Міністерство освіти і науки України
Відокремлений підрозділ «Лисичанський педагогічний коледж
Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка»
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕГІОНАЛЬНИЙ ТВОРЧИЙ ІНТЕРНЕТ-КОНКУРС
«СОЛОВ’ЇНІ ДАЛІ»
Регіональний творчий інтернет-конкурс «Солов’їні далі» щорічно проводиться на
батьківщині «українського солов’я» В.Сосюри – м. Лисичанську з метою вшанування
пам’яті поета. Конкурс проводиться за участі письменників Луганщини, культурних
громадських організацій, за сприяння Лисичанського міського виконавчого комітету.
Конкурс має за мету:
 спонукати до літературної творчості молоде покоління учнівської та студентської
молоді;
 надати можливість обдарованій молоді Луганщини
представити себе в
інформаційно-культурному просторі;
 виховувати любов до творчої спадщини В.Сосюри.
Умови та порядок проведення:
На конкурс приймаються оригінальні авторські поетичні, прозові твори, наукові
дослідження, теми яких є актуальними і цікавими для читачів.
До участі у конкурсі запрошуються учні 9-11 класів, студенти вищих навчальних
закладів.
Мови конкурсу – українська, російська, англійська, німецька.
Конкурс проводиться заочно. Організатори мають право розташовувати авторські
твори для загального ознайомлення в Інтенет-мережі з обов’язковим збереженням
авторства. Учасники надсилають роботи електронною поштою. Визначає переможців у
кожній номінації експертне журі.
Матеріали на конкурс приймаються з 01.11.17 р. до 02.04.18 р. електронною
поштою. Після проведення конкурсу матеріали учасникам не повертаються.
Підведення підсумків конкурсу відбудеться під час Днів науки коледжу 2018 року.
Учасники конкурсу будуть повідомлені про підсумки особисто згідно інформації у заявці.
Переможці нагороджуються дипломами та відзначаються сертифікатами. Творчі
керівники будуть відзначені подяками від імені організаторів конкурсу. За результатами
конкурсу видається електронний збірник матеріалів конкурсу, який розташовується на
офіційному сайті коледжу.
Номінації конкурсу:
 «Голос ніжного серця» (інтимна лірика);
 «Як я люблю тебе, мій краю вугляний» (громадянська лірика);
 «Такий я ніжний, такий тривожний» (авторська поезія за мотивами творів
В.Сосюри);
 «В хвиль блакитнім прудководді сонце порина…» (пейзажна лірика);
 «Ні, я зовсім іще не заповнив золотої анкети життя» (пошуково-творчі
матеріали про життя та творчість В.Сосюри та письменників Луганської
області);
 «На мене зорять знов улюблені рядки» (поетичний переклад творів
В.Сосюри різними мовами);

Оргкомітет конкурсу:
Мінєнко Г.М. – директор коледжу;
Севастянова О.А. – голова циклової комісії викладачів загальної філології коледжу;
Тарарива Л.Ю. – викладач української та іноземної мов, кандидат філологічних
наук;
Сергієнко Л.В. – викладач української філології коледжу, кандидат педагогічних
наук;
Гречишкіна Т.О. – викладач української літератури
Журі конкурсу:
Гайворонська Г. А. – письменниця, член Національної спілки письменників,
голова журі;
Севастянова О.А.– голова циклової комісії викладачів загальної філології коледжу;
Тарарива Л.Ю. – викладач української та іноземної філології, кандидат
філологічних наук;
Сергієнко Л.В. – викладач української філології, кандидат педагогічних наук;
Сергєєва І.Ю. – викладач української філології коледжу.
Вимоги до оформлення матеріалів:
 матеріали подаються у електронному вигляді, текстові матеріали: шрифт
Times New Roman, кегль 12, міжрядковий інтервал – одинарний;
допускаються роботи у вигляді мультимедійних матеріалів, творчо
оформлені;
 на титульній сторінці вгорі праворуч надати ініціали та прізвище автора,
повну назву навчального закладу, у якому навчається автор, нижче
посередині – назва твору.
 До роботи додається заявка учасника конкурсу пропонованого зразка.
Особиста інформація про учасника конкурсу та його керівника не
розголошується і використовуватиметься виключно організаторами
конкурсу з метою отримання зворотного зв’язку.
Зразок оформлення матеріалів заявки:
Заявка на участь
в інтернет-конкурсі «Солов’їні далі»
номінація: «Голос ніжного серця» (інтимна лірика);
автор - Попова Ганна Іванівна,
місце навчання: СЗШ № 4 м. Лисичанська, 9 клас,
дом. адреса: 93108 м. Лисичанськ, вул. Пушкіна, б.11, кв. 196,
конт. телефон: 066543897 (для зворотного зв’язку) або конт. тел. керівника
творчий керівник - Іванова Надія Миколаївна, конт. тел.: 0500353785.
Адреса оргкомітету: 93108, м. Лисичанськ, в.Героїв Сталінграда, буд. 21,Севастянова
Ольга Анатоліївна
Телефон для довідок: моб. 0668392448
Електронна адреса: sevastyanova 1921@gmail.com

