
Положення 

про міський огляд-конкурс читців, присвячений 202 річниці 

від дня народження Тараса Шевченка, 160 річниці від дня народження 

Івана Франка. 

 

Міський огляд-конкурс читців проводиться щорічно з метою 

популяризації творчої спадщини Т.Г. Шевченка, виявлення обдарованої 

молоді, залучення до заходів спрямованих на вшанування памяті Кобзаря та 

визначення перспективи розвитку аматорського мистецтва на наступні роки. 

1. Умови і порядок проведення конкурсу 

1.1.  Огляд-конкурс організовується та проводиться управлінням культури 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. 

1.2. До участі у конкурсі запрошуються аматори художнього слова, 

учнівська молодь, студенти середніх та вищих навчальних закладів. Вік 

учасників від 10 років.  

1.3. Конкурсну програму читці можуть підготувати за двома варіантами: 

І – варіант: 

 твір Т.Г. Шевченка; 

 твір І.Я. Франка. 

 твір обраний за власним бажанням (рекомендовано твір Лесі 

Українки)  

 

ІІ – варіант: 

 театралізована композиція за творами Т.Г. Шевченка;  

 авторський твір про одного із вищевказаних поетів (Т.Шевченка, 

або І.Франка); 

 театралізована композиція за творами  Тараса Шевченка, Івана 

Франка, Лесі Українки. 

 

1.4. Тривалість конкурсної програми – не більше 10 хвилин.  

1.5. Програму виконавця члени журі оцінюють за наступними 

критеріями: 

- художній рівень, виконавська майстерність;  

- оригінальність сценічного твору;  

- музичне оформлення; 

- сценічна культура; 

- костюми та артистичний вигляд виконавців.  



1.6. Заявки для участі в міському огляді-конкурсі читців приймаються 

до 22 лютого 2016р. в методичному кабінеті ( вул. Дністровська, 

28; тел. 75-45-80 ), де зазначається:  

 прізвище, імя та по батькові виконавця; 

 рік народження; 

 місце праці ( навчання ) виконавця; 

 конкурсна програма ( автор, назва твору )  

 

1.7. Переможці міського огляду-конкурсу читців направляються 

управлінням культури виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради на обласний огляд-конкурс читців, який відбудеться 

в навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття 

(вул. Незалежності, 12). 

 

2. Час та місце проведення 

2.1. Огляд-конкурс читців проходить 24 лютого в приміщенні 

Центрального Народного дому, початок – о 15.00 год. 

2.2. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами та пам’ятними  

сувенірами. Також окремі виконавці будуть відзначені за 

авторську поезію, оригінальність виконання та цікаву 

інтерпретацію твору. 

 

 

Склад журі 

міського огляду-конкурсу читців: 

 

Надія Загурська          - директор департаменту культури, голова 

журі. 

 

Євген Баран                  - заслужений працівник культури України, 

голова Івано-Франківської обласної 

організації Національної спілки 

письменників України, доцент кафедри 

української літератури Прикарпатського 

національного університету ім. Василя 

Стефаника,  український літературний 

критик, літературознавець, есеїст. 

 

Надія Кукуруза               -        доцент кафедри театрального і хореографічного     

мистецтва Інституту мистецтв Прикарпатського 

національного університету ім. В. Стефаника, 

заслужений працівник культури України, член 



Національної cпілки театральних діячів 

України. 

Наталія Штиркало -  методист ОНМЦ культури та туризму 

Прикарпаття. 

 

 

Надія Климчук              -    начальник відділу культури і мистецтв 

управління культури, національностей та 

релігій Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника      Никорак Л.Я. 

управління культури 

 
 


