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I. Загальні положення 

1.1 Відкритий університетський творчий конкурс «Наші мрії про Перемогу 

України!» (далі за текстом – конкурс) заснований та організований 

студентським клубом Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету у 2022 році. 

1.2 Термін проведення конкурсу – з 1 червня по 31 серпня 2022 року 

(термін може бути продовжений). 

1.3 Конкурс за умов воєнного стану проводиться дистанційно. 

 

II. Мета і завдання конкурсу 

2.1 Головною метою конкурсу є виявлення, розкриття та підтримка творчих 

художніх здібностей і талантів студентів, викладачів та співробітників 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 

2.2 Виховання та проявлення національно-патріотичних почуттів до 

України. 

2.3 Надання можливості всім учасникам висловити свої думки і почуття, 

власне бачення свободи і незалежності, сьогодення та щасливого 

майбутнього України, мужності та сили українського народу за 

допомогою жанрів художньої творчості. 

 

III. Номінації 

3.1 «Авторські поетичні твори» (текст або читання авторських віршів, 

балад, поем і т.д.). 

3.2 «Авторська проза» (текст або читання авторських оповідань, п’єс, 

монологів тощо). 

3.3 «Художні твори» (читання художніх творів інших авторів). 

3.4  «Образотворче мистецтво» (живопис олівцем, фарбами, за допомогою 

технічних засобів, а також твори фотомистецтва). 

3.5 «Відеороботи» (за напрямками соціальні відеороліки, відеокліпи, 

художнє відео, можливо з використанням інформації радіо і 

телепрограм). 

3.6 «Патріотичні вишивання» (вишивка хрестиком, гладдю, бісером і т.п.). 

3.7 «Хореографія» (хореографічні композиції з використанням української 

музики). 

 



3.8 «Вокальні твори» (виконання авторських пісень та творів інших 

музикантів). 

3.9 «Інструментальні твори». 

 

IV. Учасники конкурсу 

4.1 У конкурсі беруть участь усі бажаючі серед студентів, викладачів і 

співробітників ХНАДУ поза віковими категоріями. 

 

V. Умови проведення конкурсу 

5.1 Для представлення творчих робіт допускається використання гриму, 

сценічних костюмів, реквізиту, декорацій, фонограми та участь 

концертмейстера. 

5.2 Тривалість виступу — до 5 хвилин. 

 

VI. Журі та Організаційний комітет конкурсу 

6.1 Склад Оргкомітету конкурсу: 

- Климець Любов Іванівна — голова Оргкомітету, директор 

студентського клубу ХНАДУ; 

- Бірко Вікторія Віталіївна — заступник директора студентського 

клубу ХНАДУ; 

- Кішмєрєшкіна Марія Олександрівна — культорганізатор 

студентського клубу ХНАДУ. 

6.2 Склад журі конкурсу: 

- Ходирєв Сергій Якович — голова журі, Перший проректор ХНАДУ; 

- Климець Любов Іванівна — директор студентського клубу ХНАДУ; 

- Бірко Вікторія Віталіївна — заступник директора студентського 

клубу ХНАДУ; 

- Кішмєрєшкіна Марія Олександрівна — культорганізатор 

студентського клубу ХНАДУ. 

- Сєрков Ігор Юрійович — керівник хореографічного колективу 

ХНАДУ; 

- Ковальова Галина Михайлівна — керівник вокальної студії ХНАДУ. 

 

VII. Порядок подання конкурсних робіт 

7.1 Учасники конкурсу з 1 липня по 31 серпня 2022 року включно 

надсилають на електронну адресу studclub.hnadu328@gmail.com або на 

один з контактних номерів Оргкомітету конкурсу: +38 098 207 15 92 

(Viber, Telegram), +38 098 263 70 27 (Viber), +38 066 914 15 79 (Telegram) 

творчі роботи (відео/зображення бажано високої якості) з підписом: 

1. Назва твору та автор; 

2. ПІБ виконавця; 

3. номінація представлення твору; 
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4. факультет, кафедра, відділ (для співробітників) ХНАДУ; 

5. контактні телефони, електронна адреса конкурсанта. 

 

VIII. Нагородження переможців 

8.1 Оцінювання конкурсних робіт та визначення переможців здійснюється 

журі конкурсу. 

8.2 Оргкомітетом встановлені такі відзнаки у кожній номінації: Гран-прі, І 

місце, ІІ місце, ІІІ місце. 

8.3 Оголошення й нагородження переможців та учасників конкурсу 

відбудеться на першому офіційному заході ХНАДУ після перемоги 

України у війні з РФ. 

 

IX. Фінансові умови 

9.1 Конкурс є некомерційним заходом, без фінансових внесків учасників 

конкурсу. 

 

X. Телефони для довідок 

- +38 (066) 914 15 79 (+Telegram), +38 (98) 263 70 27 (+Viber) – директор 

студентського клубу ХНАДУ Любов Іванівна Климець; 

- +38 (098) 207 15 92 (+ Telegram, Viber) – культорганізатор студентського 

клубу ХНАДУ Марія Олександрівна Кішмєрєшкіна. 


