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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 

ШАНОВНІ УЧНІ! 

Маємо честь запросити Вас до участі в щорічному Обласному конкурсі
творчих  і  наукових  робіт  «Мрію  словом  я  торкнутись  серця...»,
присвяченому ювілею української поетеси Ліни Василівни Костенко

http://filfak.inf.ua/kml/


Конкурс проводитиметься в два етапи:

І-й етап – відбірковий, проводиться з 21 грудня  2019 до 31 січня 2020
року серед учнів закладів загальної середньої освіти Миколаївської області й
міста Миколаєва; 

ІІ-й  етап  –  фінальний  (обласний),  проводиться  з  03  до 28  лютого
2020 року на  базі  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського (кафедра української мови і літератури). 

Для  участі  в  ІІ  етапі  конкурсу  необхідно  до  28  лютого       2020     року  
надіслати  організаційному  комітету  роботи  переможців  І-го  етапу  на
електронну адресу konkurs-mnu@ukr.net чи подати на кафедру української
мови  і  літератури  Миколаївського  національного  університету  імені
В. О. Сухомлинського в роздрукованому вигляді. Поштова адреса: 54030, м.
Миколаїв, вул. Нікольська, 24, кафедра української мови і літератури (01. 319
ауд.).  На  конверті  обов’язково  вказати:  на  конкурс  «Мрію  словом  я
торкнутись серця…». 

НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ 

 наукове дослідження (розробка  малодосліджених  питань  творчої
спадщини Л. В. Костенко, її життєвого шляху, використання її традицій у
літературі та мистецтві); 

 публіцистика (журнальна  або  газетна  публікація  про  значні  та  цікаві
події, пов’язані з письменницею);

 фотоколаж (виконаний  зі  світлин  ювілярки  чи  відомих  людей,  котрі
досліджують її  творчість);

 художній твір (ліричний, драматичний чи прозовий твір, есе, роздуми
про життя і творчість письменниці);

 комп’ютерна  презентація (розробка  комп’ютерної  пізнавальної
презентації історичного, біографічного або іншого напрямку, пов’язаної з
життям і творчістю письменниці). 

Вимоги до конкурсних робіт 

 наукове дослідження (виконане на папері А4 та в комп’ютерному наборі,
обсяг 6–10 сторінок при параметрах сторінки 20 мм – 20 мм – 20 мм – 20
мм, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5); 

 публіцистична  стаття  (виконана  на  папері  А4  та  в  комп’ютерному
наборі; обсяг 2–5 сторінок при  параметрах сторінки 20 мм – 20 мм – 20
мм – 20 мм, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5); 

 фотоколаж (виконаний у довільних розмірах за задумом автора). Назва
роботи  зазначається  на  окремому  аркуші;  якщо  виконується  в
комп’ютерному  варіанті,  з  мінімальними  системними  вимогами:  МS
Word для Windows 98/2000/ХР-300 Мгц; інтегроване відео; 128 М6 РАМ; 

 художній твір (виконаний на  папері  формату А4 та в  комп’ютерному
наборі при параметрах сторінки 20 мм – 20 мм – 20 мм – 20 мм, шрифт
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Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5). Обсяг художнього твору не
обмежено; 

 комп’ютерна презентація (виконана з дотриманням мінімальних системних
вимог: МS Word для Windows 98/2000/ХР-300 Мгц; інтегроване відео; 128
М6 РАМ, мишка). 

Зразки оформлення конкурсних робіт та заявок подано в додатках 1, 2, 3.

Визначення та нагородження переможців конкурсу 

Переможці  та  призери  конкурсу  нагороджуються  дипломами
Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
та Миколаївського національного університету імені  В. О. Сухомлинського
відповідних ступенів та цінними подарунками. 

Учасники  відзначаються  дипломами  відповідних  ступенів  та
заохочувальними  призами.  Кращі  роботи  публікуватимуться  в  збірнику
художніх творів (видавництво – Миколаїв: Іліон); фотоколажі та презентації
будуть представлені на виставці під час нагородження. 

Керівник  проекту  –  кандидат  філологічних  наук,  доцент  кафедри
української  мови  і  літератури  Миколаївського  національного  університету
імені В. О. Сухомлинського Родіонова Інна Григорівна. 

Контакти: тел. (063)48-85-938; е-mail: konkurs-mnu@ukr.net



Додаток 1

ЗАЯВКА 

на участь у ІІ етапі Обласного конкурсу творчих і наукових робіт 

   «Мрію словом я торкнутись серця…»    

Тема роботи: _______________________________________________ 

Номінація: _________________________________________________ 

Прізвище__________________________________________________ 

Ім’я , по батькові автора _____________________________________ 

Навчальний заклад__________________________________________ 

Група/Клас ____________________________________ 

Поштова адреса учасника: ___________________________________ 

Контактний телефон ____________________e-mail: ______________ 

Науковий керівник: _________________________________________ 

                                            (прізвище, ім’я, по батькові) 

Посада, місце роботи _______________________________________ 

Контактний телефон ____________________e-mail: ______________  

  

Керівник навчального закладу (підпис)            (П.І.Б.) 



                                     Додаток 2

Міністерство освіти і науки України

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Конкурс творчих і наукових робіт 

«Мрію словом я торкнутись серця…»

Тема: _________________________________________________

Роботу виконав____________
_________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Навч. заклад/Школа: 
__________________
_________________________
Група/Клас: 
____________________

Миколаїв – 2019 



Додаток 3

Зразок оформлення наукового дослідження/ статті: 

УДК 821. 161.2-3.09 

В.М. ПЕТРОВА 

Науковий керівник: к. філол. н., доц. В. М. Ткаченко 

НАЗВА СТАТТІ 

Анотація українською мовою (2-3 речення). 

Ключові слова (не більше 5). 

Текст статті

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Малярчук Т. Згори вниз.  Харків: Фоліо, 2007. 220 с. 

2. Словник символів культури України / ред. В. Коцура та ін.  3-є вид.  Київ:

Міленіум, 2005. 352 с. 

3. Харчук Р. Сучасна українська проза: постмодерний період: навч. посіб.

Київ: Академія, 2008.  248 с. 


