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Про проведення ХІІ Міжнародного  

мовно-літературного конкурсу  

учнівської та студентської молоді  

імені Тараса Шевченка 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 

2021 року № 1/9-492 інформуємо, що у 2021/2022 навчальному році 

відбудеться XII Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі – Конкурс). 

Згідно з Положенням про Міжнародний мовно-літературний конкурс 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 571, для 

студентів і курсантів закладів вищої та фахової передвищої освіти усіх форм 

власності конкурс проводиться у три етапи (з листопада до березня). 

Урочистості з нагоди початку Конкурсу рекомендовано провести в 

закладах освіти в день проведення І етапу конкурсу відповідно до чинних 

нормативно-правових актів і рекомендацій Міністерства охорони здоров’я 

України та Головного санітарного лікаря України.  

Для проведення Конкурсу утворюються оргкомітети та журі. Завдання 

першого етапу конкурсу розробляються відповідними фахівцями закладів 

освіти, у яких він проходить, для другого етапу – комісією зі складання завдань 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені К.Д. Ушинського.  

Звертаємо увагу, що у закладах освіти розробники зобов’язані 

підготувати завдання I етапу для кожної категорії учасників Конкурсу за 

напрямком навчання (гуманітарним і негуманітарним) та забезпечити їх 

конфіденційність до моменту оприлюднення. 

Творчі роботи можуть передбачати теми, пов’язані, зокрема, з 

культурою, мораллю, духовними цінностями українського народу, які 

сприяють об’єднанню нації, формують почуття патріотизму, оптимізму й віри в 

щасливе майбуття Української держави, про яку мріяв і писав у своїх творах 

Шевченко. 

Заклади вищої та фахової 

передвищої освіти  
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Також необхідно розробити критерії оцінювання робіт. Критерії мають 

охоплювати специфіку, складність, обсяг творчої роботи, володіння художнім 

словом, мовно-літературну підготовленість конкурсантів. 

Під час проведення зазначеного заходу слід керуватися пунктом 

1 статті 7 «Мова освіти» Закону України «Про освіту». 

Переможці Конкурсу за результатами кожного його етапу, крім 

фінального, визначаються в кількості 30% від загального складу учасників 

відповідного етапу змагань. 

Заявки для участі у II (обласному) етапі Конкурсу просимо подати не 

пізніше 19 листопада 2021 року на електронну адресу Управління освіти і 

науки Чернігівської обласної державної адміністрації (uon_post@cg.gov.ua). 

Разом з тим просимо під час організації конкурсів у закладах освіти 

врахувати епідеміологічну ситуацію, маркування регіонів за рівнем небезпеки 

поширення коронавірусу COVID-19 та проводити Конкурс з дотриманням 

законодавства України. 

 

 

 

Начальник                                                                  Микола КОНОПАЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена Тяпка 95 21 56 
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