
Умови 

проведення Міського проєкту - ХІХ конкурсу читців, 

 присвяченого творчості Тараса Шевченка, у 2020 році 

Організатор Конкурсу: 

 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) спільно з управлінням освіти Шевченківської районної у 

місті Києві державної адміністрації; Київським Палацом дітей та юнацтва; Центром 

творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» міста  Києва; Національним музеєм Тараса 

Шевченка; 

Мета та завдання Конкурсу:  

 національно-патріотичне виховання, духовний розвиток підростаючого покоління;  

 пропаганда творчості великого поета сучасності Тараса Шевченка;  

 залучення дітей, учнівської молоді  до вивчення, осмислення та сприйняття постаті 

Кобзаря,  його спадщини.  

Порядок і терміни проведення Конкурсу:  

Конкурс проводиться поетапно:   

І (шкільний) етап – лютий 2020 року;                                               

ІІ (районний) етап – лютий-березень 2020 року;               

ІІІ ( міський) етап – березень 2020 року  

Міське свято поетичної творчості з церемонією нагородження відбудеться 12 березня  

о 15.00 в приміщенні Національного музею Тараса Шевченка (бульвар Т. Шевченка, 12).   

 До участі у Конкурсі запрошуються учні 8-11 класів закладів загальної середньої 

освіти та учні закладів  професійно-технічної освіти. 

На міський етап Конкурсу від району направляються два переможці районного етапу 

конкурсу, а також два переможці конкурсу серед закладів професійно-технічної освіти міста 

Києва.  

Учасники міського етапу Конкурсу представляють 1 (один) твір за власним вибором:  

поезію Тараса Шевченка (або уривок із твору Тараса Шевченка), або твір іншого автора 

про Кобзаря, або власний твір виконавця про поета. Допускається виконання твору з 

музичним супроводом.  

Тривалість виступу - до 3 хвилин.  

Заявки на участь у міському етапі Конкурсі подаються до Департаменту освіти і науки 

до 05 березня 2020 року за наведеною нижче формою на електронну адресу:  

iv4863138@ukr.net (у копії – na.tkachenko@ukr.net.)  
Критерії оцінювання виступів учасників Конкурсу.  

Виступи учасників Конкурсу оцінюються професійним журі за критеріями:  

рівень виконавської майстерності, дикція, постановка голосу, сценічний образ, 

культура;  

ідея та зміст поезії, рівень поетичної майстерності (для власних творів).  

Підведення підсумків та нагородження.  

Підсумки Конкурсу підводяться у день проведення міського етапу Конкурсу – 

Міського свята поетичної творчості -  12 березня 2020 року.  

Переможцям вручаються дипломи Департаменту освіти і науки. 

Форма заявки: 

Район_______________ 

№ 

з/п 

ПІБ 

учасника 

Вік  

учасника 

Заклад 

освіти, 

клас 

Назва  

твору 

Автор 

твору 

Хроно- 

метраж 

ПІБ та 

контакти 

учасника,  

керівника 

(педагога) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
* послідовність та змість стовпців прохання не змінювати 

 

Контактні особи: Ткаченко Наталія Андріївна, тел. 279 85 77; 098-479-23-93, Овчіннікова 

Наталія Олексіївна, тел. 0688099962. 
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