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ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний конкурс читців ,,Тарасовими шляхами” 

 
І.Загальні положення 

 
1. Обласний конкурс читців ,,Тарасовими шляхами” (далі – Конкурс) 

проводиться з метою виявлення і підтримки талановитих дітей та молоді, 
розвитку їх обдарованості; виховання любові до рідного слова, до 
української класики; популяризації жанру художнього читання. 

 
2. Завдання Конкурсу: 
популяризація творчої спадщини Т.Г. Шевченка; 
розвиток дитячої та юнацької художньої і виконавської майстерності; 
виявлення та підтримка кращих виконавців художнього читання;  
залучення дітей та молоді до заходів, спрямованих на вшанування 
пам'яті Т.Г. Шевченка. 

 
ІІ. Організатори Конкурсу 

 
Організацію та проведення Конкурсу здійснюють Департамент освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський 
обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 

 
ІІІ. Місце та час проведення Конкурсу 

 
1. Конкурс проводиться один раз на два роки у два етапи: 
І етап – відбірковий (проводиться органами управління освітою 

міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
закладами освіти обласного підпорядкування (позашкільної, професійної 
(професійно-технічної) освіти та інтернатного типу) у лютому); 

ІІ етап – обласний (проводиться у березні). 
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2. Дата, час, місце та тематика проведення обласного етапу Конкурсу 

визначаються наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації. 

 
ІV. Учасники Конкурсу 

 
1. До участі у Конкурсі запрошуються: 
літературно обдаровані учні та вихованці закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти та літературно обдарована молодь закладів освіти 
обласного підпорядкування (позашкільної, професійної (професійно-
технічної) освіти та інтернатного типу) (далі – учасники). 

 
2. Конкурс проводиться у трьох вікових групах: 
молодша група – 10-12 років; 
середня група – 13-15 років; 
старша група – 16-18 років.  
 

V. Порядок проведення Конкурсу 

1. Для організації та проведення Конкурсу створюються відповідні 
організаційні комітети, а для визначення переможців – журі.  

Склад організаційного комітету та журі I етапу Конкурсу 
затверджуються наказами відповідних органів управління освітою 
міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
керівниками закладів освіти обласного підпорядкування (позашкільної, 
професійної (професійно-технічної) освіти та інтернатного типу), а склад 
організаційного комітету та журі ІІ етапу – наказом Департаменту освіти і 
науки Полтавської обласної державної адміністрації. 

 
2. Конкурс проходить у формі виступів учасників за віковими групами. 

Учасники презентують один твір за вибором:  
уривок з твору Т.Г. Шевченка; 
твір сучасника Т.Г. Шевченка; 
твір про Т.Г. Шевченка (проза або поезія). 
 
3. Тривалість виступу – не більше 4 хвилин. 
 
4. Для участі у І етапі Конкурсу учасник подає оргкомітету І етапу такі 

матеріали: 
заявку на участь у обласному конкурсі читців ,,Тарасовими шляхами” за 

формою, наведеною у додатку; 
текст твору із зазначенням автора. 
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5. Для участі у ІІ етапі Конкурсу оргкомітет І етапу подає до 

оргкомітету ІІ етапу матеріали переможців в електронному вигляді: 
наказ відповідного органу управління освітою міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, закладів освіти 
обласного підпорядкування (позашкільної, професійної (професійно-
технічної) освіти та інтернатного типу) про підсумки проведення 
відбіркового етапу Конкурсу; 

заявку на участь у обласному конкурсі читців ,,Тарасовими шляхами” за 
формою, наведеною у додатку; 

тексти творів із зазначенням авторів. 
 

6. Матеріали для участі у Конкурсі подаються за 7 календарних днів до 
дати його проведення.  

 
7. Матеріали, які подані до оргкомітету з порушенням встановлених 

термінів та не відповідають зазначеним вимогам Конкурсу, журі не 
розглядаються. 

 
8. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України ,,Про захист персональних 
даних”. 

 
V. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

 
1. Виступи учасників Конкурсу оцінюються за 10-бальною системою за 

наступними критеріями: 
дотримання головної особливості розмовного жанру – спілкування з 

глядачем, безпосередній зв'язок з аудиторією, вплив на слухача словесною 
дією (2 бали); 

глибина розкриття тексту і володіння художніми засобами логіко-
емоційної виразності (логічними наголосами, різновидом пауз, мелодикою, 
темпоритмом) (3 бали); 

виконавська майстерність, артистичність, сценічна культура (чіткість 
дикції, почуття міри і смаку у застосуванні жестів, міміки, пози)  
(3 бали); 

художнє вирішення та режисерська обробка тексту (оригінальність 
виконання твору, костюм, технічні засоби, реквізит, музичні акценти, тощо) 
(2 бали). 

 
2. Переможцями Конкурсу визначаються учасники згідно набраних 

балів. 
 

3. Переможці ІІ етапу Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ 
ступенів Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради. 
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4. Керівники учасників, що посіли І місце нагороджуються грамотами 
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради. 

 
5. Переможці Конкурсу залучаються до участі у різноманітних 

конкурсах, фестивалях та інших заходах за їх згодою. 
 

VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Конкурсу 
 

1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 
рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.  

 
2. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в 

установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

 
3. Інформація про хід та результати Конкурсу висвітлюється у місцевих 

засобах масової інформації, на сайті Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 
  



Додаток  
до Положення про обласний 
конкурс читців ,,Тарасовими 
шляхами” 
(пункти 4, 5 розділу V) 
 
 

ЗАЯВКА 
на участь у обласному конкурсі читців ,,Тарасовими шляхами”  

 
1. Прізвище, ім’я, по батькові 
    учасника ________________________________________________________ 
 
2. Число, місяць, рік народження  _____________________________________ 
 
3. Адреса учасника, телефон  _________________________________________ 
 
4. Прізвище, ім’я по батькові педагога _________________________________ 
    Контактний телефон ______________________________________________ 
 
5. Район, ОТГ, місто ___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
6. Найменування закладу освіти______________________________________  
    адреса, телефон __________________________________________________ 
    електронна адреса ________________________________________________ 
 
7. Програма виступу учасника (назва твору, автор)  
    ________________________________________________________________  
 
8. Тривалість виступу (до 4 хвилин) ___________________________________ 
 
9. Музичне оформлення (вказати наявність) 
    ________________________________________________________________ 
 
______________________ ____________ _________________________ 

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 
 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 

Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур  

 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 


