
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення обласного літературного  

конкурсу авторських творів 

«Батл поетів» 

 

Загальні положення 

Обласний літературний конкурс авторських творів «Батл поетів» 

проводиться в період з 01 лютого по 10 березня поточного навчального року 

із залученням цільової аудиторії серед учнівської та студентської молоді та 

провідних літераторів Кіровоградської області.  

 

Мета та завдання  

Метою поетичного батлу є   

 виявлення та підтримка молодих талантів, надання їм можливості 

реалізувати свій творчий потенціал; 

  сприяння розвитку естетичних ідеалів та почуття прекрасного, 

формування високої індивідуальної етичної культури, національних 

традицій, духовного збагачення особистості; 

  залучення молоді до світових художніх цінностей; 

  популяризація змістовного культурного дозвілля та обміну досвідом 

серед творчої молоді. 

 

 Організатори   конкурсу 

Загальну організацію Фестивалю здійснює департамент освіти і науки 

Кіровоградської обласної держаної адміністрації. Безпосереднє проведення 

покладається на Центральноукраїнський державний будинок художньої та 

технічної творчості (далі – ЦД БХТТ). 

 

Учасники конкурсу 

Учні та студентська молодь від 12 до 35 років, обласна рада 

молодіжного самоврядування, євроклуби та молодіжні організації, 

індивідуальні автори, які мають власні авторські вірші.  

 

 

Порядок проведення 

І –й етап:  Заочний 

Надати текст конкурсного твору у форматі Word або PDF до 10 березня 

поточного року на електронну адресу ЦД БХТТ (kirovograd_dbxtt@ukr.net)   

заявку за формою: 

 

 

mailto:kirovograd_dbxtt@ukr.net


Анкета-заявка 

на участь у конкурсі авторських творів «Батл поетів» 

1. Назва закладу освіти 

 _______________________________________________________________  

2. Назва твору 

 _______________________________________________________________  

3. П.І.Б автора та виконавця повністю 

 _______________________________________________________________  

4.    Текст твору 

____________                    _____________                     _____________ 

                 Посада                                                      підпис                                              П.І.П. 

 

Примітка: всі поетичні твори проходитимуть перевірку на плагіат  
 

ІІ –й етап: Відбірковий очний (офлайн або онлайн) 

 жеребкування, яке визначатиме послідовність виступів; 

 виступи перед глядацької аудиторією  

Тема для поетичних виступів – довільна. 

Тривалість виступу – до 3 хв. 

 

ІІІ- й етап: Фінальний (офлайн або онлайн) 

 двоє фіналістів змагаються у читанні власної поезії перед цільовою 

аудиторією  

Тема для поетичних виступів – довільна. 

Тривалість виступу – до 3 хв. 

 

Визначення переможців відбуватиметься у формі живого батлу за 

кількістю вподобань глядачів. 

 

 

Нагородження 

Переможці конкурсу авторських творів «Батл поетів»  нагороджуються 

Дипломом департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації та подарунками.  

Роботи переможців будуть надруковані у збірці «Сузір’я юних поетів» 

та розміщено на сайті ЦД БХТТ за посиланням: 
http://dbxtt.kr.ua/index.php/zirkovij-olimp  
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