
                                                                                Додаток 1 

                                                                                Затверджено 

                                                                                наказом управління з питань             

                                                                                культури та охорони    

                                                                                культурної спадщини 

                                                                                Миколаївської міської ради 

                                                                                від _18.02.2021__ № _27__ 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про Міський огляд - конкурс читців «Нас єднає Тарасове слово» 

 

Мета конкурсу 
 

 Міський огляд-конкурс читців «Нас єднає Тарасове слово» (далі - 

конкурс) проводиться з метою сприяння розвитку української національної 

культури, популяризації літературної спадщини Т.Г. Шевченка, збереження і 

розвитку творчого та інтелектуального потенціалу учнівської та студентської 

громади, виховання національної самосвідомості, підтримки талановитої  

молоді м. Миколаєва, подальшого розвитку мистецтва художнього слова, 

вдосконалення виконавської майстерності читців.   

  

Засновники та організатори конкурсу 
 

        Управління з питань культури та охорони культурної спадщини 

Миколаївської міської ради, Міський методичний центр та клубної роботи,  

Кульбакінський будинок культури. 

 

                                 Періодичність проведення конкурсу 
 

 Проводиться у м. Миколаєві з 2014 року у березні щорічно на базі 

Кульбакінського будинку культури. У 2021 році конкурс відбудеться            

11 березня о 14:00, реєстрація учасників з 13:00. 

 

Умови та порядок проведення конкурсу 
 

 Конкурс проводиться в один день. 

У конкурсі беруть участь вихованці міських закладів культури 

клубного типу, учні  загальноосвітніх навчальних закладів  та мистецьких 

шкіл, студенти вищих навчальних закладів та молодь, яка працює. 

Учасникам, які проживають за межами міста Миколаїв (в іншому місті, 

країні тощо) – дозволяється брати участь у конкурсі шляхом демонстрації 

відео виступу. Виступ такого учасника повинен бути записаний одним відео 

файлом (БЕЗ МОНТАЖУ), і приймається разом із заявкою до настання 

кінцевої дати для її подання. Журі конкурсу переглядатиме такі виступи у 

день проведення заходу в загальному порядку у визначених номінаціях та 

вікових категоріях. 



Увага!!!  Один учасник може представляти лише один заклад 

(Наприклад: Іванов І.І. не може представляти ЗОШ №1 і будинок 

культури)!!! 

  

 Конкурс проводиться за номінаціями:  

- художнє читання; 

вікові категорії учасників: 

- І категорія:  від 7 до 9 років включно; 

- ІІ категорія: від 10 до 12 років включно; 

- ІІІ категорія: від 13 до 16 років включно; 

- IV категорія: від 17 до 21 року включно. 

 

- "малі форми" театрального мистецтва (мініатюри, невеликі театральні 

постановки, композиції); 

вікова категорія учасників: 

- змішана, від 7 років. 

  

 Вік учасників обчислюється на день проведення конкурсу. 

Заявка для участі у конкурсі, виключно встановленої форми, 

надається в електронному вигляді  українською мовою до 08 березня 

поточного року (включно) разом з технічним супроводом (у разі 

необхідності) на е-mail Кульбакінського будинку культури: 

tarasove_slovo@ukr.net 

 Відео файли у день проведення конкурсу не приймаються. Аудіо 

файли можуть надаватися у день проведення конкурсу у разі розміщення їх 

на USB носіях у  MP3 форматі. 
 Контакти: тел.(0512) 64-64-83; моб: 063- 396- 29- 33.    

 Реєстрація учасників конкурсу, які попередньо подали заявку                    

в електронному вигляді, здійснюється у день проведення конкурсу за годину 

до його початку. 

 Учасники прибувають на конкурс у супроводі викладачів та 

представників міських закладів культури клубного типу, які відповідають за 

життя, здоров’я та поведінку учасників конкурсу. Проїзд і харчування 

учасників конкурсу - власним коштом або коштом закладу, що їх направляє. 
 

Репертуарні вимоги 
 

 Твір або уривок з твору Т.Г. Шевченка, або твір про Т.Г.Шевченка та 

його творчість (проза або поезія) – для номінації «художнє читання».  

       Мініатюри, невеликі театральні постановки, композиції, представлені у 

номінації «малі форми театрального мистецтва», можуть бути за творами 

великого Кобзаря або за творами сучасних українських авторів, 

присвяченими поетові. 

      Тривалість виступів учасників у будь-якій з номінацій не має 

перевищувати 5-ти хвилин.  

 

 



Журі конкурсу та критерії оцінювання 
 

 Для визначення переможців конкурсу створюється журі, кількісний та 

персональний склад якого затверджується наказом управління з питань 

культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. 

        Конкурсанти оцінюються журі у закритій формі (без обговорення)                          

за 12-бальною системою за такими критеріями: 

-  дотримання репертуарних вимог конкурсу; 

- рівень виконавської майстерності (якість дикції, вимова, емоційність 

виконання  тощо); 

- сценічна культура (манера подачі твору, наявність сценічного 

костюму); 

- використання сценічного простору (мізансцена); 

- художнє та музичне оформлення; 

- творча  індивідуальність виконавця. 

За наявності у члена журі конфлікту інтересів (якщо в конкурсі бере 

участь особа, з якою він знаходиться в особистих, сімейних або робочих 

стосунках), він не бере участь в оцінюванні тієї вікової категорії, в якій 

виступатиме цей учасник).  
          

 

Визначення переможців 
 

 Результати конкурсу оголошуються у день його проведення під час 

церемонії нагородження переможців. 

 Переможці визначаються у кожній номінації та віковій категорії і 

отримують дипломи першого, другого, третього ступенів. 

  Учасники конкурсу, які не отримали призових місць, нагороджуються 

дипломами учасника конкурсу. 
   

    Журі має право: 

-  визначати володаря Гран-прі конкурсу; 

- відзначати дипломами переможців кількох учасників конкурсу у всіх 

вікових категоріях та номінаціях. 

__________________________________ 
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                                                                                Затверджено 
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                                                                                культури та охорони    
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                                                                                від _18.02.2021__ № _27__ 

                                                                                      

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Міському огляді - конкурсі читців 

 «Нас єднає Тарасове слово» 

 

 

Назва закладу, його адреса, телефон, назва творчого колективу 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Прізвище, ім’я,  по батькові учасника конкурсу; вік (дата народження) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача (керівника), телефон 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

Номінація_________________________________________________________ 

 

Репертуар виступу, хронометраж, необхідність технічного супроводу: 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

  

Дата _________________  

 

 

М.П.                                                            

   

                                                   Директор________________           П.І.Б 
                                                                                                               (підпис) 

 

УВАГА! Ксерокопія  свідоцтва про народження (паспорта) учасника та заява-згода 

батьків (у разі, якщо учаснику не виповнилося 16 років)   на обробку персональних 

даних додаються.    
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Склад журі 

Міського огляду - конкуру читців 

 «Нас єднає Тарасове слово» 

 

Свистун Артем 

Олександрович              

голова журі, директор - художній керівник 

Миколаївського академічного художнього 

російського драматичного театру, президент 

Миколаївської міської громадської організації 

«Федерація аматорських молодіжних театрів - 

ФАМТ»  

Члени журі : 

Сичов Олександр 

Федорович 
Поет, композитор і виконавець власних пісень, 

лауреат культурологічної премії імені Миколи 

Аркаса, заслужений артист України. 

 

Гололобов Сергій 

Миколайович 

Кандидат наук з державного управління, член 

асоціації діячів естрадного мистецтва України, 

лауреат Міжнародних конкурсів читців - 

декламаторів, заслужений діяч естрадного мистецтва 

України. 

 

Дєдкова Лада 

Володимирівна 

Провідний методист Міського методичного центру та 

клубної роботи, член Національної спілки журналістів 

України 

 

Славна Ольга 

Ярославівна 

письменниця, член Національної спілки письменників 

України 

 

Сучиліна Галина 

Юріївна 

Лауреат ІІ Всеукраїнського конкурсу читців у м. 

Києві 

 

Яровенко Тетяна 

Андріївна 

головний спеціаліст відділу культурно - мистецької 

роботи управління з питань культури та охорони 

культурної спадщини Миколаївської міської ради 

 

                                             

_________________________________________ 

                                                            


