ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс літературної творчості
для учнів 10-11 класів
«СТАНЬ ПИСЬМЕННИКОМ!»
1. Загальні положення
Всеукраїнський конкурс літературної творчості для учнів 10-11 класів
«СТАНЬ ПИСЬМЕННИКОМ!» (далі –Конкурс) проводиться згідно з
базовими положеннями статутних документів Інституту філології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
2. Мета Конкурсу
Метою Конкурсу є виявлення особливо обдарованих учнів 10-11 класів
та їх професійна орієнтація на подальшу літературну діяльністьшляхом
отримання відповідної освіти в Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка.
3. Організація та проведення Конкурсу
3.1. Організаторами Конкурсу є Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, Національна спілка письменників України. До участі
в організації та проведенні Конкурсу можуть залучатися представники інших
творчих спілок, громадських та освітянських організацій.
3.2. Конкурс проводиться щорічно. Термін подачі робіт на Конкурс – з 1
листопада по 25 грудня. Оголошення результатів Конкурсу – на початку
березня наступного року, в рамках урочистостей із нагоди святкування дня
народження Тараса Шевченка.
3.3. Для проведення Конкурсу створюєтьсяЖурі, склад якого
затверджується спільним рішенням організаторів Конкурсу.
3.4. У Конкурсі можуть брати участь учні 10-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів, учні професійно-технічних і навчальних закладів І-ІІ
рівнів акредитації.
3.5. Конкурс проводиться за такими номінаціями: «Поезія», «Проза»,
«Драматургія», «Публіцистика», «Переклад».
3.6. Журі Конкурсу протягом січня та лютого підбиває підсумки,
визначає переможців у кожній номінації та рекомендує їх до вступу в
університет. Журі залишає за собою право не призначати переможця в
номінації, якщо жодна з робіт, надісланих на Конкурс, не відповідає вимогам.
3.7. На Конкурс можуть подаватися різні за жанром оригінальні твори та
переклади, тематика, стилістика та техніка виконання яких є довільною.
Обсяг обмежується 50 сторінками комп’ютерного набору (100 тисяч знаків).
Роботи учасників Конкурсу не рецензуються і не повертаються.

3.8. Роботи приймаються виключно в електронній формі на адресу
stanpysmennykom2015@gmail.com.
Робота має бути оформлена як єдиний документ у форматі .doc, .docx,
.rtf. Назва файлу – прізвище конкурсанта (наприклад, Шевченко.rtf).На
першій сторінці слід зазначити прізвище, ім’я та по батькові учасника
конкурсу, його вік; назву навчального закладу, де він/вона навчається,
зокрема клас; повну домашню та електронну адресуконкурсанта. Далі – назва
роботи, номінація та власне твір/твори. Роботи, оформлені з порушенням
вимог, не будуть допущені до участі у Конкурсі.
3.9. Перебіг Конкурсу висвітлюється на сайті Інституту філології.
4. Переможці Конкурсу
4.1. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та отримують
додаткові 5 балів при вступі до Київського національного університету імені
Тараса Шевченка на спеціальність «літературна творчість»(відповідно до
Положення про вступний конкурс творчих здібностей для вступників на
спеціальність «літературна творчість»).
4.2. Урочиста церемонія оголошення та відзначення переможців
відбувається у березні.
4.3. Національна спілка письменників України, Київський національний
університет імені Тараса Шевченка та інші організатори сприяють публікації
творчих робіт переможців Конкурсу, популяризації їхнього доробку на радіо,
телебаченні, у пресі, електронних засобах масової інформації,
університетських альманахах літературної творчості «Сві-й-танок» і
«Сполучник».
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