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На №

від

Керівникам закладів вищої
фахової передвищої освіти

та

Про проведення конкурсів
Відповідно до листа М іністерства освіти і науки України від 03.10.2018 №2583
інформуємо, що у 2018-2019 навчальному році відбудеться IX М іжнародний мовнолітературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Ш евченка.
Одночасно повідомляємо, що 9 листопада 2018 року, в День української
писемності та мови стартує XIX М іжнародний конкурс з української мови імені
Петра Яцика (лист М іністерства освіти і науки України від 16.10.2018 №2698).
Серед студентів і курсантів закладів вищої освіти усіх форм власності конкурси
проходитимуть у три етапи.
Рекомендуємо у закладах вищої та фахової передвищої освіти провести І тур
конкурсів протягом листопада 2018 року. Заявки переможців для участі у
обласному турі просимо подати не пізніше 23 листопада 2018 року до Управління
освіти і науки Ч ернігівської облдержадміністрації (форма додається).
Учасниками другого-третього етапів конкурсів стають переможці, які посіли
1-3 місця у таких категоріях: студенти педагогічних коледжів та училищ (по 3 особи),
студенти закладів фахової передвищої освіти (по 3 особи), студенти філологічних
факультетів закладів вищої освіти (по 3 особи), студенти, курсанти закладів вищої
освіти (по 3 особи).
Завдання для першого етапу конкурсів готуються закладами освіти, в яких він
проходить, для другого етапу - Чернігівським обласним інститутом післядипломної
педагогічної освіти ім. К.Д. Ушинського.
Звертаємо увагу, що розробники зобов'язані підготувати завдання для кожної
категорії учасників конкурсів за віком і напрямком навчання (гуманітарного і
негуманітарного) та забезпечити їх конфіденційність до моменту оприлюднення.
Творчі роботи можуть передбачати теми, пов’язані з культурою, мораллю,
духовними цінностями українського народу, які сприяють об’єднанню, формують
почуття патріотизму, оптимізму й віри в щасливе майбуття Української держави.
Також слід передбачити утворення журі та розроблення критеріїв оцінювання
робіт. Критерії мають охоплювати специфіку, складність, обсяг творчої роботи,
володіння художнім словом, мовно-літературну підготовленість конкурсантів.
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