
Положення 

про міський огляд-конкурс читців, присвячений 207 річниці 

від дня народження Тараса Шевченка. 

 

Міський огляд-конкурс читців проводиться щорічно з метою 

популяризації творчої спадщини Т.Г.Шевченка, виявлення обдарованої 

молоді, залучення до заходів, спрямованих на вшанування пам`яті Кобзаря, 

та визначення перспективи розвитку аматорського мистецтва на наступні 

роки. 

 

1. Умови і порядок проведення конкурсу 

1.1. Огляд-конкурс організовує та проводить Департамент культури Івано-

Франківської міської ради. 

1.2. До участі у конкурсі запрошуються аматори художнього слова, учнівська 

молодь, студенти загальноосвітніх та вищих навчальних закладів. Вік 

учасників необмежений.  

1.3. Конкурсну програму читці повинні підготувати за таким варіантом: 

      

 твір Т.Г.Шевченка або театралізована композиція; 

 твір, обраний за власним бажанням, або авторський твір. 

 

1.4. Тривалість конкурсної програми – не більше 8 хвилин. 

1.5. Програму виконавця члени журі оцінюють за наступними критеріями: 

 

- художній рівень, виконавська майстерність; 

- оригінальність сценічного твору; 

- музичне оформлення; 

- сценічна культура; 

- костюм та артистичний вигляд виконавців. 

 

1.6. Заявки до участі в міському огляді-конкурсі читців (форма 1) 

приймаються до  20 лютого 2021 р. на електронну пошту 

metodkabinetcnd@ukr.net або в методичний кабінет (вул. Дністровська, 28). 

Телефон для довідок: 75-45-80, 097-849-37-38. 

 

2. Час та місце проведення 

2.1. Огляд-конкурс читців проходитиме 25 лютого 2021 р. в концертному залі   

приміщення Івано-Франківської дитячої музичної школи №2  ім. 

В.Барвінського (вул. С.Стрільців, 88а), поч. о 14.00 год. відповідно  до 

санітарних вимог  карантинного режиму. 

 

2.2. Всі учасники міського огляду-конкурсу читців нагороджуються 

подяками Департаменту культури, а переможці конкурсу будуть 

нагороджені грамотами та пам`ятними сувенірами. Також окремі 
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виконавці будуть відзначені за авторську поезію, оригінальність 

виконання та цікаву інтерпретацію твору.  

 

2.3.  Переможці міського огляду-конкурсу читців направляються  

Департаментом культури Івано-Франківської міської ради на обласний огляд-

конкурс читців, присвячений 207 річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, 

який відбудеться в Навчально-методичному центрі культури і туризму 

Прикарпаття (вул. Незалежності, 12). 

 

3. Склад журі міського огляду-конкурсу читців: 

 

Іванна Мошура    – режисер Навчально-методичного центру культури і 

туризму Прикарпаття, голова журі;  

 

Наталія Тихонова     – режисер Центру патріотичного виховання учнівської 

молоді ім. Степана Бандери; 

 

Лілія Кабат                – головний спеціаліст Департаменту культури Івано-

Франківської міської ради; 

 

Ольга Левицька     – методист з народної творчості Центру культури і 

мистецтв Івано-Франківської міської територіальної 

громади; 

 

Олена Ласійчук   –       методист по роботі з дітьми та молоддю Центру 

культури і мистецтв Івано-Франківської міської 

територіальної громади, секретар журі. 

 

              

 

 

 

Директор Департаменту культури                            Надія Загурська 

Івано-Франківської міської ради    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 1 

 

ЗАЯВКА 

на участь у міському огляді-конкурсі читців 

 

 

Прізвище, ім`я, по-батькові виконавця 

_________________________________________________________________  

______________________________________________________________  

Рік народження___________________________________________________ 

 

Місце навчання або роботи:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Конкурсна програма (автор, назва твору):  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

  

Контактний тел.: ________________________________________________  

 

e-mail: _________________________________________________________  

  

Прізвище, ім`я, по-батькові керівника:  

______________________________________________________________ 

                


