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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 березня 2023 року 

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 28 лютого п.р. заповнити реєстраційну Google форму   

http://surl.li/eopbr , де надати посилання запису одного тематичного виступу 

загальною тривалістю не більше 5 хв на платформі YouTube з відповідними 

дозволами для перегляду. З детальною інформацією щодо підготовки 

відеоролика ознайомтеся у методичних рекомендаціях (пункт 4)  

Учасники заходу будуть відзначені сертифікатами. 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 
 

 

З повагою     

Директор                                                                      Тетяна ІЩЕНКО  

 

 

 

Ірина Степанова 

067-742-54-13 

Ірина Лепеха 

095-483-94-79  
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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 гугл формі за посиланням 
http://surl.li/eopbr; 
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. 
4.4 На початку відеоролику необхідно вказати назву ЗО, творчого колективу та 
номера виступу. 
 

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://nmc-vfpo.com/vystavka-konkurs-my-u-tvorchosti-
znahodymo-sebe/ 
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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