
 
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ 

V ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ МОЛОДИХ АКТОРІВ  
ІМЕНІ ОКСАНИ ЗАТВАРСЬКОЇ 

 
V Всеукраїнський конкурс молодих акторів імені Оксани Затварської (далі – Конкурс) 

проводиться на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної спілки 
театральних діячів України, Управління культури, національностей та релігій Івано-
Франківської обласної державної адміністрації, Департаменту культури Івано-Франківської 
міської ради, Івано-Франківського академічного обласного українського музично-
драматичного театру імені Івана Франка, Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри 
Маланюк, родини Затварських. 

 
Мета Конкурсу – популяризація національного театрального мистецтва, розвиток та 

збагачення традицій української культури, виявлення та підтримка нових імен в середовищі 
молодих акторів України, надання допомоги в підвищенні їх професійної майстерності та 
творчого рівня, створення єдиного інформаційного театрального простору, сприяння 
інтеграції національного театрального мистецтва до світового культурного простору. 

 
Умови проведення Конкурсу: 
1. Конкурс проводиться 16-17 листопада 2018 року в м. Івано-Франківську та 

завершиться Гала-концертом лауреатів і дипломантів Конкурсу. 
2. До участі у Конкурсі запрошуються професійні актори театрально-концертних 

установ і організацій та студенти спеціальності «Акторське мистецтво театру і кіно» закладів 
вищої освіти культури і мистецтв віком від 15 до 35 років. Названі заклади та установи 
можуть рекомендувати для участі у конкурсі не більше чотирьох учасників. Члени журі не 
мають права виставляти на Конкурс своїх студентів. 

3. Заяви-анкети на участь у Конкурсі надсилаються до 05 листопада 2018 року на 
адресу: 76000 Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 34-а. Навчально-
науковий інститут мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника (кафедра сценічного мистецтва і хореографії).  

 
І. Порядок підготовки та проведення Конкурсу: 

1. Дата надходження заяв-анкет визначається за поштовим штемпелем місця відправлення. До 
заяв-анкет додаються: довідка з місця роботи або навчання; рекомендація театрально-
концертної установи чи організації, навчального закладу; одна фотокартка 9х12 на 
глянцевому папері або в електронному варіанті (для буклету); конкурсна програма.  

2. Допущені до участі в Конкурсі не пізніше 05 листопада 2018 р. отримають офіційне 
запрошення. 

3. Документи, надіслані не в повному обсязі або із запізненням, розглядатися не будуть. 



4. Проїзд конкурсантів, проживання та харчування за рахунок відряджуючої сторони або за 
кошти фізичних осіб.  

5. Дирекція Конкурсу забезпечує бронювання місць для проживання його учасників. 
 

ІІ. Умови участі в Конкурсі 
 

1. До участі у Конкурсі запрошуються учасники віком від 15 до 35 років: 
І номінація – професійні актори театрально-концертних  установ та організацій; 
ІІ номінація – студенти закладів вищої освіти (ЗВО) культури і мистецтв (спеціальності 

«Акторське мистецтво театру і кіно»); 
ІІІ номінація – студенти закладів вищої освіти культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації 

(спеціальності «Акторське мистецтво театру і кіно»). 
 

2. Програмові вимоги для учасників Конкурсу (за вибором учасників): 
 
Варіант I: 

 Уривок з поетичного твору великої форми (поема, роман у віршах); 

 Монолог (з творів української чи світової драматургії). 
 
Варіант II 

 Віршований твір малої форми (громадянська, героїчна, інтимна лірика) українських 
авторів; 

 Акторське виконання прозового твору (оповідання, оповідання від першої особи). 
 
Тривалість виступу – до 10 хвилин. Порядок виступів на конкурсних прослуховуваннях 
встановлюється жеребкуванням (загальним для учасників усіх номінацій). Всі 
прослуховування проходять публічно. 
 
3. До участі в Конкурсі необхідно подати: 

 заявку встановленого зразка; 

 конкурсну програму; 

 довідку з місця роботи або навчання. 
 

ІІІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 
 

1. Визначення переможців Конкурсу здійснюється журі. Переможцями стають 
учасники, які набрали найбільше балів від максимально можливої суми балів. 

2. Переможці конкурсу (володар «Гран-прі», лауреати І, ІІ, ІІІ премій у всіх номінаціях) 
нагороджуються Дипломами, грошовими нагородами та призами. Оргкомітет Конкурсу за 
погодженням з членами журі може нагороджувати переможців та учасників конкурсу 
спеціальними призами від державних та громадських організацій, спонсорів, меценатів. 
Склад учасників Гала-концерту формується за рішенням журі конкурсу. 

3. Дипломами учасника Конкурсу нагороджуються усі конкурсанти. 
 

IV. Фінансування Конкурсу 
 

1. Конкурс не є комерційним заходом. 
2. Часткове фінансування організаційних заходів Конкурсу проводиться управлінням 

культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації,  
Департаментом культури Івано-Франківської міської ради. 



3. Оргкомітет конкурсу формує призовий фонд за рахунок спонсорських внесків та 
реєстраційних внесків учасників Конкурсу. Сума реєстраційного внеску – 350 грн. 

4. Проїзд та перебування учасників і супроводжуючих осіб здійснюється за власний 
рахунок або за рахунок відряджуючої сторони. 

 
V. Керівництво Конкурсом 

 
1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює його Організаційний комітет, який 

створюється у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». До 
складу оргкомітету входять представники органів місцевої виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування (за їхньою згодою),  керівники університету, керівники та провідні 
науково-педагогічні працівники Навчально-наукового Інституту, представники творчих спілок 
і громадських організацій, спонсори.  

2. Оргкомітет Конкурсу розглядає поданий Дирекцією Конкурсу план організаційних 
заходів, сприяє їх виконанню, визначає культурну програму для учасників Конкурсу. 

3. Для проведення Конкурсу створюється журі, до складу якого входять провідні 
фахівці національного театрального та кіномистецтва, науково-педагогічні працівники 
Навчально-наукового інституту мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника», закладів вищої освіти культури і мистецтв України, члени творчих 
спілок, представники засобів масової інформації. 

4. Інформаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює прес-секретар 
університету та кафедра сценічного мистецтва і хореографії Навчально-наукового інституту 
мистецтв ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

 
Адреса Дирекції Конкурсу: 

 
76000 Україна,  м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 34-а. 

Тел.: +38 (0342) 52-34-29 (концентратор з викликом кафедри сценічного мистецтва і 
хореографії),  52-34-30; е-mail: kthm@pu.if.ua; art @pu.if.ua. 

 
Координатор конкурсу: 

 
Прокоп’як Ігор Васильович 
моб. тел. +38 050 199 60 71; +38  096 742 31 12; е-mail: kthm@pu.if.ua 
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Склад журі 
V Всеукраїнського конкурсу молодих акторів 

імені Оксани Затварської 
 

Струтинський Богдан – народний артист України, Генеральний директор- художній керівник 
Київського національного академічного театру оперети, голова Національної спілки 
театральних діячів України – голова журі 
 
Держипільський Ростислав – народний артист України, директор-художній керівник Івано-
Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені 
Івана Франка – заступник голови журі  
 
Осадчук Тетяна – заступник завідувача кафедри сценічного мистецтва і хореографії 
Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника, кандидат мистецтвознавства, доцент – секретар журі 
 
Богатирьов Володимир –   завідувач кафедри театральної режисури Інституту мистецтв 
Рівненського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук, доцент  
 
Грицан Анатолій – професор, директор Навчально-наукового інституту мистецтв 
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат історичних 
наук, заслужений діяч мистецтв України 
 
Затварська Романна – піаністка, театрознавець, педагог, дочка Оксани Затварської. 
 
Семенкович Надія – заслужений журналіст України, поетеса, прозаїк, публіцист, спеціальний 
кореспондент Івано-Франківського ОТБ «Галичина» 
 
Фіцалович Христина – професор кафедри сценічного мистецтва і хореографії Навчально-
наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника, народна артистка України 
 


