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Про проведення Всеукраїнського студентського 
фестивалю-конкурсу «Сяйво надій» 
в режимі онлайн

З метою виявлення обдарованих особистостей, розкриття їх потенціалу, 
створення можливості творчого спілкування молоді

НАКАЗУЮ:

1. Організувати та провести у період з 01.12.2021 до 23.12.2021 року 
Всеукраїнський студентський фестиваль-конкурс «Сяйво надій» в режимі 
онлайн (далі -  Фестиваль)

Відповідальні: Лелюх Л.П., начальник 
управління виховної діяльності;
Нестерчук М.С., президент студентського
самоврядування;
керівники НВП та ТВСП

2. Затвердити:
2.1. Положення про Всеукраїнський студентський фестиваль-конкурс 

«Сяйво надій» в режимі онлайн (далі -  Положення) (додаток 1);
2.2. Склад робочої групи (додаток 2);
2.3. План заходів щодо підготовки та проведення Фестивалю (додаток 3);
2.4. Кошторис витрат (додаток 4);
2.5. Склад журі Фестивалю (додаток 5).

3. Забезпечити участь здобувачів освіти в даному конкурсі та провести у 
навчально-виховних підрозділах університету перший (відбірковий) тур 
Фестивалю (01.12.2021 р. до 08.12.2021 p.):

- здійснити подачу заявки на участь у Google-формі за 
посиланням:
https://docs.google.eom/forms/d/e/IF AlpOLSfr8otDBsUde- 
MdDq-RFZBGihuYdt-V Ilhrz orNn3e8sV4g/viewform;

https://docs.google.eom/forms/d/e/IF


- забезпечити оцінювання, відбір та розміщення на Google- 
диску конкурсною комісією НВП та ТВСП конкурсних відео 
учасника(ів) та надання організаторам доступ до даної папки 
за адресою: svaivo.nadiv2021@gmail.com.

Відповідальні: керівники НВП та ТВСП 
Термін: 01.12.2021- 08.12.2021р.

4. У період із 09.12.2021 до 14.12.2021 р. провести другий тур 
Фестивалю (оцінювання творчих робіт, представлених на конкурс) 
відповідно до Положення.

Відповідальні: журі Фестивалю 
Термін: 09.12.2021- 14.12.2021р.

5. У період із 15.12.2021 до 23.12.2021 р. провести третій тур 
Фестивалю:

- презентація конкурсною комісією відеоробіт конкурсантів на 
Youtube каналі «Університет «Україна»;

- відкриття онлайн голосування з 15.12.2021 до 18:00 20.12.2021 
р;
підрахунок голосів та визначення переможців до 22.12.2021.

Відповідальні: Лелюх Л.П., начальник управління 
виховної діяльності;
Рушковська О.С., директор Центру інклюзивних 
технологій навчання;
Гаврилюк Н.В., директор Центру художньої 
творчості;
Корбут К.К., фахівець управління виховної 
діяльності;
керівники НВП та ТВСП 
Термін: 09.12.2021-23.12.2021 р.

6. Провести святкову церемонію нагородження переможців та Гала- 
концерт у форматі відеоконференції (посилання буде надіслано 
напередодні заходу).

Відповідальні: Лелюх Л.П., начальник управління 
виховної діяльності;
Рушковська О.С., директор Центру інклюзивних 
технологій навчання;
Корбут К.К., фахівець управління виховної 
діяльності
Термін: 23.12.2021 р.

7. Забезпечити участь переможців у церемонії нагородження та Гала- 
концерті.

Відповідальні: керівники НВП та ТВСП 
Термін: 23.12.2021 р.

mailto:svaivo.nadiv2021@gmail.com


8. Забезпечити технічний супровід проведення церемонії нагородження 
та Гала-концерту у форматі відеоконференції на платформі Zoom.

Відповідальні: Бессараб П.Г., директор Центру 
технічного забезпечення навчального процесу ; 
Термін: 23.12.2021 р.

9. Здійснити оплату витрат на проведення Фестивалю згідно з 
кошторисом (Додаток 4).

Відповідальна: Мудрик М.В., начальник відділу 
закупівлі та платних послуг 
Термін: до 06.12.2021 р.

10. Розмістити інформацію про Фестиваль на сайті університету та у 
соціальних мережах.

Відповідальні: Базиленко С.О., завідувач Центру 
розвитку корпоративного порталу та просування в 
Інтернет-просторі 
Термін: 01.12.2021-23.12.2021

11. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з освітньої 
діяльності Коляду О.П.

В.о. президента /J/іЖ - ^ - Іван КУЧЕРЯВИЙ



Додаток 1
до наказу № 

від « J S » У У  2021 р.
ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнський студентський онлайн 
фестиваль-конкурс «Сяйво надій»

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Всеукраїнський студентський онлайн фестиваль-конкурс «Сяйво надій» 

(надалі -  Фестиваль) проводиться у визначений термін з метою розкриття, 
розвитку творчого потенціалу студентської молоді, в тому числі й молоді з 
інвалідністю, і спрямований на активізацію духовної культури.

Для участі в Фестивалі запрошуються студенти, творчі колективи базової 
структури і територіально відокремлених структурних підрозділів Університету 
незалежно від форм навчання (денна, заочна).

Фестиваль проводиться в 3 тури:
1-й тур -  відбірковий,
2-й тур -півфінальний,
3-й тур -  фінальний.

II. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ
Фестиваль має на меті виявлення обдарованих особистостей, розкриття їх 

потенціалу, створення можливості творчого спілкування.
Цей Фестиваль наповнений щирістю та теплом, бурхливими оплесками та 

новими відкриттями! Приєднуйтесь до когорти талановитих учасників або 
щирих організаторів!

III. ОРГАНІЗАТОР
Організатор Фестивалю -  Університет «Україна»

IV. ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
До участі у Фестивалі допускаються колективні та індивідуальні творчі
роботи.
Відбірковий тур включає такі етапи:
І. Подача заявки
Заявка подається в Google-формі (зразок заявки додається до Положення), 

проходить на місцях (у базовій структурі, територіально відокремлених 
структурних підрозділах).

Увага! До Google-форми обов’язково додаються копії документів:
1. для усіх учасників -  студентський квиток або залікова книжка;
2. для студентів з інвалідністю -  також документ, що підтверджує 

інвалідність.
Увага! Відсутність копій вказаних у п.1 документів робить неможливою 

участь даних осіб у Фестивалі.



II. Подача Конкурсної роботи.
Конкурсна робота має відповідати таким вимогам:
- робота має бути в HD форматі, відео -  в горизонтальному форматі, фото 

-  у форматі слайдшоу;
- опис робіт у виставкових номінаціях обов’язково має бути виконано 

державною мовою;
- УВАГА! виступи не можуть виконуватися мовою агресора;
- учасники на відео повинні бути охайно одягнені;
- регламент часу для виступу одного учасника не перевищує 2-3 хв., для 

колективу -  до 4-5 хв.;
- у разі, якщо робота подається у виставкових номінаціях, учасник 

повинен тримати свою роботу в руках, або бути біля неї та розповідати 
про конкурсну роботу, бажано мати музичний супровід.

Учасники, які пройшли відбірковий тур у своєму закладі освіти (не більше, 
ніж один у кожній номінації), набувають статусу «Учасник Всеукраїнського 
студентського онлайн фестивалю-конкурсу «Сяйво надій».

Другий півфінальний тур проводить Організатор.
Організатор:
- створює журі з числа спеціалістів, членів громадських організацій, 

незалежних експертів для оцінювання представлених творчих робіт;
- відповідальна особа з НВП повинна викласти на Google-диск та надати 

організаторам доступ до даної папки;
- збирає відеозаписи робіт із НВП.

Третій фінальний тур проводить Організатор.
Організатор:
- викладає відеороботи конкурсантів на Youtube канал «Університет 

«Україна»;
- розповсюджує посилання на конкурсні роботи з Youtube каналу 

«Університет «Україна» на соцмережі, з посиланням на соцмережі конкурсанта;
- визначає переможців другого туру;
- під час проведення другого туру учасники мають право самостійно 

рекламувати та заохочувати користувачів соцмереж голосувати вподобаннями за 
їх роботи;

- підраховує голоси (вподобання) і визначає кількість призових місць;
- оголошує переможців, які набувають статусу лауреатів Фестивалю;
- нагороджує їх дипломами та цінними подарунками і вручає медалі 

Фестивалю.

Номінації фестивалю:
1) Пісенний вернісаж (вокал, народна естрадна пісня, камерний спів, 

романси тощо, акапельно чи під акомпанемент, соло чи в ансамблі, авторська 
пісня (виконання авторської пісні));

2) Танцювальні ритми (конкурс танцювальних номерів);



3) Жестова пісня (виконання жестової пісні);
4) Розмовний жанр і літературна творчість (декламування поезії та прози, 

зокрема авторської);
5) Виконавче мистецтво: театральне мистецтво (театральні постановки, 

КВК); музичне мистецтво (гра на музичному інструменті);
6) Художня творчість: художнє мистецтво (представлення власних 

малюнків, нарисів та інших художніх витворів); дизайнерське мистецтво 
(конкурс дизайнерських проектів: інтер’єр, екстер’єр, ландшафт, реклама, 
сувенірна продукція, одяг тощо); нерукотворне мистецтво.

7) Декоративно-ужиткове мистецтво (вироби власними руками: іграшки, 
плетіння, вишивки та інше); нерукотворне мистецтво.

8) Країна фантазій: фотографічне мистецтво (представлення власних 
фоторобіт); відео- та віртуальні презентації (оцінюються відеосюжети, 
актуальність теми, та оформлення презентацій); інженерне мистецтво 
(конструювання, робототехніка), все інше, чим можна здивувати журі.

Додаткова інформація у студентських адміністраторів інститутів, коледжу, 
а також в управлінні виховної діяльності або студентському самоврядуванні 

за телефоном: 063 394 85 05.

V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Для організації і проведення Фестивалю створюється журі, до якого входять 

представники Університету «Україна», народні та заслужені діячі культури та 
мистецтв, професійні виконавці, керівники аматорських колективів, які будуть 
вирішувати проблемні питання, а також оцінювання відбуватиметься в 
соціальних мережах за кількістю вподобань робіт.

Кожен член журі оцінює виступ колективу чи окремого виконавця по 5- 
бальній системі за критеріями, визначеними для кожної номінації жанру. Журі 
визначає переможців на I, II, III місце та дипломантів у різних номінаціях, але не 
обов’язково в усіх. У своїй роботі члени журі зобов’язані чітко дотримуватись 
умов цього Положення.

Рішення журі остаточне і не переглядається.

VI. ПІДСУМКИ КОНКУРСУ ТА НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ
Фінал Фестивалю відбудетеся в онлайн форматі 23 грудня 2021 року. 

Інформацію про нагородження учасників буде також висвітлено в соціальних 
мережах і на сайті університету. Переможці фестивалю отримують медалі та 
пам’ятні подарунки.

Диплом Фестивалю отримує кожен учасник, подяки -  керівники навчально- 
виховних підрозділів Університету.

Спеціальний приз глядацьких симпатій отримує той, кого виберуть глядачі 
шляхом підбиття підсумків голосування у соціальних мережах.

Голова оргкомітету фестивалю Оксана КОЛЯДА



Додаток 2
до наказу №

від «сУ<У » -У /*'_____ 2021 р.

Склад робочої групи з підготовки та проведення
Всеукраїнського студентського

онлайн фестивалю-конкурсу «Сяйво надій»

1. Коляда О.П. -  проректор з освітньої діяльності (голова робочої групи);
2. Мудрик М.В. -  начальник відділу закупівель і платних послуг;
3. Лопоносова Н.П. -  начальник Центру внутрішнього аудиту;
4. Лелюх Л.П. -  начальник управління виховної діяльності;
5. Рушковська О.С. -  директор Центру інклюзивних технологій навчання;
6. Корбут К.К. -  фахівець управління виховної діяльності;
7. Гаврилюк Н.В. -  директор Центру художньої творчості;
8. Гук Л.Й. -  завідуючий кафедрою дизайну Інженерно-технологічного інституту;
9. Базиленко А.К. -  адміністратор соціальних мереж;
10.Терещенко А.Л. -  директор Інституту права та суспільних відносин;
11. Нестеренко С.С. -  директор Інституту економіки та менеджменту;
12. Адирхаєв С.Г. -  директор Інституту соціальних технологій;
13. Малишев В.В. -  директор Інженерно-технологічного інституту;
14. Барна Н.В. -  директор Інституту філології та масових комунікацій;
15. Самарай В.П. -  директор Інституту комп’ютерних технологій;
16. Мовчан В.О. -  директор Інституту біомедичних технологій;
17. Веденєєва О. А. -  начальник управління міжнародної освіти та документального 

супроводу вступу;
18. Нестерчук Н.С. -  президент студентського самоврядування;
19. Смолянова С.І. -  директор Фахового коледжу «Освіта»;
20. Бессараб П.Г. -  завідувач Центру технічного забезпечення навчального процесу.



Додаток З
до наказу № ЛА Ю

від «<Л В  » У / 2021 р.

План заходів по підготовці та проведенню
Всеукраїнського студентського

онлайн фестивалю-конкурсу «Сяйво надій»

№
з/п

Назва Термін
виконання

Відповідальні

1 Затвердження кошторису 
витрат

до 01.12.21 Коляда О.П. 
Лелюх Л.П. 
Мудрик М.В. 
Лопоносова Н.П.

2 Розповсюдження інформації 
про Фестиваль на сайті та в 
соціальних мережах

до 01.12.21 Базиленко С.О. 
Базиленко А.К.

3 Визначення та склад 
професійного журі і 
надсилання запрошень

до 15.12.21 Коляда О.П. 
Лелюх Л.П. 
Гаврилюк Н.В.

4 Організація запрошення 
почесних гостей

до 23.12.2021 Таланчук І.В. 
Керівники НВП 
та ТВСП

5 Збір та аналіз інформації 
щодо кількості учасників

до 15.12.21 Корбут К.К.

6 Підготовка сценарію 
Церемонії нагородження

до 15.12.21 Лелюх Л.П. 
Корбут К.К. 
Гаврилюк Н.В.

7 Розробка логотипу та 
макетів для виготовлення 
сувенірної та подарункової 
продукції

до 15.12.21 Зимбалевська
ю.в.
Корбут К.К. 
Гук Л.Й

8 Організація та проведення 
фінального етапу в форматі 
відеоконференції (ZOOM 
формат)

01.12.21 Лелюх Л.П. 
Корбут К.К. 
Бессараб П.Г.

9 Друк та оформлення 
дипломів

01.12.21 Зимбалевська
Ю.В.
Корбут К.К.

10 Ведення протоколів 
реєстрацій та рішення журі, 
підрахунок голосів

01.12.21 Лелюх Л.П. 
Корбут К.К.



Додаток 4
до наказу №

від « » ■/ f _____2021 р.

Кошторис витрат на підготовку та проведення
Всеукраїнського студентського

онлайн фестивалю-конкурсу «Сяйво надій»

№ Назва Вартість
1 Подарунки фіналістам (ЗО шт.) 20 000,00

2 Виготовлення футболок (100 шт.) 15 000,00

Всього 35 000, 00

Начальник відділу закупівель 
і платних послуг

Начальник Центру внутрішнього 
аудиту

Начальник управління виховної 
діяльності

Марія МУДРИК

Наталія ЛОПОНОСОВА

Лариса ЛЕЛЮХ



Додаток 5
до наказу №

від « А@г>> У / _____ 2021 р.

Склад журі Всеукраїнського студентського 
онлайн фестивалю-конкурсу «Сяйво надій»

1. Коляда О.П. -  проректор з освітньої діяльності (голова робочої групи);
2. Лелюх Л.П. -  начальник управління виховної діяльності;
3. Корбут К.К. -  фахівець управління виховної діяльності;
4. Гаврилюк Н.В. -  директор Центру художньої творчості;
5. Гук Л.Й. -  завідуючий кафедрою дизайну ІТІ;
6. Базиленко А.К. -  адміністратор соціальних мереж;
7. Нестерчук Н.С. -  президент студентського самоврядування;


