Зав. кафедри інструментально-виконавської підготовки, 

професор                                                                                                     М. О. Шумський  

Автор проекту конкурсу  

заслужений діяч мистецтв України, 

професор                                                                                                     Л. Ю. Шумська 

 


