
ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнський конкурс літературної творчості 

 «СТАНЬ ПИСЬМЕННИКОМ!» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Всеукраїнський конкурс літературної творчості «СТАНЬ 

ПИСЬМЕННИКОМ!» (далі – Конкурс) проводиться згідно з базовими 

положеннями статутних документів Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

1.2. У Конкурсі можуть брати участь учні 10–11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, учні професійно-технічних і навчальних закладів І–ІІ 

рівнів акредитації.  

1.3. Конкурс проводиться щороку за такими номінаціями: «Поезія», 

«Проза», «Драматургія», «Публіцистика», «Переклад», «Літературна рецензія». 

1.4. Термін подачі робіт – від 15 листопада по 15 січня.  

2. Мета Конкурсу 

2.1. Метою Конкурсу є виявлення літературно обдарованих учнів та 

популяризація освітніх програм Інституту філології, зокрема програми 

«Літературна творчість, українська мова і література». Конкурс покликаний 

сприяти активізації художньої творчості та отриманню відповідної фахової 

освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.  

3. Організація та проведення Конкурсу 

3.1. Організатором Конкурсу є Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. До участі в організації та проведенні Конкурсу залучаються 

також представники інших творчих спілок, громадських та освітянських 

організацій. 

3.2. Інформаційний партнер Конкурсу – Українське радіо.  

3.3. До організаційного комітету конкурсу запрошені:  
Іван Малкович – лауреат Шевченківської премії з літератури, письменник, видавець 

(«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»);  

Іван Андрусяк – письменник, головний редактор («Фонтан казок»);  

Ігор Астапенко – письменник, лауреат Міжнародної українсько-німецької літературної 

премія імені Олеся Гончара, кандидат філологічних наук, випускник Інституту філології; 

Тетяна Белімова – письменниця, лауреат Міжнародної премії «Коронація слова», 

кандидат філологічних наук, випускниця Інституту філології; 

Дарина Гладун – письменниця, лауреат Міжнародної українсько-німецької літературної 

премія імені Олеся Гончара та Міжнародної премії «Коронація слова», аспірантка Інституту 

літератури ім. Т.Г.Шевченка НАНУ, випускниця Інституту філології;  

Анна Малігон – письменниця, член НСПУ, лауреат Міжнародної премії «Коронація 

слова», випускниця Інституту філології;  

Тетяна Синьоок – книжковий оглядач (блог «Читацький щоденник»), письменниця, 

кандидат філологічних наук, випускниця Інституту філології;  

Світлана Свиридко-Сєрова, продюсер спецпроектів Українського радіо «Культура»; 

студенти спеціальності «Літературна творчість, українська мова і література» (4-й курс 

бакалаврату) та спеціальності «Літературно-мистецька аналітика» (2-й курс магістратури). 
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3.4. На Конкурс можна подавати різні за жанром оригінальні твори та 

переклади, тематика, стилістика й техніка виконання яких є довільною. 

Обсяг обмежується 50 сторінками комп’ютерного набору (100 тисяч 

знаків). 

3.5. Роботи учасників Конкурсу не рецензуються і не повертаються. 

Приймаються виключно в електронній формі на адресу 

stanpysmennykom2016@gmail.com.  

3.6. Робота має бути оформлена як єдиний документ у форматах doc, docx 

чи rtf. Назва файлу – прізвище конкурсанта (наприклад, Шевченко.rtf). На 

першій сторінці слід зазначити прізвище, ім’я та по батькові учасника/учасниці, 

вік; назву навчального закладу, де навчається, зокрема клас; повну домашню та 

електронну адресу, телефон учасника/учасниці чи батьків. Далі – назва роботи, 

номінація та власне твір (твори). Роботи, оформлені інакше, не допускаються 

до участі в Конкурсі. 

4. Відзначення переможців Конкурсу 

4.1. Журі Конкурсу протягом січня–лютого підбиває підсумки, визначає 

переможців у кожній номінації. Журі залишає за собою право не визначати 

переможця в номінації, якщо жодна з робіт, надісланих на Конкурс, не 

відповідає вимогам.  

4.2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та подарунками 

відповідно до оголошених номінацій. Члени оргкомітету – представники інших 

творчих спілок, громадських та освітянських організацій – можуть 

встановлювати свої номінації та нагороджувати учасників власними 

подарунками. 

4.3. Перебіг Конкурсу висвітлюється на сайті Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(http://philology.knu.ua). Тут же подається інформація про час проведення 

урочистої церемонії оголошення та відзначення переможців.  

4.4. 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 «Сполучник» і «Сві-й-танок», рекомендують їх до вступу в 

університет, насамперед на спеціальність «Літературна творчість, українська 

мова і література». 

 

Директор Інституту філології  

Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка                          проф. Семенюк Г.Ф. 
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