
ПАЛАЖЭННЕ 
 аб правядзенні гарадскога этапу 
рэспубліканскага творчага конкурсу 
юных чытальнікаў «Жывая класіка» 
 

I. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

1.1. Дадзенае палажэнне вызначае мэты, тэрмін, парадак і ўмовы 

правядзення гарадскога этапу рэспубліканскага творчага конкурсу юных 

чытальнікаў «Жывая класіка» (далей – конкурс). 

1.2. Конкурс праводзіцца ў мэтах павышэння цікавасці дзяцей і 

падлеткаў да чытання, развіцця і захавання высокіх маральных 

каштоўнасцей і ідэалаў беларускага грамадства, выхавання падрастаючага 

пакалення на лепшых узорах нацыянальнай літаратуры, пошуку і 

падтрымкі таленавітай моладзі. 

Дэвіз конкурсу: “Беларуская пісьменнасць ад вытокаў да 

сучаснасці – нацыянальны набытак і гонар”. 

 

II. АРГАНІЗАТАРЫ І ЎДЗЕЛЬНІКІ КОНКУРСУ 

2.1. Арганізатарамі конкурсу з’яўляюцца ўпраўленне па адукацыі 

Магілёўскага гарвыканкама, Дзяржаўная ўстанова па навукова-

метадычным забеспячэнні ўстаноў адукацыі горада Магілёва. 

2.2. У конкурсе прымаюць удзел вучні ўстаноў агульнай сярэдняй і 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі ў наступных узроставых 

катэгорыях: 

першая ўзроставая катэгорыя – вучні I-IV класаў; 

другая ўзроставая катэгорыя – вучні V-VI класаў; 

трэцяя ўзроставая катэгорыя – вучні VII-VIII класаў; 

чацвёртая ўзроставая катэгорыя – вучні IX-X класаў. 

 

III. ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ, УМОВЫ І ПАРАДАК УДЗЕЛУ Ў 

КОНКУРСЕ 

3.1. Конкурс праводзіцца 15,16 красавіка 2020 г. 

3.2. Для ўдзелу ў конкурсе неабходна прадставіць да 9 красавіка 

2020 г. у Дзяржаўную ўстанову па навукова-метадычным забеспячэнні 

ўстаноў адукацыі горада Магілёва (вул. Першамайская, 8, каб. 1) на 

папяровым носьбіце і на электронны адрас umkotdel1@yandex.by (з 

паметкай «Жывая класіка») заяўку на ўдзел у конкурсе ў адпаведнасці з 

дадаткам, конкурсныя матэрыялы (дыск з відэазапісам выступлення 

ўдзельніка).  

3.3. Установа адукацыі прадстаўляе толькі адну заяўку ў кожнай 

узроставай намінацыі. 

 



IV. ПАТРАБАВАННІ ДА АФАРМЛЕННЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ, 

ВЫСТУПЛЕННЯЎ УДЗЕЛЬНІКАЎ, КРЫТЭРЫІ АЦЭНКІ 

4.1. Тэхнічныя патрабаванні да работ: 

дыск, укладзены ў пластыкавы футляр; 

вонкавы бок дыска афармляецца ў выглядзе тытульнага ліста згодна 

з дадаткам А; 

дапушчальныя фарматы відэафайла – AVI, MPEG, WMV, MP4 (з 

максімальным каэфіцыентам якасці). 

4.2. Канкурсант прадстаўляе на конкурс выразнае чытанне аднаго 

твора (верша або празаічнага ўрыўка, закончанага па сэнсе) на памяць 

альбо з выкарыстаннем друкаванага тэксту.  

4.3. Працягласць выступлення – да 5 хвілін. 

4.4. Падчас выступлення можа быць выкарыстана музычнае 

суправаджэнне, дэкарацыі, касцюмы. Удзельнікі не маюць права 

выкарыстоўваць запіс голасу. 

4.5. Крытэрыі ацэнкі: 

выбар тэксту твора; 

глыбіня пранікнення ў вобраз і сэнс твора; 

артыстызм выканання. 

 

V. ПАДВЯДЗЕННЕ ВЫНІКАЎ КОНКУРСУ. УЗНАГАРОДЖАННЕ  

5.1. Колькасць пераможцаў конкурсу складае не больш за 45% ад 

агульнай колькасці ўдзельнікаў. Колькасць пераможцаў можа быць 

павялічана па рашэнні журы ў выпадку, калі некалькі ўдзельнікаў набралі 

аднолькавую колькасць балаў. 

6.2. Пераможцы конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі I, II, III 

ступені ўпраўлення па адукацыі Магілёўскага гарвыканкама.  

6.3. Пераможцы конкурсу, якія занялі першыя месцы ў кожнай 

узроставай катэгорыі, накіроўваюцца для ўдзелу ў абласным этапе 

рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў «Жывая класіка». 
 

  


