
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Білоцерківським національним аграрним університетом 

онлайн конкурсу читців до Дня народження Т. Г. Шевченка 

«Як звучить Тарас Шевченко мовами світу» 

Загальні положення 

Конкурс проводить Білоцерківський національний аграрний університет з-за 

ініціативи Шуст Олени Анатоліївни (Ректор БНАУ, Голова постійної 

комісії з питань освіти, науки, культури, духовності та релігії Київської 

обласної ради, Президент Київського обласного територіального відділення 

МАН України) в лютому – березні 2023 року. 

Це Положення регламентує статус і порядок проведення онлайн-конкурсу 

читців; вимоги до учасників та конкурсних творів; порядок подачі заявок для 

участі у конкурсі; порядок проведення прослуховувань, критерії оцінювання, 

підбиття підсумків, нагородження учасників та переможців. 

Мета 

 Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка та популяризація його творчості;  

 залучення молоді до мистецтва художнього слова, сценічної культури; 

 пошук талановитих виконавців та авторів; 

 підтримка учнів-старшокласників та студентської молоді в вивченні 

іноземних мов. 

 

 



Організатор 

 наукова бібліотека https://library.btsau.edu.ua/;                                                    

 кафедра романо – германської філології та перекладу 

https://btsau.edu.ua/uk/content/kafedry-fakultetu-prava-ta-lingvistyky;  

 профспілковий комітет університету 

https://btsau.edu.ua/uk/content/profspilkovyy-komitet 

 

Журі 

 

 Шуст Олена Анатоліївна – голова журі, ректор університету; 

 Ігнатенко Вікторія Дмитрівна – завідуюча кафедри романо -  

германської філології та перекладу; соціально – гуманітарний 

факультет; 

 Булей Наталія Володимирівна – начальник відділу художньої 

самодіяльності; профсоюзний комітет університету; 

 Озерян Ольга Леонідівна – керівниця клубу юних мовознавців 

КОКПНЗ «МАНУМ», організаторка літературно – музичного 

фестивалю «Моє ім’я – Україна»; 

 Бачинська Неля Анатоліївна – директор наукової бібліотеки 

університету.  

Порядок та умови проведення Конкурсу 

 

Конкурс проводиться для 2-х категорій: 

 учні випускних класів загальноосвітніх закладів освіти; 

 студенти середньоспеціальних та вищих навчальних закладів           

міста Біла Церква. 

 

Конкурс проходитиме в 4 етапи: 

 1 – й етап 8 лютого 2023р. – оголошення Конкурсу;  

 2 – й етап 9 лютого – 9 березня – приймання відео – роботи від 

Учасників Конкурсу; 

 3 – етап 10 березня – 15 березня – робота журі по визначенню 

переможців; 

 4 – етап 16 березня – оголошення переможців Конкурсу. 

 

Для участі в конкурсі потрібно: 

 Зняти відеоролик з декламацією твору Т. Г. Шевченка, власного вірша 

про Великого Кобзаря не більше 5хвилин, будь-якою іноземною мовою 

(! крім російської); 

 Надіслати до 9 березня 2023р. на е-пошту організатора: 

bibllioteka@ukr.net,  bachinskanel@ukr.net лист-заявку на участь в 

https://library.btsau.edu.ua/
https://btsau.edu.ua/uk/content/kafedry-fakultetu-prava-ta-lingvistyky
https://btsau.edu.ua/uk/content/profspilkovyy-komitet
mailto:bibllioteka@ukr.net
mailto:bachinskanel@ukr.net


Конкурсі, вказавши в Темі – « Конкурс»; в Тексті листа надати 

відомості: ✔Прізвище, ім’я,  по-батькові конкурсанта; ✔назва 

представленого твору; ✔в якій категорії конкурсант має намір 

приймати участь; ✔назва навчального закладу, № школи. В 

прикріпленому Файлі – відеоролик. 

 

Протягом Конкурсу відео-роботи будуть представлятися на офіційному сайті 

наукової бібліотеки Білоцерківського НАУ https://library.btsau.edu.ua/ та 

сторінці в соціальній мережі  Facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064125819446 , «вподобайки» до 

робіт будуть враховуватися при оцінюванні конкурсної роботи та визначенні 

ереможців. 

 

Порядок обрання переможців 

 

Компетентне журі обиратиме 3-х переможців у кожній категорії, оцінюючи: 

✔ рівень володіння іноземною мовою, 

✔ дотримання вимог декламації, 

✔ артистичність виступу, 

✔ креативність оформлення роботи. 

 

В кожній категорії буде визначений один Номінант «Особливий вибір журі». 

 

Оголошення рішення журі про результати Конкурсу буде представлено 16 

березня на  офіційному сайті наукової бібліотеки Білоцерківського НАУ та 

сторінці в соціальній мережі  Facebook. 

 

Нагородження та відзначення переможців 

 

Фінансує Конкурс профспілковий комітет Білоцерківського національного 

аграрного університету (голова Недашківський В.М.). 

 Учасники Конкурсу нагороджуються Подяками за участь від 

Білоцерківського національного аграрного університету (Бажаючим 

надсилається електронний варіант). 

 Переможці конкурсу нагороджуються Дипломами та грошовою 

винагородою у розмірі:                                                                                                                        

✔за перше місце – 1000 грн.,                                                                                                    

✔за друге місце – 800 грн.,                                                                                                        

✔за третє місце – 700 грн.,                                                                                                            

✔за номінацію «Особливий вибір журі» - 400 грн. 

https://library.btsau.edu.ua/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064125819446


Нагородження переможців відбудеться в центральному корпусі 

Білоцерківського національного аграрного університету (площа Соборна, 

8/1). Інформація про дату і час проведення нагородження буде надіслана 

переможцям на електронну адресу.    

Своєю участю в Конкурсі учасники приймають умови цього Положення та 

рішення організаторів і журі. 


