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ПОЛОЖЕННЯ 

про міський конкурс творчої спадщини Т.  Г. Шевченка 

 

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

«ПЕРЕЯСЛАВСЬКА ОСІНЬ КОБЗАРЯ 2019» 
 

I. Загальні положення 
1.1. Це Положення визначає порядок проведення міського конкурсу творчої 

спадщини Т.Г. Шевченка (далі - Конкурс). 

1.2. Конкурс творчої спадщини Т.Г. Шевченка проходить у рамках  літературно-

мистецького фестивалю-конкурсу «Переяславська осінь Кобзаря». 

1.3. Організаторами конкурсу є: 

- Переяслав-Хмельницька міська рада та виконавчий комітет;  

- відділ культури і туризму міської ради; 

- відділ освіти міської ради; 

- Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка ; 

- Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»; 

- Молодіжна рада Переяслав-Хмельницької міської ради. 

1.4. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному веб -

сайті Переяслав-Хмельницької міської ради Київської області у засобах 

масової інформації. 

 

II. Мета конкурсу 
2.1. Конкурс творчої спадщини Т. Г. Шевченка проводиться з метою 

актуалізації постаті й творчості Тараса Шевченка, особливо пов’язаної з 

перебуванням його на Переяславщині, де були написані одні з провідних  творів 

Великого Кобзаря. 

2.2. Завдання конкурсу: 

- виховання культури виконання поетичних творів Тараса Шевченка в учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних училищ 

студентства та молоді; 

- популяризації багатогранної творчості видатного Кобзаря  (літературної, 

музичної, художньої); 

- сприяння більш глибокому осмисленню творчості Поета, усвідомлення, 

значення його творчості в національній та світовій культурі;  

- пошуку і підтримки обдарованих майстрів художнього слова збагачення їх 

навиками акторської та виконавської майстерності;  

- розвиток естетичних смаків, здатності до творчої самореалізації, 

стимулювання мистецького потенціалу обдарованих дітей та молоді, творчих 

особистостей та колективів художньої самодіяльності;  

- встановлення контактів між творчими колективами та окремими 

самодіяльними артистами, які звертаються до творчості Т. Г. Шевченка. 



 

III. Умови конкурсу 

3.1. До участі в конкурсі запрошуються учасники студій та літературних 

об’єднань, учні дитячих шкіл естетичного виховання, загальноосвітніх 

навчальних закладів, професійно-технічних училищ, студенти вищих 

навчальних закладів, творча молодь віком до 35 років, художні аматорські 

колективи, громадські організації, молоді художники та майстри декоративно -

ужиткового мистецтва міста Переяслава-Хмельницького та Київської області.  

3.2. Конкурс проводиться у таких вікових категоріях: 

I категорія – від 5 до 7 років; 

II категорія – від 8 до 13 років; 

III категорія – 13-18 років; 

IV категорія – 19-35 років. 

3.3. Конкурс проводиться у таких жанрах: 

 художнє слово (поетичні твори Т.  Г. Шевченка, авторські твори про 

Великого Кобзаря або на шевченківську тематику); 

 літературно-музичні композиції (твори Т. Г. Шевченка, покладені на 

музику);  

 вокал (читання репу, виконання пісень на слова Кобзаря у тому числі у 

супроводі гри на різних музичних інструментах); 

 живопис, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво; 

 фото- (у форматі JPEG), відеопрезентація (MPEG2, MPEG4, AVI). 

3.4. Конкурс проводиться у два тури. 

 

Перший відбірковий тур 
Проводиться у загальноосвітніх навчальних закладах, школах 

естетичного виховання міста Переяслава-Хмельницького та Київської області, 

державному професійно-технічному навчальному закладі «Переяслав-

Хмельницький центр професійно-технічної освіти» та державному вищому 

навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», об’єднаннях громадян під 

організаційно-методичним керівництвом викладачів філологічних дисциплін 

та мистецьких дисциплін. 

Переможцями першого туру визначаються учасники, що вибороли І місця 

у кожній віковій групі по кожному жанру.  

Переможці першого відбіркового туру до 15 листопада 2019 року 

подають заявки (заявка за посиланням на сайті http://phm.gov.ua). 

 

Другий тур (заключний) 

До участі у другому турі Конкурсу допускаються переможці першого 

туру та творча молодь, що не представляє заклади міста. 

Переможцями Конкурсу визначаються учасники, які вибороли І місце у 

кожній з вікових груп по кожному жанру.  

Другий тур проводиться 19 листопада 2019 року в актовій залі дитячої 

музичної школи ім. П. Сениці під керівництвом оргкомітету конкурсу. 

 

IV. Вимоги до конкурсантів 

4.1. На розгляд журі за вибором учасника пропонується твір Т.  Г. Шевченка 

http://phm.gov.ua/


або уривок з твору (поетичний чи прозовий), літературно-музична 

композиція, музичні та вокальні твори,  роботи образотворчого, декоративно-

ужиткового мистецтва, фото- (у форматі JPEG), відеопрезентації.  

4.2. Тематика твору повинна відповідати віку учасника.  

4.3. Дотримання часу виступу.  

4.4. Конкурсанту потрібно використовувати відповідний сценічний-костюм, 

декорації. 

4.5. Виступ конкурсанта може мати музичний супровід (фонограма). 

4.6. Роботи образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва повинні бути 

належно оформлені (назва твору, автор, клас, школа, техніка).  

4.7. Критерії, за якими визначається художній рівень виконавської 

майстерності: 

 дикція; 

 літературна мова; 

 виразність; 

 сценічна культура; 

 артистизм виконання. 

4.8. Регламент виступів: 

 у І віковій категорії (5-7 років) тривалість виступу до 1,5 – 2 хвилин; 

 у II віковій категорії (8-13 років) тривалість виступу до 4 хвилин; 

 у III віковій категорії (13-18 років) тривалість виступу до 5 хвилин; 

 у VI віковій категорії (19-35 років) тривалість виступу до 6 хвилин; 

 для виконання літературно-музичних композицій тривалість виступу від 5 

до 7 хвилин; 

 для показу фото-, відеопрезентації від 1,5 до 2 хвилин. 

 

V. Оргкомітет та журі 
5.1. Для проведення міського конкурсу творчої спадщини Т.  Г. Шевченка 

створюється організаційний комітет відповідно до наказу начальника відділу 

культури і туризму Переяслав-Хмельницької міської ради, який забезпечує 

проведення конкурсу. 

5.2. Оргкомітет конкурсу формується з представників засновників 

літературно-мистецького фестивалю-конкурсу «Переяславська осінь Кобзаря» 

та організаторів міського конкурсу творчої спадщини Т.  Г. Шевченка. 

5.3. Очолює організаційний комітет голова.  

5.4. Голова організаційного комітету: 

 визначає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету; 

 здійснює загальне керівництво підготовкою Конкурсу;  

 керує поточною роботою з організації, підготовки та проведення Конкурсу, 

здійснює його координацію. 

5.5. Члени організаційного комітету: 

 здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;  

 забезпечують дотримання порядку проведення Конкурсу.  

5.6. Секретар організаційного комітету: 

 оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків  Конкурсу; 

 сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації. 

5.7. Для оцінювання виступів учасників конкурсу організаційним комітетом  

створюється журі, до складу якого входять представники відділу культури і 



туризму, відділу освіти, викладачі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ 

імені Григорія Сковороди», літературознавці та шевченкознавці, 

мистецтвознавці. 

До складу журі не можуть входити близькі особи учасників Конкурсу.  

5.8. Журі забезпечує об’єктивну творчу атмосферу під час проведення 

конкурсу, визначає художні критерії оцінки виступів конкурсантів, аналізує 

рівень підготовки учасників, готує подання організаційному комітету про 

нагородження переможців, складає відповідний звіт, проводить майстер-клас 

художнього слова. 

5.9. Рішення журі оскарженню не підлягає.  

5.10. Для проведення II туру конкурсу до складу журі можуть бути запрошені 

фахівці обласного рівня. 

 

 

VI. Нагородження 

6.1. Переможцям ІІ туру міського конкурсу творчої спадщини Т.  Г. Шевченка 

у кожній віковій категорії по кожному жанру визначається І місце та 

присвоюється звання «Дипломант» – всім учасникам II туру конкурсу.  

6.2. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами, подарунками від 

організаторів конкурсу та спонсорів. 

6.3. Спеціальні дипломи присуджуються за рішенням журі, на розсуд 

громадських організацій чи осіб, зацікавлених у проведенні конкурсу.  

6.4. Гала-концерт та нагородження переможців і учасників конкурсу 

проводиться 27 листопада 2019 року у приміщенні Народного центру 

культури «Зустріч». 

 

VII. Умови фінансування Конкурсу  
7.1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються  

організаторами за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством 

України. 

 

VІІІ. Прикінцеві положення Конкурсу  

8.1. У рамках проведення літературно-мистецького фестивалю 

«Переяславська осінь Кобзаря» проводяться: 

 різножанрові тематичні виставки дитячих та відомих митців у Мистецькій 

галереї Народного центру культури «Зустріч» та інших закладах культури;  

 зустрічі, майстер-класи від професійних майстрів художнього слова, 

шевченкознавців, літературознавців, поетів та письменників.  

 Фото Challenge #ШевченкоОсінь2019 (Хештег – #ШевченкоОсінь2019). 

Дата проведення Фото Challenge #ШевченкоОсінь2019 з 01.11.2019 по 25.11.2019 

Обрання переможця 26.11.2019 о 15.00 в НЦК «Зустріч» (рандомно). 

Нагородження 27.11.2019 о 15.00 в НЦК «Зустріч». 

Умови Фото Challenge #ШевченкоОсінь2019 згідно додатку 1. 

 



Додаток 1 

до Положення 

про міський конкурс творчої 

спадщини Т. Г. Шевченка 

 

Умови Фото Challenge #ШевченкоОсінь2019 
 

У рамках міського конкурсу творчої спадщини Т. Г. Шевченка літературно-

мистецького фестивалю-конкурсу «Переяславська осінь Кобзаря 2019» проводиться 

Фото Challenge #ШевченкоОсінь2019. 
 

Термін проведення – з 01.11.2019 по 25.11.2019. 

Обрання переможця – 26.11.2019 о 15.00 в НЦК «Зустріч» (рандомно). 

Нагородження – 27.11.2019 о 15.00 в НЦК «Зустріч». 

Хештег – #ШевченкоОсінь2019. 

 

Завдання Challenge #ШевченкоОсінь2019: 

1. Зробити світлини із: 

 історико-культурними пам’ятками, присвяченими Т. Г. Шевченку 

 об’єктами (предметами, малюнками, книгами  тощо), пов’язаних з 

Т. Г. Шеченком. 

 та іншими формами, пов’язаними з Т. Г. Шевченком. 

2. Написати цитату з твору Т. Г. Шевченка та поставити хештег #ШевченкоОсінь2019. 

3. Тегнути наступного учасника, якому передається естафета 

 

Примітка: Порядковий номер буде присвоєно, шукаючи Вас за хештегом. 

#MolodRadaPhm 


