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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановна молодь!
Запрошуємо  до  участі  у  щорічному  регіональному  літературному

конкурсі  «Шевченківські  читання  –  2019»,  присвяченому  вшануванню
пам’яті Тараса Григоровича Шевченка. Конкурс відбудеться 6 березня 2019
року  о  10.00  (головний  корпус  Донбаського  державного  педагогічного
університету, вул. Батюка, 19).

Тематика заходу:
1. Конкурс читців творів Т.Г. Шевченка.
2. Інсценізація уривків за творами Кобзаря.
3. Есе про життя та творчість письменника.
4. Поетичні роздуми про Т.Г. Шевченка.

Запрошуються студенти та учні, які змагатимуться у таких вікових групах: 
- учні 5 – 7 класів;
- учні 8 – 9 класів;
- учні 9 – 11 класів;
- студенти.

Вимоги до оформлення матеріалів заходу
До розгляду приймаємо тези за такими вимогами: редактор Word 97-

2003; шрифт Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5; абзацний відступ
– 1,25, усі поля – 2,5 см. 

Обсяг  есе  –  1  стор.(5-7  класи);  1,5  стор.  (для  учнів  8-11  класів  та
студентів)

Поезії – до 3-х віршів від учасника. 
Переможців  письмових  робіт  буде  запрошено  на  церемонію

нагородження 6 березня особистим повідомленням (не пізніше 1 березня).
Читання творів Т.Г. Шевченка – до 3 хв. (для учнів 5-7 класів), до 5 хв.

(для учнів 8-11 класів та студентів). Інсценізація уривків за творами Кобзаря
– 5-7 хв. 

Прізвище  автора  та  ініціали  у  творчих  роботах  подаються  жирним
курсивом із  вирівнюванням справа.  Нижче  в  центрі  прописними літерами
жирним  шрифтом  подається  назва  роботи.  Після  пропуску  одного  рядка
подається текст. 

Робоча мова – українська.
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До  матеріалів  на  окремому  аркуші  потрібно  додати  відомості  про
автора (див. анкету-заявку учасника).

Матеріали (у вигляді прикріпленого файлу у форматі *doc (Word 97-
2003) та анкету-заявку учасника просимо надіслати до 25 лютого 2019 року
на  електронну  адресу  кафедри  української  мови  та  літератури
ukrkafedra@ukr.net. У полі «Тема» листа зазначити: Шевченківські читання-
2019. 

Матеріали  конкурсу  будуть  опубліковані  в  електронному  збірнику
«Шевченківські  читання  –  2019» і  розміщені  на  сайті  ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет» www.slavdpu.dn.ua   (сторінка «Наука та  
інновації»,  далі  –  «Науково-видавнича  діяльність»)  після  проведення
конкурсу. 

Чекаємо цікавих робіт!
Оргкомітет

Координатори заходу:
Біличенко Ольга Леонідівна – 0502924718 
Тендітна Надія Миколаївна – 0506864583
Жижченко Лариса Борисівна – 0660379914 
Разживін Віктор Миколайович – 0506364724
Щербатюк Вікторія Станіславівна – 0509192348

Адреса оргкомітету:
Кафедра української мови та літератури

Донбаський державний педагогічний університет
вул. Г. Батюка, 19, м. Слов’янськ, 84116

e-mail: ukrkafedra@ukr.net.

Анкета-заявка учасника 
Прізвище ___________________________________________________
Ім’я ________________________________________________________
По батькові _________________________________________________
Місто, село__________________________________________________
Навчальний заклад ____________________________________________
Клас, курс (факультет)_________________________________________
Вік _________________________________________________________
Контактний телефон ___________________________________________
E-mail _______________________________________________________
Тематика заходу_______________________________________________
Назва роботи _________________________________________________
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