
Положення 
 

про Дніпропетровський обласний тур Всеукраїнського  
літературно -мистецьк ого  конкурсу  «Щоб далі  йти дорогою одною»,  

присвяченого видатній поетесі Олені Телізі  

Термін проведення – 25 березня 2017 року 

І. Загальні положення 
      1 . Дніпропетровський обласний тур Всеукраїнського літературно-мистецького 
конкурсу «Щоб далі йти дорогою одною» (далі - Конкурс), присвяченого видатній 
поетесі Олені Телізі проводиться з метою: 

- популяризації творчості відомої української поетеси, патріота України Олени 
Теліги серед молоді та широкої громадськості; 

- сприяння формуванню духовності молодого покоління, усвідомлення ним 
національної ідеї, 

- виховання відданості Україні і готовності до її захисту; 
-  національно-патріотичного виховання молоді засобами українського поетичного 

слова і музики; 
-  виявлення та підтримки кращих учнівських, студентських, молодіжних художніх 

колективів та окремих виконавців. 
1.2. Загальне керівництво з підготовки та проведення Конкурсу здійснюють 

Дніпропетровська обласна організація Всеукраїнського жіночого товариства імені Олени 
Теліги, Дніпропетровська обласна організація Всеукраїнського об`єднання ветеранів та 
Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді імені М. Свєтлова. 

Організація і проведення обласного літературно-мистецького конкурсу «Щоб далі 
йти дорогою одною», присвяченого Олені Телізі, здійснюється за підтримки Управління 
культури, національностей і релігій, правління Обласної організації НСПУ та обласною 
організацією Спілки театральних діячів України. 

II. Умови, порядок і форма проведення Конкурсу 
 

 2.1. Конкурс проводиться поетапно: 
1 етап – відбіркові тури в навчальних та позашкільних  закладах освіти, в 

культурно-освітніх установах (бібліотеках, Будинках культури, клубах) та місцевих 
осередках ВЖТ ім. Олени Теліги Дніпропетровської області. Проводяться у березні 2017 
року. 

2 етап – Дніпропетровський обласний тур. 
Проводиться 25 березня  2017 року о 10.00  за  адресою: 
м. Дніпропетровськ, вул. Старокозацька (Комсомольська) 60, Дніпропетровська обласна 
бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова.  
Вартість проїзду учасникам конкурсу буде компенсовано організаторами. 

           3 етап – Всеукраїнський фінал (м. Київ). 
2.2. Учасники конкурсу змагаються у чотирьох номінаціях, а саме: 
- учні загальноосвітніх навчальних закладів та вищих професійних училищ 14-18 

років (І номінація); 
- студенти вищих навчальних закладів освіти І-ІV рівнів акредитації та конкурсанти 

військових інститутів усіх військових формувань (ІІ номінація); 
- професійна молодь (віком до 28 років) (ІІІ номінація); 
- творча молодь з числа учнів, студентів, професійних митців, яка подає власні твори 

(поетичні, прозові, вокальні), присвячені Олені Телізі (IV номінація). 
 
2.3. До участі у конкурсній програмі приймаються: 

- декламації творів Олени Теліги; 
- літературно-музичні композиції; 
- театралізовані сцени творів Олени Теліги; 
- творчі роботи конкурсантів IV номінації, які подають свої твори, присвячені Олені 

Телізі, а саме: 
 поезії, оповідання, нариси обсягом до 2-х сторінок друкованого тексту; 
 вокальні твори на слова Олени Теліги та присвячені їй;  

 
 



2.4.  Хронометраж конкурсної програми:  
- для учнів загальноосвітніх навчальних закладів – до 5 хв.; 
- для студентів вищих навчальних закладів – до 8-9 хв.; 
- для професійних виконавців – до 12 хв.; 
- для творчої молоді з виконанням авторської музики, авторських  поетичних і 

публіцистичних творів, присвячених Олені Телізі – до 12 хв. 
 
2.5. Творчі критерії оцінки виступу учасника Конкурсу: 
- глибина проникнення в поезію, публіцистику, спогади про О.Телігу; 
- власне творче обличчя виконавця; 
- гармонія образу: відповідність зовнішньої форми виконання (манера поводження 

на сцені, мовна культура, одяг і т. п.) змісту поезії; 
- при виконанні музичних творів на вірші Олени Теліги та за мотивами її творчості: 

домінантність поезії в пісні, органічність мелодії та її оригінальність, майстерність 
гармонізації та аранжування, забезпечення інтонаційної творчості тексту, володіння 
інструментом. 

Загальний бал оцінки виступу учасника конкурсу складається із суми балів,  
виставлених членами журі і визначається безпосередньо на конкурсі. 

2.6 У другому етапі обласного конкурсу беруть участь переможці районних та міських 
турів. 
На ім’я оргкомітету Конкурсу надіслати заявки на участь, в яких 
зазначити: 

- прізвище, ім'я, по-батькові учасника; 
- вік (рік народження); 
- адресу мешкання, контактний телефон; 
- повну назва навчального закладу або місця роботи; 
- прізвище, ім'я, по-батькові вчителя чи керівника – постановника конкурсного   
номера; 
- назва твору та жанр (вірш, пісня, композиція за творчістю Олени Теліги тощо); 
- прізвище супроводжуючого. 
 
Термін подання заявок:  до 20 березня  2017 р.   
 
Разом із заявками надсилаються власні твори учасників IV номінації 
конкурсу. 
 

            2.7.   Переможці обласного туру Конкурсу, нагороджуються грамотами,   

відзначаються пам'ятними подарунками, а учасники Конкурсу – подяками. Переможці 

обласного туру в представлених номінаціях візьмуть  участь у фіналі Конкурсу.  

III. Оргкомітет Конкурсу  
3.1. Оргкомітет має обов'язки: 

- складає план підготовки і проведення Конкурсу; 
- готує та проводить Конкурс; 
- складає план-сценарій проведення Конкурсу; 
- запрошує гостей; 
- забезпечує нагородження учасників та переможців; 
- висвітлює Конкурс у ЗМІ. 
Адреса оргкомітету: м. Дніпропетровськ, вул. Старокозацька (Комсомольська), 60. 

Дніпропетровська  обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова 
       Довідки за телефонами ДОБМ ім. М. Свєтлова: 744-53-80 – приймальня, 744-88-77 – 

черговий. E-meil: obmmetod@i.ua 

IV. Журі Конкурсу 
4.1.  В складі журі – літературознавці, письменники, театральні діячі, бібліотечні 

працівники, активісти Всеукраїнського жіночого товариства ім. О. Теліги та обласної 
організації Всеукраїнського об`єднання ветеранів. 

4.2. Кількісний склад журі: 5-7 осіб. 

 

Оргкомітет. 



 

Заявка на участь  

у Дніпропетровському обласному турі  

Всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу  

«Щоб далі йти дорогою одною», присвяченого видатній поетесі Олені Телізі 

 

 

  

1. Прізвище, ім’я, по-батькові (ПІБ) учасника 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Дата/рік народження 

__________________________________________________________________________ 
 

 

3. Освіта __________________________________________________________________ 

 

4. Місце навчання/роботи 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Адреса проживання (не публікується) _______________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 

 

6. E-mail автора (не публікується)_____________________________________________ 

 

7. Контактний телефон конкурсанта (не публікується) ___________________________ 

 

8. Номінація: 

 І – _____________ 

 ІІ – ____________ 

 ІІІ –____________ 

 IV –____________ 

 

9. Що представлено на конкурс 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 

 

10. Хто супроводжує ________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата заповнення заявки __________________________________2017 рік 

 


