
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 18.02.2020 № 89рг 

м.Покровськ 

 
 

Про проведення загальноміського 

конкурсу читців «Слово Тарасове  

струнами б`ється» у 2020 році 

 

З  метою популяризації української культури, національних традицій, звичаїв 

нашого народу та підтримки творчості українських поетів, згідно плану роботи 

комунальної установи культури «Донецький обласний навчально-методичний 

центр культури» про проведення обласного конкурсу читців «В сім`ї вольній, 

новій», зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у 

Донецькій області від 15 лютого 2016 року за № 5/2073, керуючись статтями 42, 59 

Закону України від 21.05.1997 № 280/99-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,- 

 

1. Провести загальноміський конкурс читців «Слово Тарасове струнами 

б`ється», присвячений творчості відомого українського поета Т.Г.Шевченко у 

приміщенні центральної міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка 05.03.2020 року о 

10.00 годині. 

 2. Утворити та затвердити склад журі загальноміського конкурсу читців 

«Слово Тарасове струнами б`ється» для оцінювання виступів учасників конкурсу 

(додаток 1). 

3. Затвердити положення про проведення загальноміського конкурсу  читців 

«Слово Тарасове струнами б`ється» м. Покровська (додаток 2). 

4. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

(Тумасова)    вжити   заходів   щодо  організації  і  проведення   загальноміського 

конкурсу читців «Слово Тарасове струнами б`ється». 

5.  Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

(Тумасова) забезпечити фінансування заходу згідно з затвердженим кошторисом 

(додається). 

 6. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

начальника відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

(Тумасова), контроль - на  заступника міського голови Олехнович О.О. 

 

 

В.п.міського голови                                                                                    І.Сущенко 

         

 

 

 



      

Додаток 1  

до  розпорядження міського голови 
від 18.02.2020 № 89рг 

 

 

 

 Склад журі  

з проведення загальноміського конкурсу читців «Слово Тарасове струнами 

б`ється» для оцінювання виступів учасників конкурсу у м. Покровську 

                                                                                                           

 

 

Тумасова  

Кристина Львівна 

 

 

 

Члени журі: 

голова журі, начальник відділу 

культури, туризму та охорони 

культурної спадщини міської ради 

 

 

 

 

 

 

Воробйова 

Ірина Михайлівна 

завідувач міського методичного 

кабінету відділу освіти міської  

ради 

  

Новікова   

Світлана Костянтинівна                                                                  

заступник директора Дитячого 

методичного центру християнської 

православної просвіти (за згодою) 

   

Петрова 

Ганна Олексіївна 

директор національної технічної  

бібліотеки ДОННТУ (за згодою) 

  

Рожкова 

Ангеліна Вікторівна 

директор КЗ «Покровський 

історичний  музей» 

  

Пилипенко 

Наталія Едуардівна 

в.о.директора КЗ «Покровська 

міська централізована бібліотечна 

система» 

  

Темець                

Вікторія Олександрівна                        

 

заступник начальника відділу  

освіти міської ради 

   

 

 

 Керуючий справами  

 виконкому ради                                                                                 А. Жук 

 



 

Додаток 2  

до  розпорядження міського голови                                                  
від 18.02.2020 № 89рг 

 

 

                                                               Положення 

Про проведення загальноміського конкурсу читців 

«Слово Тарасове струнами б’ється!» 

 

1. Загальні засади 

 

1.1. Конкурс читців (далі – Конкурс) проводиться Покровською центральною 

міською бібліотекою ім. Т.Г. Шевченка з метою вшанування пам’яті великого 

Кобзаря, розвитку почуття патріотизму серед творчої молоді міста та  активізації 

творчого потенціалу місцевих літераторів, залучення їх до процесів становлення і 

розвитку сучасної вітчизняної літератури та культури.  

1.2. Конкурс проводиться щорічно. 

1.3. До участі в Конкурсі запрошуються професійні виконавці, аматори, учнівська 

молодь, студенти вищих та середніх навчальних закладів міста, міських центрів 

творчості, учасники творчих колективів та театральних студій міста.  

1.4. Переможці конкурсу проходять до участі у Всеукраїнському відкритому 

конкурсі читців ім. Т.Г. Шевченка «В сім’ї вольній, новій» в м. Крамоторську. 

1.5. На Конкурс подаються самостійно підготовлені творчі роботи:  

- виконання поетичного твору Т.Г. Шевченка;  

- виконання твору сучасного автора;  

- виконання власного твору, присвяченого Т.Г. Шевченку; 

- композиція за творами Т. Г. Шевченка, сучасних авторів, присвячених великому 

поету на вільну тему. 

1.6. В діючому репертуарі читця обов’язково має бути не менше трьох творів Т.Г. 

Шевченка, які йому можуть запропонувати прочитати журі додатково до 

конкурсної програми. 

17. Творчі роботи виконуються державною мовою. 

1.8. Вік учасників - від 14 років. (Неповнолітні обов’язково мають 

супроводжуватись дорослими.) 

1.9. Тривалість конкурсної програми – до 10 хвилин. 

1.10. Порядок виступу читців визначається жеребкуванням. 

1.11. До складу журі конкурсу входять працівники культури, освіти та фахівці в 

галузі літератури. 
 

2. Керівництво Конкурсу 

 

2.1. Організатор конкурсу – відділ культури, туризму  та культурної спадщини м. 

Покровська (далі – Організатор). 

2.2. Фінансування конкурсу здійснюється Організатором конкурсу. 

 

3. Критерії  оцінювання: 

 



 

 - вибір репертуару;  

 - творчий підхід до роботи над текстом;   

 - культура мовлення;  

 - дикційна виразність; 

 - інтонаційна виразність;  

 - акторські пристосування;  

 - мовна техніка; 

 - голосові дані; 

 - донесення думки автора до слухача;  

 - дієвість читання; 

 - відповідність костюма учасника до твору, що виконується. 

 

3.1. Журі конкурсу  розглядає представлені роботи та здійснює їх оцінювання за 

10-бальною шкалою. За кожним критерієм результати сумарно узагальнюються. 

 

4. Відзначення переможців Конкурсу 

 

4.1. На підставі результатів оцінювання журі визначає переможців  Конкурсу. 

4.2. Журі нагороджує переможців дипломами лауреатів за І, ІІ, ІІІ місце, грамотами  

«Переможець глядацьких симпатій». 

4.3. Всі учасники конкурсу нагороджуються дипломами учасників конкурсу. 

4.4.Рішення журі конкурсу оформлюється протоколом. 

 

Для участі в конкурсі потрібно надіслати анкету-заяву 

- за електронною адресою: biblioteka.ibo@i.ua    

- або заповнити бланк анкети-заяви (додається). 

- анкета-заява подається до 01.03.2020 року (включно) 

 

Конкурс проводиться на безоплатній основі  

 

Конкурс відбудеться  05.03.2020 року  о 10-00 за  адресою: м. Покровськ, вул. 

Європейська, 22 ЦМБ ім.Т.Г. Шевченка 

Телефон для довідок: 2-10-05;      

 

 

Керуючий справами 

виконкому  ради                                    А.Жук 

 

Положення розроблено відділом культури, туризму та охорони культурної 

спадщини про загальноміський конкурс читців «Слово Тарасове струнами б`ється» 

 

Начальник відділу культури туризму 

та охорони культурної спадщини                                                     К.Тумасова                                              

                                                         



 

 

Додаток до положення про 

проведення міського конкурсу 

читців «Слово Тарасове струнами 

б’ється!» 

 

Анкета-заява 

на  участь в міському конкурсі читців 

«Слово Тарасове струнами б’ється!» 
 

Місто  

 

П.І.Б. учасника 

конкурсу 

 

Конкурсні номінації  

 Професійні виконавці  

 Виконавці-аматори  

 Аматорські колективи  

 Виконавці-діти (від14 років)  

 Дитячі колективи  

 Власний твір   

Місце роботи, 

навчання 

 

Вік учасника  

 

Домашня адреса  

 

Телефон  

 

Електронна адреса  

 

П.І.Б. керівника  

 

Назва твору, або 

композиції 

 

 

 

 

Автор(и) 

твору/композиції 

 

 

Тривалість виступу  

 

Музичний супровід  

 
(дата)                         (посада)                              (підпис)                       (П.І.Б.

 


