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Керівникам закладів вищої  

та фахової передвищої освіти 
 

Про участь у літературному 

онлайн-марафоні, присвяченому  

пам’яті Тараса Шевченка 
 

З метою формування національної свідомості, шанобливого ставлення до 

літературної спадщини українського народу Державна установа «Науково-

методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» 09 та 10 березня 2022 

року з 10-00 до 15-00 проводитиме літературний онлайн-марафон «Єднаймо 

душі словом Кобзаря!», присвячений пам’яті Тараса Шевченка. Методичні 

рекомендації щодо проведення марафону додаються. 

Для участі в заході рекомендуємо особі, відповідальній за підготовку 

учасників, до 20 лютого п.р. (до 18-00) заповнити реєстраційну форму за 

посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/1VpQ7epSWgplPJOAdrRp2MZW-

X7swJo_MsK5Qyp4oNl4/edit  

Заклад освіти може представити один тематичний виступ загальною 

тривалістю не більше 5 хв.  

Під час проведення заходу передбачено виконання прозових та поетичних 

творів онлайн наживо, колективних виступів, зокрема пісенних – у запису. Для 

цього необхідно відеозаписи виступів надіслати завчасно до 28 лютого п.р. (до 

17.00) на електронну пошту olxovuk@ukr.net. Тривалість відео – не більше 5 хв. 

Запрошення на онлайн-марафон, додаткові рекомендації щодо участі у 

заході, графік виступів буде надіслано на електронну пошту, вказану під час 

реєстрації (перевіряти папку «Спам»). 
 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 
 

З повагою 

Директор                                                                                               Тетяна ІЩЕНКО  

 

Тетяна ОЛЬХОВИК 

0501583589 

0962937774 
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Додаток 
 

Методичні рекомендації щодо проведення літературного  

онлайн-марафону «Єднаймо душі словом Кобзаря!»,  

присвяченого пам’яті Тараса Шевченка 
 

1. Загальні правила     
 

1.1. Ці методичні рекомендації визначають порядок організації та проведення 
літературного онлайн-марафону, присвяченого пам’яті Тараса Шевченка. 
1.2. У літературному онлайн-марафоні (далі – Марафон) беруть участь 
здобувачі освіти закладів вищої та фахової передвищої освіти, педагогічні та 
науково-педагогічні працівники, співробітники, методисти Науково-
методичного центру ВФПО.  
1.3. Учасники зобов’язані дотримуватися вимог цих Методичних 
рекомендацій та програми Марафону. 
1.4. Проведення Марафону за участі студентської спільноти має сприяти 
піднесенню престижу української мови і літератури у молоді, підвищенню 
рівня загальної мовної культури, вихованню в його учасників почуття гордості 
за свій народ, любові до рідного краю, вшануванню Великого Кобзаря, митця 
світового рівня – Тараса Григоровича Шевченка. 
 

2. Основні завдання Марафону 
 

2.1. Вшанування пам’яті Великого Кобзаря. 
2.2. Поглиблення знань студентської молоді про життя і творчість Тараса 
Шевченка, виховання поваги до Кобзаревого слова. 
2.3. Формування національної свідомості шляхом вивчення творів  
Тараса Шевченка. 
2.4.  Усвідомлення образу Тараса як символу української державності, 
української нації, національної єдності українців. 
2.5. Формування шанобливого ставлення до літературної спадщини українського 
народу. 

 

3. Організаційний комітет Марафону 
 

3.1. Поточну координацію проведення Марафону здійснює студентське 
самоврядування закладів вищої та фахової передвищої освіти та Рада з виховної, 
спортивно-масової роботи та студентських справ.  
3.2. Організація та керівництво проведення Марафону покладається на 
організаційний комітет, склад якого наказом затверджує керівник закладу освіти. 
3.3. До складу центрального оргкомітету входять представники Науково-
методичного центру ВФПО, Ради з виховної, спортивно-масової роботи та 
студентських справ, студентського самоврядування, педагогічні, науково-
педагогічні працівники, працівники бібліотек закладів вищої та фахової 
передвищої освіти, представники управління освіти та науки, відділу у справах 
сім’ї та молоді, відділу культури, наукових установ, публічних бібліотек (за 
згодою).  



3.4. Центральний оргкомітет визначає дату проведення Марафону, займається 
підготовкою інформаційних матеріалів.  
3.5. Центральний оргкомітет може вносити зміни до порядку проведення 
Марафону, про які завчасно інформує учасників. 

 

4. Порядок та умови проведення  Марафону 
 

4.1. Марафон проводиться у форматі онлайн.    
4.2. Для участі в Марафоні обов’язкова реєстрація в режимі онлайн за такими 
даними: 

 повна назва закладу освіти;  

 ПІБ особи, яка відповідальна за підготовку учасників до виступів; 

 номер мобільного телефону; 

 адреса електронної пошти, на яку буде надіслано посилання для участі; 

 пропозиції щодо виступу з зазначенням ПІБ учасника (для творчих 
колективів – назва колективу), посади, тематики та хронометражу часу (не 
більше 5 хвилин). 

4.3. До програми Марафону пропонуємо включити наступну тематику: 

 декламування поезій Тараса Шевченка та про Тараса Шевченка; 

 виконання творів Тараса Шевченка різними мовами; 

 авторська поезія; 

 читання уривків з прози Тараса Шевченка та про Тараса Шевченка; 

 інсценізація (мініатюра) уривків з творів Тараса Шевченка. 
  

5. Підведення підсумків 
 

5.1. За підсумками проведення Марафону учасники отримають сертифікати 
(протягом місяця після проведення). 
5.2. Участь педагогічних працівників та здобувачів освіти ЗФПО у Марафоні 
обліковують додатковими балами згідно з пунктом 6.5 Методичних 
рекомендацій щодо організації та проведення виставки-конкурсу «Ми у 
творчості знаходимо себе», яка діє впродовж року на базі кабінету соціально-
гуманітарної освіти Науково-методичного центру ВФПО (посилання на 
методичні рекомендації: 
https://docs.google.com/document/d/1Rv_Jc2YYu7YuKHZiNPMZP8kjW9dlOcEf/e
dit?usp=sharing&ouid=105271721558279768040&rtpof=true&sd=true 
5.3. Інформацію про проведення Марафону буде висвітлено на офіційному сайті 
Науково-методичного центру ВФПО та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук, 
офіційних сайтах закладів вищої та фахової передвищої освіти. 
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