Ніжинський

державний університет імені Миколи Гоголя

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнському конкурсі творчих
робіт учнівської та студентської молоді імені Миколи Гоголя,
який проводиться з метою вшанування пам’яті М.В. Гоголя, вивчення
його спадщини, виявлення обдарованої молоді, розвитку схильності до
дослідницької роботи.
До участі в Конкурсі запрошуються учні старших класів, студенти
вищих навчальних закладів усіх форм власності, а також учнівська та
студентська молодь діаспори і зарубіжних країн. З Положенням про
Конкурс можна ознайомитися на сайті Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя : www.ndu.edu.ua
Для участі в Конкурсі необхідно до 25 березня 2021 р. надіслати до
оргкомітету на електронну адресу: svit.lit@ndu.edu.ua
заявку учасника (форма додається);
конкурсну роботу (твір).
На конкурс подаються роботи (твори) за такими спрямуваннями і
номінаціями:
- літературознавство (літературно-критичні статті, есе тощо про
життя та творчість Миколи Гоголя, про гоголівські традиції у
творчості письменників України);
- мовознавство (мова творів М. Гоголя);
- 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 та в кіно, ілюстрації та живописні
(графічні) 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).

Конкурс проходить у два етапи:
перший (дистанційний) – відбір конкурсних творів;
другий (дистанційний) – захист робіт і презентація власних творів,
визначення переможців. Результати Конкурсу оголошуються 1 квітня,
публікуються на сайті університету, вручення нагород здійснюється у
другій декаді квітня.
Учасникам і керівникам учнівських та студентських творчих робіт
будуть видані сертифікати.
Вимоги до оформлення роботи твору: текст у Microsoft Word,
гарнітура – Times New Roman, міжрядковий інтервал –1.5, кегль – 14 pt.
Поля: праве –25 мм; верхнє, нижнє –20 мм; 1 см.
На титульному аркуші зазначаються ім’я та прізвище автора,
наукового керівника або консультанта (за наявності), вказується назва
роботи
Використані джерела зазначаються в кінці роботи під назвою
«Література». Перелік джерел оформлюється в порядку цитування.
Оргкомітет
Заявка учасника
Всеукраїнського конкурсу творчих робіт
учнівської та студентської молоді імені Миколи Гоголя
Прізвище, ім’я, по батькові________________________________
______________________________________________________
________________________________________________
Число, місяць, рік народження_____________________________
Домашня адреса (поштова, електронна, контактний телефон):______
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________
___________________________________________________
Навчальний заклад, клас/курс_____________________________
______________________________________________________
________________________________________________
Категорія – учні, студенти (зазначити необхідне)_______________
Напрям
–
літературознавство,
мовознавство,
краєзнавство,
мистецтвознавство, перекладознавство, власна літературна творчість
(зазначити необхідне) __________________________________
Назва роботи__________________________________________
___________________________________________________
Науковий керівник або консультант (ПІБ, місце роботи, посада,
контактний телефон)________
___________________________________________________
___________________________________________________

