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ПОЛОЖЕННЯ 

про Конкурс читців-декламаторів «Поетичні віражі» 

 

І. Загальні положення 

1.1. Положення визначає мету та умови участі у Конкурсі «Поетичні віражі», 

порядок проведення, оцінювання номінантів і визначення переможців. 

1.2. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює 

Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. 

1.3. Завданням Наукової бібліотеки ВНМУ є: 

- прийом заявок учасників, що надходять на Конкурс; 

- підготовка документів Конкурсу; 

- нагородження переможців та учасників Конкурсу. 

1.4. Інформаційну підтримку Конкурсу здійснюють: веб-сайт Наукової 

бібліотеки ВНМУ, групи в соціальних мережах Facebook, Інстаграм,You 

Tube та на сторінках учасниць методичного об’єднання бібліотек ЗВО м. 

Вінниці. 

ІІ. Мета Конкурсу 

2.1. Створення умов для розкриття творчого потенціалу студентів. 

2.2. Виявлення талановитих та артистичних читців-декламаторів і сприяння їх 

подальшому творчому розвитку. 
 

ІІІ. Завдання Конкурсу 

3.1. Залучення молоді до духовних ціностей, культурного та національного 

відродження. 

3.2. Популяризація читання та української поетичної спадщини. 

3.3. Мотивація інтересу студентської молоді до творчості вітчизняних поетів. 

3.4. Формування основ естетичної культури молоді, культури читання, 

ораторського мистецтва. 

3.5. Формування позитивного іміджу бібліотеки. 
 

 



ІV. Порядок та умови проведення Конкурсу  

4.1. Конкурс проводиться в період з 20 вересня до 9 листопада 2020 року.  

4.2. У Конкурсі читців можуть брати участь студенти ВНМУ та інших ЗВО 

м. Вінниці. 

4.3. Конкурс проводиться удвох номінаціях: 

-віршовані твори Ліни Костенко; 

-власні твори. 

4.4. Реєстрація учасників Конкурсу та подання конкурсних робіт – з 20 вересня 

до 30 жовтня 2020 року (необхідно заповнити заявку на участь у Конкурсі 

через сервіс Google-форма https://forms.gle/DxQriT1HwZR4jpAK6, де 

вказати посилання на відеовиступ через файлообмінник або на YouTubе 

канал). 

4.5. Поширення відеоробіт в соцмережах з 31 жовтня 2020 року. 

4.6. Оголошення переможців приурочено до Дня української писемності – 

9 листопада 2020 року. 
 

V. Вимоги до відеоробіт 

5.1. До участі в Конкурсі допускається самостійно створена відеоробота 

(відеоролик, цифрова розповідь тощо з декламацією поезії). 

5.2. Відеоробота  може бути знята будь-якими доступними для учасників 

технічними засобами (відеокамерою, фотоапаратом, смартфоном  тощо). 

5.3. Використання під час зйомки та монтажу спеціальних програм та 

інструментів залишається на розгляд автора.  

5.4. Рекомендовані формати відео: MPEG-4, WMV, AVI, MP4, створені у HD та 

FullHD-якості (роздільна здатність – 1280×720 або 1920×1080). 

5.5. Обов’язковою умовою є дотримання авторського права: наявність 

прикінцевого титрового супроводу із зазначенням використаних 

матеріалів, легальності їх застосування у конкурсній відеороботі.  

5.6. Учасник може представити на Конкурс 1 поетичний твір у кожній 

номінації. 

5.7. Тривалість відеороботи до 3 хв. 
 

 

VІ. Організаційний комітет Конкурсу. 

6.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет. 

6.2. Члени організаційного комітету:  

https://forms.gle/DxQriT1HwZR4jpAK6


- здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;  

- забезпечують порядок проведення Конкурсу; 

- сприяють висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової 

інформації. 
 

 

VІІ. Журі Конкурсу 

7.1. З метою забезпечення об’єктивності оцінювання робіт учасників та 

визначення переможців Конкурсу формується журі конкурсу. 

7.2. Організаційний комітет затверджує кількість та склад журі Конкурсу. 

7.3. Члени журі Конкурсу обирають зі свого складу Голову журі. 

7.4. Журі Конкурсу проводить відбір переможців Конкурсу.  

7.5. Журі має право встановлювати свої номінації, поділяти місця між двома  

учасниками у разі однакового виконавського рівня, присуджувати не всі 

призові місця. 

7.6. За підсумками Конкурсу складаються протоколи, що засвідчуються 

підписами членів журі Конкурсу. 
 

 

VІІІ. Визначення переможців Конкурсу 

8.1. Роботи представлені на Конкурс оцінює журі. 

8.2. Основні критерії оцінки відеоробіт учасників:  

 відповідність відеороботи меті і завданням Конкурсу; 

 рівень виконавської майстерності:  

- дикція, 

- постановка голосу,  

- сценічний образ, 

- емоційність, 

- естетичність роботи. 

 для власних творів враховується ідея та зміст поезій, рівень поетичної 

майстерності. 

8.3. Переможцями Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів 

зайняли перше, друге та третє місця. 

8.4. Переможців Конкурсу визначає журі і готує відповідну документацію 

(протоколи, дипломи для нагородження). 

8.5. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та пам’ятними 

подарунками. 



8.6. Підведення підсумків Конкурсу, нагородження переможців – 9 листопада 

2020 р. у рамках відзначення Дня української писемності та мови. 

8.7. Заохоченням для учасників Конкурсу також стане поширення інформації 

про відеороботи та їх авторів на сторінках бібліотек ЗВО м. Вінниці в 

соціальних мережах, відеохостингах тощо. 
 

 

ІХ. Дотримання авторського права 

9.1. Права на використання аудіо- та відеометеріалів Конкурсу належать 

організаторам заходу. 

9.2. Участь у Конкурсі читців означає згоду автора на подальше використання 

його робіт в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях.  

9.3. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист 

персональних даних».  
 

 

Х. Контактна інформація організаторів Конкурсу 

Бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова,  

відділ культурно-просвітницької роботи бібліотеки – ІІІ поверх,  

координатор Гулик І. В. 0674367115 

vnmedlib@gmail.com,  

діректв Instagram - libvnmu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

https://forms.gle/DxQriT1HwZR4jpAK6 

 

 

 

ЗАЯВКА 

учасника Конкурсу читців-декламаторів 

 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові учасника 

_______________________________________________________ 

 

2. Навчальний заклад, курс, факультет  _________________________ 

 

_______________________________________________________ 

3. Програма виступу учасника (назва твору, автор) 

_______________________________________________________ 

          _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

4.  Контактні дані (е-мейл, телефон) 

________________________________________________________ 

          _______________________________________________________ 

5. Адреса посилання на відео 

           

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 


