
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Організатор конкурсу – Навчально-методичний центр естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних 
закладів у Рівненській області. 
 
Мета та завдання конкурсу:  

виявлення та підтримка талановитої молоді; 
популяризація художнього слова; 
розвиток кращих традицій українського гумору. 

 
Порядок проведення: 

І етап відбірковий – до 02 листопада 2020 року – заклади освіти, райони, міста обласного підпорядкування, ОТГ; 
ІІ етап обласний – 02 – 20 листопада 2020 року. 

 
Заявки приймаються – до 15 листопада 2020 року. 
 
Для участі у ІІ етапі конкурсу потрібно подати Заявку за посиланням https://forms.gle/bc5Yt8vvWhAMJ9c59 , або 
заповнити заявку на сайті НМЦЕВУ ПТНЗ у Рівненській області http://estet-centr.at.ua/.  
Посилання на відео конкурсного виступу учасника ІІ етапу додайте у відповідний пункт заявки. 
Для підтвердження участі у І етапі посилання на відео виступу також додайте у відповідний пункт заявки.  
Заявка є підтвердженням прийняття умов проведення конкурсу та дає згоду на використання відео матеріалів. 
 
Умови проведення 
До участі в конкурсі запрошуються учні закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) 
освіти Рівненщини. Конкурс проводиться за номінацією читці-гумористи (байка, гумореска, фейлетон).  
До репертуару включаються твори українських гумористів та місцевих авторів. 
Тривалість виступу читця - до 4 хвилин.  Конкурсні твори виконуються українською мовою. 
 
Оцінювання учасників проводиться за віковими категоріями: 

І категорія – 9 -13 років; 
ІІ категорія – 14 -18 років. 

 
Критерії оцінювання: 

майстерність виконання, оригінальність, артистичність; 
культура виконавської і сценічної майстерності (голос, дикція, жести); 
відповідність репертуару віку читця. 

 
Вимоги до відеозапису: 
Камера статична. Запис робиться великим планом. Мають бути добре видні очі, міміка, жести. Фон – без зайвих деталей. 
Звук – гарної якості, чистий, без шумів. 
 
Підведення підсумків  
Журі визначає переможців у кожній віковій категорії. Переможці нагороджуються дипломами Навчально-методичного 
центру естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області, а 
також рекомендуються до участі у всеукраїнських і міжнародних конкурсах та фестивалях. 
 
Дипломи переможці отримають в електронному вигляді на вказаний у заявці E-mail. 

 
Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном координатора конкурсу 

Катерина СІВЕРС +380 96 805 7876; +380 95 512 5616 
 

 

«Поліські пересмішники» 

Обласний конкурс читців-гумористів 

серед учнів закладів освіти 

(дистанційний) 

https://forms.gle/bc5Yt8vvWhAMJ9c59
http://estet-centr.at.ua/

