
Положення
про Міжнародний конкурс декламації української поезії

1. Організатор

Інститут російської та української філології, Кафедра україністики Університету

ім. Адама Міцкевича в Познані

2. Мета Конкурсу

Популяризація української поезії серед студентів європейський університетів.

Активізація співпраці між україністичними центрами Європи. Підтримка

молодих талантів.

3. Місце та дата проведення Конкурсу

Місце та дату проведення Конкурсу щороку визначає Організатор та

повідомляє про це європейські україністичні центри.

4. Учасники Конкурсу

Студенти європейських університетів, що вивчають українську мову як

іноземну. У конкурсі не можуть брати участь громадяни України.

5. Конкурсні категорії

У разі, коли кількість учасників перевищить очікуванання, Організатор

залишає за собою провести поділ на конкурсні категорії, попередньо

повідомивши про це учасників.

6. Заявки

Учасників Конкурсу пропонують виключно україністичні центри (освітні

заклади, у яких проводиться навчання української мови). Індивідуальні заявки

будуть відхилятися автоматично. Кожен україністичний центр може

запропонувати до 3 учасників. Заявки просимо надсилати на електронну

адресу: olena.kowalewska@amu.edu.pl. У заявці просимо вказати: ім’я та

прізвище учасника, курс навчання та назву університету. Термін прийому

заявок щороку визначає Організатор та повідомляє про це європейські

україністичні центри. Остаточне рішення щодо прийняття або відхилення

заявки належить Організатору.



7. Транспорт, проживання та харчування учасників

Організатор забезпечує два нічліги учасникам з-за кордону і одни нічліг

учасникам з Польщі, а також харчування (обід та урочисту вечерю в день

проведення конкурсу). Транспортні витрати здійснюються за рахунок

учасників або україністичних центрів, що делегують учасників.

8. Репертуар

Час тривання індивідуальних презентації не може перевищувати 5 хвилин.

Кожен учасник готує два твори (або їхні фрагменти) українською мовою.

9. Журі та критерії оцінювання

Журі призначає Організатор Конкурсу. Членство в журі відбувається на

громадських засадах. Рішення Журі є остаточним та оскарженню не підлягає.

Журі оцінює презентації поезій на основі прийнятої шкали оцінювання.

Визначення остаточних результатів Конкурсу здійснюється в балах як середнє

арифметичне оцінок, виставлених членами Журі.

Під час індивідуальних презентації учасників оцінюються:

– вибір репертуару,

- ступінь відтворення матеріалу з пам’яті,

– інтерпретація твору (моделювання голосу, інтонування фрази та речення,

влучні паузи, правильний темп декламації, володіння жестами),

– дикцію, вимову та емісію голосу (правильна вимова та наголошування,

володіння диханням),

– загальне враження, що стосується невербальної поведінки (правильна

постава, одяг декламатора тощо).

10.Нагороди та оголошення результатів Конкурсу.

Журі присуджує нагороди учасникам згідно з остаточними результатами

Конкурсу. Присуджуються три нагороди, тобто за І, ІІ та ІІІ місця. Журі

залишає за собою право не присуджувати всіх нагород або збільшувати

кількість нагород. Кожен учасник отримує диплом, що підтверджує його участь

у Конкурсі. Оголошення остаточних результатів Конкурсу відбувається в день

його проведення.


