
УКРАЇНА 
УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 

СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  В  МІСТІ  КИЄВІ 
ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

                                                                                                 

 

НАКАЗ 

25.01.2017                                                                                                              №25  

 

 

Про проведення районного  

конкурсу читців поезії 

Тараса Шевченка серед учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів району 

 

 

 Відповідно до плану управління освіти Солом’янської районної в місті  

Києві державної адміністрації на 2017 рік,  з метою вшанування пам’яті 

Великого Кобзаря, популяризації його творчості серед учнівської молоді, 

залучення  школярів до самостійної літературної творчості 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести районний конкурс читців   поезії Тараса Шевченка   на базі  

середньої загальноосвітньої школи №166  16 лютого 2017  року  о 15.00. 

2. Директорам    навчальних закладів     району    забезпечити  супровід та  

участь  у   районному   конкурсі   читців   поезій   Тараса   Шевченка  одного  

представника  від   навчального закладу.  

3. Директору    середньої загальноосвітньої школи № 166 Панько С.О. 

провести організаційну підготовку  та   створити   умови   для   проведення  

районного  конкурсу. 

4. Затвердити  положення районного етапу Міського конкурсу читців 

поезії   Тараса Шевченка (додаток 1). 

5. Затвердити склад оргкомітету та журі конкурсу (додаток 2). 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на методиста науково-

методичного центру управління освіти Силенко Л.В. 

 

 

Начальник                                                                                          Н.Кухарєва  

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до наказу                                                                                    

                                                                       управління     освіти 
                                                                                           Солом’янської районної                                                                                                                            

                                                              в місті Києві     

                                                                                 державної адміністрації 

                                                                                      25.01.2017  №25 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ПРОВЕДЕННЯ  РАЙОННОГО КОНКУРСУ  

ЧИТЦІВ ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

МЕТА КОНКУРСУ: 

 виховання патріотизму та національної гідності; 

 вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка; 

 популяризація творчості Тараса Шевченка серед учнівської молоді; 

 залучення школярів та учнівської молоді до самостійної літературної 

творчості. 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНКУРСУ: 

 Управління освіти Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 Науково-методичний центр управління освіти 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 

Районний конкурс читців поезії Тараса Шевченка проводиться в      

середній загальноосвітній школі №166 (вулиця Єреванська, 20)                            

16 лютого 2017 року о 15.00. 

 

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ЧИТЦІВ ПОЕЗІЇ 

 ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

1. У конкурсі  беруть участь учні  9 - 11 класів загальноосвітніх навчальних  

    закладів освіти. 

2. Читці представляють 1 (один) твір за вибором: 

- вірш Т.Г.Шевченка чи уривок із поетичного твору; 

- твір іншого автора про Т.Г.Шевченка; 

- власний вірш про Т.Г.Шевченка; 

- тривалість виступу – до 3-х хвилин 

3. Критерії оцінювання: 

- рівень виконавської майстерності; 

- дикція; 

- постановка голосу; 

- сценічний образ, культура; 

- для власних творів враховується ідея, зміст поезії, рівень поетичної 

майстерності. 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Переможці нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів управління 

освіти Солом’янської районної в місті  Києві державної адміністрації 

 


