ПОЛОЖЕННЯ
літературно-мистецького проекту
«Школа Коцюбинського»
кафедри української літератури
факультету філології й журналістики
імені Михайла Стельмаха
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
Літературно-мистецький
проект
«Школа Коцюбинського»
передбачає співпрацю кафедри української літератури із школярами
10-11 класів загальноосвітніх шкіл. Такий вид діяльності формуватиме
у майбутніх студентів сукупність компетентностей, які сприятимуть
підвищенню рівня літературних і творчих комунікацій у сучасному інформаційному світі.
Мета проекту – виявити здібних, талановитих, креативних учнів, які здатні не
лише критично оцінювати літературну спадщину Михайла Коцюбинського, а й пропонувати нове
прочитання його творчості.
Основними завданнями проекту є:
–
написати оповідання або новелу про нові життєві історії героїв із прозових
творів Михайла Коцюбинського, частково використовуючи їхній життєпис, висвітлений
майстром слова;
–
зробити ідейно-художній аналіз твору Михайла Коцюбинського, герой (герої)
якого діють у власне написаному творі.
Безпосереднє керівництво підготовкою та проведенням літературно-мистецького
проекту «Школа Коцюбинського» здійснює оргкомітет: учителі-словесники шкіл області та
викладацький склад кафедри української літератури на чолі із завідувачем.
Порядок проведення заходів літературно-мистецького проекту «Школа
Коцюбинського»:
1. Перша презентація проекту відбувається на факультеті філології й
журналістики імені Михайла Стельмаха під час регіонального науково-практичного семінару
«Михайло Коцюбинський і його літературна школа».
2. Кожна наступна презентація проекту, а також лекції, семінари, диспути,
круглі столи, присвячені життю та творчості Михайла Коцюбинського, проводяться у школах
області, де викладачі кафедри української літератури пропонують школярам завдання проекту.
3. Протягом листопада-січня 2019-2020 рр. учні загальноосвітніх шкіл
реалізують завдання проекту, який оформляють в довільній формі.
4. У лютому 2020 р. оргкомітет проводить підсумковий семінар, на якому будуть
презентовані кращі роботи, а також відбудеться церемонія нагородження переможців.
Вимоги до оформлення робіт.
Тексти подаються українською мовою, набрані на комп’ютері (формат Microsoft
Word, шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5 поля по 2 см кожне), подаються в
електронному вигляді.
5. До поданих літературних творів на окремому аркуші подається інформація:
- Повне ім’я, прізвище та по батькові автора.
- Ім’я, прізвище по батькові наукового керівника.
- Місце навчання автора.
- Домашня адреса, контактний телефон, e-mail.
Телефон для довідок:
098-590-18-77 – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри
української літератури Поляруш Ніна Степанівна.
068-73-99-704 – старший лаборант Король Інна Миколаївна.
Електронна адреса кафедри: kafedra-lit@ukr.net

