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Міністерства освіти і науки України,  

доктор  педагогічних наук, професор 

 

________________Вербицький В.В.  
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Розглянуто на засіданні педагогічної ради  

Національного еколого-натуралістичного  

центру МОН України 

Протокол № 6 від «12» грудня 2022 р.   

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення Всеукраїнського онлайн-марафону 

«Солов’їна» 

 

І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення 

загальноукраїнського онлайн-марафону «Солов’їна»  (далі — Марафон). 

 

1.2. Засновники та організатори Марафону: 
• Міністерство освіти і науки України. 

• Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 

 

1.3. Авторка та модератор Марафону: 

Барладин Віолетта Василівна 
Освіта:  

 Диктор телебачення (КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут 

Журналістики)  

 Міжнародна журналістики (КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут 

міжнародних відносин)  

Додаткова освіта:  

 Школа 1TVS, спеціальність тележурналіста  

 Школа від 1+1, спеціальність - ведучий програм телебачення. 

 

1.4. Під час проведення Марафону обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

1.5. Всеукраїнський онлайн-марафон «Солов’їна» - це марафон для 

легкого переходу на українську  мову.  
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Мова є однією із найважливіших цеглинок у фундаменті кожної нації. 

Мова — це генератор і найвища форма патріотизму, ключ до вивчення 

культури, історії, традицій, творець культури. 

Вона є ореолом нації й етнічним кордоном. На жаль, споконвіку саме 

українську мову намагалися викоренити. Саме тому більшість з українців не 

спілкується українською у повсякденні.  

 

II.   Мета Марафону 
2.1. Формування національно свідомої, духовно багатої мовної 

особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно 

доцільно користуватися засобами рідної мови — її стилями, типами, жанрами 

в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, 

письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції. 

 

III.   Порядок проведення та умови проведення Марафону 
 

3.1.  Для кого марафон?  

Учасники марафону -  учнівська і студентська молодь, педагогічні та 

науково-педагогічні працівники закладів освіти. 

Марафон для тих, хто розуміє що спілкуватися українською мовою в 

Україні - це необхідність. Для тих, хто розуміє як важливо плекати та 

спілкуватися українською, але через деякі причини не може повністю 

перейти на українську.  

 

3.2.  Тривалість одного потоку: 25 днів. Потоків може бути декілька.  

1-й потік марафону:  

16 січня - 9 лютого 2023 р. 

 

3.3.  Платформа: Telegram  https://t.me/maraphonsolovina 

 

3.4.  Алгоритм: Щодня, о 10:00 учасники курсу будуть отримувати навчальні 

матеріали та домашні завдання. Учасники нашого онлайн-проєкту мають 

можливість отримати зворотній зв’язок від медіатренеру.  

Після завершення курсу канал з усіма матеріалами залишиться у 

телеграмі, для того, аби учасники завжди мали  доступ до завдань та 

матеріалів. Також, завжди буде можливість надолужити все, що було 

пропущено.  

 
IV Фінансове забезпечення Марафону 

4.1. Для забезпечення підготовки та проведення Марафону в установленому 

порядку можуть залучатися благодійні внески, спонсорська допомога та інші 

надходження, не заборонені чинним законодавством України. 

https://t.me/maraphonsolovina

