
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

____________________________ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про літературний  конкурс молодих поетів  

„Тарасовими шляхами” 

 

I. Загальні положення 

Літературний  конкурс молодих поетів  „Тарасовими шляхами” (далі – 

Конкурс) проводиться згідно з Законом України „Про сприяння соціальному 

становленню та розвитку молоді в Україні”. Організатором Конкурсу є відділ 

у справах сім’ї та молоді   Уманської міської ради. 

II. Мета і завдання конкурсу 

Головною метою Конкурсу є виявлення та розкриття літературних 

здібностей та обдарувань, підтримка творчої молоді, вшанування пам’яті 

Т.Г.Шевченка, популяризації його творчої спадщини та утвердження 

духовних заповідей, як важливого чинника консолідації суспільства, 

активізації виховної роботи. 

Завданнями Конкурсу є: 

1) виявлення та підтримка молодих літераторів; 

2) виховання любові до рідної землі в результаті вдумливого ставлення 

до історії та культури Шевченкового краю; 

3) засвоєння національної культурологічної спадщини і використання її 

надбань у своїй творчості; 

4) знайомство з  літераторами м.Умань та налагодження творчих 

контактів з ними; 

5) стимулювання творчості талановитої молоді шляхом оприлюднення 

їхніх творів у періодичній пресі, на радіо й телебаченні. 

III. Умови Конкурсу 

У Конкурсі беруть участь поети віком 15-25 років, які проживають у 

м. Умань. На участь у конкурсі надаються високохудожні твори довільної 

тематики. 

Для участі у Конкурсі необхідно подати заявку встановленого зразка:  

 



Заявка 

на участь у літературному  конкурсі молодих поетів 

«Тарасовими шляхами» 

 

      П.І.П. Назва роботи 

Дата 

народження 

учасника 

Місце навчання, 

роботи 

Контактний 

телефон 

     

Роботи мають бути надруковані 14 шрифтом, полуторний інтервал, 

формат паперу А4, подані на паперових та електронних носіях. Кожен твір 

має починатися з нового аркуша з обов’язковим зазначенням даних про 

автора: 1 рядок – ім’я та прізвище, 2-й рядок – кількість повних років. 

IV.  Порядок проведення Конкурсу 

Організатори : 

1) оголошують  про початок Конкурсу; 

2) ознайомлюють  учнівську та студентську молодь, керівників 

літературних студій, гуртків, викладачів української мови і літератури 

загальноосвітніх шкіл, вищих навчальних закладів із умовами та порядком 

проведення даного Конкурсу; 

3) визначають переможців у двох вікових категоріях: 15-19 років, 20-

25років. 

 Заявки для участі у Конкурсі необхідно подати до 15 лютого 2018 

року в відділ у справах сім’ї та молоді Уманської міської ради 

(пл.Соборності, 1, каб. № 201). 

Надіслані твори не рецензуються і не повертаються. Їх розглядає  

журі, до складу якого входять фахівці та представники організацій, що 

підтримали цей Конкурс. 

За підсумками  міського  Конкурсу  роботи переможців  отримають 

грамоти та подарунки. 

 

Заступник міського голови, 

секретар виконавчого комітету                  Л.П.Плотнікова 

 

 

Вдовиченко Н.В. 

 

 

                                                                           


