ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ректора НДУ імені М. Гоголя
від 28 грудня 2017 р. № 245
ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнівської та студентської
молоді імені Миколи Гоголя
1. Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнівської та студентської молоді
імені Миколи Гоголя (далі - Конкурс) проводиться з метою вшанування
пам’яті М.В. Гоголя та поглибленого вивчення його творчої спадщини,
виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її здібностей, виховання у
молодого покоління схильності до дослідницької роботи.
2. Конкурс організовує та проводить Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя, який щороку, у вересні, в засобах масової
інформації публікує оголошення про проведення Конкурсу.
3. До участі в організації та проведенні Конкурсу запрошуються
Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України,
а також представники творчих спілок, громадських організацій України
та української діаспори.
4. У Конкурсі беруть участь учні старших класів загальноосвітніх
навчальних закладів, студенти і курсанти вищих навчальних закладів усіх
форм власності, а також учнівська та студентська молодь діаспори і
зарубіжних країн.
5. Роботи на конкурс приймаються з 20 лютого по 25 березня.
6. Учасники конкурсу групуються за такими категоріями: 1) учні старших
класів; 2) студенти вищих навчальних закладів усіх форм власності.
7. Конкурс проходить у два етапи: перший (дистанційний) - відбір
конкурсних робіт; другий (очний) – захист робіт та власних творів,
визначення переможців. Результати Конкурсу оголошуються 1 квітня, в
день народження Миколи Гоголя на розширеному засіданні конкурсної
комісії, а вручення нагород здійснюється у другій декаді квітня.
8. Для проведення Конкурсу утворюються оргкомітет та журі з
представників організатора. До складу журі входять педагогічні та
науково-педагогічні працівники, вчені Національної академії наук
України та представники творчих спілок України.
9. Учасники Конкурсу надсилають свої роботи до Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя для рецензування і оцінювання їх
членами журі за такими напрямами і номінаціями:
- літературознавство (літературно-критичні статті, есе тощо про життя та
творчість Миколи Гоголя, про гоголівські традиції у творчості
письменників);
- мовознавство (мова творів М. Гоголя);
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- краєзнавство (статті про перебування М. Гоголя у різних місцевостях,
увічнення його пам’яті тощо);
- мистецтвознавство (статті та дослідження про постановки творів
М. Гоголя на сценах театрів і в кіно, ілюстрації та живописні твори про
життя і творчість М. Гоголя);
- літературна творчість (власні прозові, поетичні, драматичні твори та
переклади творів М. Гоголя);
- перекладознавство (статті про переклади творів Гоголя на українську та
інші мови).
10.Переможці і призери Конкурсу нагороджуються дипломами та цінними
подарунками. Переможці та призери із числа учнівської молоді
отримують запрошення щодо вступу на навчання в університеті.
11.Педагогічні та науково-педагогічні працівники, які підготували
переможців
фінального
етапу
Конкурсу,
нагороджуються
в
установленому порядку дипломами та цінними подарунками.
12.Кращі роботи учасників Конкурсу публікуються у збірнику
«Всеукраїнський конкурс творчих робіт учнів та студентської молоді
імені Миколи Гоголя».
13.В урочистій церемонії нагородження переможців фінального етапу
Конкурсу беруть участь представники Міністерства освіти і науки
України, Національної академії наук України, творчих спілок та
громадських організацій.
14.Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів, наданих
Міністерством освіти і науки України, Ніжинською міською радою,
районними держадміністраціями, Ніжинським державним університетом
імені Миколи Гоголя та благодійними організаціями.
Схвалено
Вченою радою НДУ імені М. Гоголя
21.12.2017 р., протокол № 5
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