
 
ГЛАВА 1 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННI 

 

1. Конкурс чытальнікаў беларускай паэзіі сярод навучэнцаў прысвечаны 

Году гістарычнай памяці (далей - Конкурс), праводзіцца з мэтай павышэння 

духоўнай культуры, патрыятычнага выхавання, а таксама моўнага развіцця і 

фарміравання цікавасці да творчасці беларускіх паэтаў, мастацкага слова, 

развіцця умення адчуваць прыгажосць і выразнасць паэтычнага слова. 

2. Задачы конкурса: 

садзейнічаць раскрыццю творчага патэнцыяла ўдзельнікаў, фарміраваць 

цікавасць да беларускай літаратуры; 

выявіць лепшых чытальнікаў сярод навучэнцаў, прадставіць магчымасці 

для самарэалізацыі; 

выхоўваць пачуцце патрыятызму, літаратурны і мастацкі густ, культуру 

чытання. 

3. Змест конкурсных твораў прадугледжвае выкананне твораў беларускіх 

аўтараў аб Радзіме, Вялікай Айчыннай вайне, на тэму родных мясцін, 

спадчыны, любові да бацькоў. 

 
ГЛАВА 2 

УДЗЕЛЬНІКІ, АРГКАМІТЕТ (ЖУРЫ) КОНКУРСА 

 

4. У Конкурсе прымаюць удзел навучэнцы 1-2 курсаў УА “Гродзенскі 

дзяржаўны каледж мастацтваў”. 

5. Аргкамітэт (журы) Конкурса: 

Жураўская А.Г., намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце – старшыня 

журы; 

першы сакратар Ленінскага РК ГА “БРСМ”; 

Касторных Н.В., старшыня ЦК рэжысуры і сацыяльна-культурнай і 

дасугавай дзейнасці; 

Шыплюк А.І., выкладчык ЦК рэжысуры і сацыяльна-культурнай і 

дасугавай дзейнасці, адказны за работу аб’яднання “Школа маладога 

журналіста”; 

Лебедзева М.І., выкладчык цк агульнаадукацыйных прадметаў; 

Бяроева Ю.А., выкладчык, старшыня прафкама навучэнцаў; 

Янукевіч Я.Ю., выкладчык, сакратар п/а АА “БРСМ”. 

 

 

 

ПАЛАЖЭННЕ 
аб агульнакаледжным конкурсе 
чытальнікаў беларускай паэзіі  
“Мой родны кут…” 

 



ГЛАВА 3 

ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСА 
 

6. Заяўкі на ўдзел у Конкурсе падаюцца з 05.12.2022 да 09.12.2022.  

7. Конкурс адбудзецца 13.12.2022 ў 12.45 у 317 класе. 

8. Ад вучэбнай групы 1-2 курсаў падаецца 1-3 заяўкі на ўдзел у Конкурсе. 

9. Заяўкі на ўдзел у Конкурсе прадстаўляюцца ў аркамітэт (журы) (106 

кабінет): прозвішча, імя ўдзельніка, вучэбная група, назва твора, аўтар. 

10. Творы павінны адпавядаць тэме Конкурса, выкананне можа 

адбывацца на рускай і беларускай мовах. 

11. Конкурс прадугледжвае наступныя намінацыі: 

“Лепшы чытальнік вершаў” (1,2,3 месцы ў намінацыі); 

“За шчырасць выканання”; 

“Самае эмацыянальнаае выкананне”; 

“Аўтарскі твор”. 
 

ГЛАВА 4  

ПАТРАБАВАННІ І КРЫТЭРЫІ АДЗНАК 

 
12. Узровень выканання паэтычнага твора ацэньваецца па 5-ці бальнай 

шкале па наступных крытэрыях: 

адпавяданне твора тэматыке конкурса; 

веданне тэкста твора, яго асэнсаванне; 

інтанацыйная выразнасць (мелодыка, тэмп, рытм, тэмбр, лагічны націск); 

выкарыстанне знешніх выразных сродкаў (міміка, жэсты і г.д.); 

сцэнічная культура (касцюм, творчы пакой, упэўненасць); 

13. Пераможца кожнай намінацыі выбіраецца па набранай суме балаў 

удзельніка. 
 

 

ГЛАВА 5 

ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ 
 

14. Журы конкурса вызначае 1,2,3 месца ў намінацыі“Лепшы чытальнік 

вершаў”. 

15. У намінацыях “За шчырасць выканання”, “Самае эмацыянальнаае 

выкананне”, “Аўтарскі твор” вызначаецца  па аднаму пераможцу. 

16. Пераможцы Конкурса ўзнагароджваюцца граматамі і каштоўнымі 

падарункамі (за кошт пазабюджэтных  сродкаў ГК ГА “БРСМ”). 

17. Усе астатнія ўдзельнікі атрымоўваюць удзячныя лісты.  

18. Пераможцы Конкурса атрымоўваюць грашовыя ўзнагароды ў памеры, 

вызначаным прафкамам навучэнцаў. 

 


