
 

 

       

   Додаток 1 

       до наказу департаменту освіти і науки 

                                                            Кіровоградської облдержадміністрації 

 

                                                                    від ______________ №___ 

 

 

 

У М О В И  

проведення обласного конкурсу молодіжного креативу 

«TikTok Party ГуморОК» 

 

Загальні положення 

Обласний  конкурс молодіжного гумору «TikTok Party ГуморОК» 

проводиться 1 квітня 2021 року онлайн у застосунку ZOOM. 

 

Мета конкурсу: 

Метою проведення конкурсу є реалізація творчих здібностей молоді у 

жанрі гумору та сатири; практичне знайомство із сучасними застосунками, 

модними тенденціями, художнім пізнанням світу, аматорською фантазією; 

сприяння подальшому розвитку юних обдарувань, залучення молоді до 

активної участі у мистецькому житті суспільства та формування творчої 

еліти Кіровоградщини. 

Завдання конкурсу: 

- широка пропаганда Digital контентів; 

- розвиток творчого потенціалу молоді; 

- об’єднання та розвиток молодіжних ініціатив; 

- популяризація сучасного формату сценічних виступів. 

 

Організатори конкурсу 

Загальну організацію конкурсу здійснює департамент освіти і  науки 

Кіровоградської обласної держаної адміністрації, управління молоді і  спорту 

Кіровоградської обласної держаної адміністрації, Центральноукраїнський 

державний будинок художньої та технічної творчості (далі – ЦД БХТТ) у 

партнерстві з ГО «Молодіжний центр» Кіровоградської області. 

 

Учасники Фестивалю 

Учні та студентська молодь від 14 до 25 років, обласна рада 

молодіжного самоврядування, євроклуби, молодіжні клуби та молодіжні 

організації, учнівське та студентське самоврядування.  

 

Порядок проведення 



* Подання анкети – заявки із посиланням на відеороботу яка розміщена на 

сторінках учасників на участь відповідно форми до 28 березня  2021 року. 

* Фінальний етап 1 квітня 2021 року у застосунку Zoom, початок об 14:00. 

 

Умови конкурсної програми 

До участі у конкурсній програмі запрошуються учнівська та студентська 

молодь від 14 до 25 років, обласна рада молодіжного самоврядування, 

євроклуби, молодіжні клуби та молодіжні організації, учнівське та 

студентське самоврядування.  

Голосування буде відбуватися на Instagram сторінці ЦД БХТТ: 

https://www.instagram.com/cdbxtt/    

Номінації конкурсу:   

       «TikTok Video» (сюжетне відео під музичний супровід через додаток)  

                    
       «TikTok Stem» ( короткочасні виступи учасників конкурсу) 

Учасники надсилають до 28 березня 2021 року на електронну адресу ЦД 

БХТТ (kirovograd_dbxtt@ukr.net) анкету для подання заявки на участь за 

формою та конкурсне посилання на відео у Telegram +380662118252 із 

зазначенням «TikTok Party ГуморОК» та назвою закладу або команди: 

 

АНКЕТА- ЗАЯВКА 

на участь в обласному конкурсі молодіжного гумору 

«TikTok Party ГуморОК» 

Назва навчального закладу (повністю)  

*  номінація (можна декілька на вибір) 

* прізвища та імена виконавців або 

назва команди 

* назва номеру  

* автор 

 

 

 

Прізвище, ім’я по батькові, посада, 

номер телефону відповідальної  

особи  

 

 

 
  Посада                                                      підпис                                              П.І.П. 

 

Вимоги до конкурсних робіт: 

Всі роботи повинні мати завершений вигляд 

 Тривалість: 

        - роботи «TikTok Video» - до 1 хв. (сюжетне відео під музичний 

супровід через додаток); 

        - виступи «TikTok Stem» - до 1 хв. 

        - «МЕМИ». 

 

https://www.instagram.com/cdbxtt/
mailto:kirovograd_dbxtt@ukr.net


 

 ТЕМА ДЛЯ ВИСТУПІВ - ВІЛЬНА 

 

НЕ допускається використання сюжетів на політичну та релігійну 

тематику!!! 

 

 

Нагородження учасників 

Переможці конкурсу  нагороджуються за номінаціями (І-ІІІ місце) 

Дипломами департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації  та відзнаками. 

 

Програма «TikTok Party ГуморОК» 

01 квітня 2021 року 

 

14.00 - Пряме включення відбуватиметься у застосунку ZOOM із 

прямим включенням сторінку Facebook https://www.facebook.com/cdbxtt  

 

 

Фінансування. 

Участь у конкурсі  безкоштовна.  

Забезпечення організації заходу відбувається відповідно до видатків, 

передбачених кошторисом. 
 

 

 

 

 

Усі питання та коментарі: 

 Моб. тел.: 0662118252 Дар’я Хоменко - методист ЦД БХТТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/cdbxtt


 

 

 


