
 
У К Р А Ї Н А 

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

Н А К А З 
від   19 жовтня 2015  року                                                                           № 227-од 
 
Про проведення в районі  
у 2015/2016 навчальному році 
VІ Міжнародного мовно-літературного  
конкурсу  учнівської та студентської  
молоді  імені  Тараса Шевченка 

 

На виконання указу Президента від 30.09.2010 № 928 «Про Міжнародний 
мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка», відповідно до Положення про  Міжнародний мовно-літературний 
конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 571 
(далі – Положення), листа Міністерства освіти і науки України від 28.09.2015    
№ 1/9-465 «Про проведення VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», наказу управління 
освіти і науки облдержадміністрації №287 від 12.10 2015 року  «Про 
проведення у 2015/2016 навчальному році VI  Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені  Тараса 
Шевченка», з метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича 
Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, 
виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу, 
підвищення рівня мовної освіти в Україні  
 
 
Н А К А З У Ю: 

 
1. Провести у 2015/2016 навчальному році VІ Міжнародний мовно-літературний 

конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі- Конкурс) у такі 
терміни: 

1) І етап – у загальноосвітніх навчальних закладах району серед учнів 5–11 класів  – 
22 жовтня 2015 року;  

2)  ІІ етап – районний – для учнів загальноосвітніх навчальних закладів району –           
31  жовтня  2015 року. 

2.Затвердити: 
1)  склад  організаційного комітету ІІ етапу Конкурсу (додаток 1); 
2) склад журі ІІ етапу Конкурсу (додаток 2); 
3) склад апеляційної комісії ІІ етапу Конкурсу (додаток 3). 
3. І та II етапи Конкурсу провести за завданнями, складеними для кожної вікової 

категорії  учнів  з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України: 
1) для підготовки завдань І етапу створити комісії з числа вчителів, склад яких 



затвердити наказом керівника навчально-виховного закладу; 
2) ІІ етап Конкурсу провести за завданнями Тернопільського обласного 

комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. 
4. Звіти про проведення І етапу Конкурсу (додаток 4), заявки на участь команд у 

наступному етапі Конкурсу (додаток 5) надіслати до оргкомітету ІІ  етапу Конкурсу  до  
27 жовтня 2015  року.  

5. Учасники Конкурсу: 
1) у І етапі Конкурсу беруть участь усі бажаючі учні 5-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів; 
2) кількісний склад учасників ІІ етапу Конкурсу визначається по одному учаснику 

від паралелі класів. 
6. Учні прибувають до місць проведення Конкурсу в супроводі керівника команди – 

учителя, який брав участь у підготовці членів команди до Конкурсу і не включений до 
складу  журі Конкурсу. 

7. Керівникам загальноосвітніх навальних закладів призначити відповідними 
наказами відповідальних за своєчасним оформлення необхідних документів, прибуття 
учасників до місця проведення  Конкурсу і повернення їх до закладів освіти, які 
адміністративно відповідають за життя та здоров’я членів команд.  

8. Переможці І-ІІ етапів Конкурсу,  кількість яких не перевищує  30% від загальної 
кількості учасників відповідного класу,  нагороджуються дипломами  І, ІІ, ІІІ ступенів 
встановленого зразка в співвідношенні 1:2:3 (переможцем будь-якого етапу Конкурсу не 
може бути учасник, який набрав менше половини максимальної кількості балів). 

9.Надати педагогічним працівникам, які були залучені до проведення ІІ етапу 
Конкурсу, додатковий вихідний день за їхнім бажанням, відповідно до ст. 107 Кодексу 
законів про працю України. 

10. Директору НВК «Лановецька ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів-ліцей» БОНДАРЦЮ В.М. 
здійснити підготовку приміщення, забезпечити дотримання правил техніки безпеки, 
охорони праці, життя і здоров’я учасників під час проведення   ІІ етапу Конкурсу. 

11. Фінансування І та ІІ етапів Конкурсу здійснюється навчальними закладами, які 
беруть участь у його проведенні, за рахунок коштів бюджету, з якого фінансується 
заклад, а також інших, не заборонених законодавством джерел фінансування. 
         12. Контроль за виконанням наказу доручити  завідувачу сектора з питань освіти 
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації ЗУБРИЦЬКОМУ Р.Й. 

 
 
 
Начальник відділу освіти, молоді 
та спорту райдержадміністрації                             О.І. ХОДАНОВИЧ                                          
 

          Р.Й.Зубрицький 

          В.І.Паламарчук  

 Н.П.Дзюба 

          О.В.Дашковська 

 
 

 
 
 
 
 
 



         
        Додаток 1 

                                до наказу відділу освіти,  
                   молоді та спорту  

                           райдержадміністрації 
                              від 19.10. 2015 року № 227-од 

 
 

Склад оргкомітету  
ІІ етапу VІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу  учнівської та студентської 
молоді  імені  Тараса Шевченка 

 
 

 1.Зубрицький Р.Й        - завідувач сектора з питань освіти відділ освіти 
                                        молоді та спорту    райдержадміністрації,  
                                        голова  оргкомітету 
2. Дзюба Н.П.                - методист Лановецького РМК, секретар 
3. Паньків Т.А.              - методист Лановецького РМК 
4. Стромчинська О.Б.   - методист Лановецького РМК 
5. Рейтор І.П.                - методист Лановецького РМК 
6. Фільварочна Л.О.     - директор Гриньковецької ЗОШ І ступеня 
7. Кулик Г.С.                 - завідувач Жуковецької ЗОШ І ступеня 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             Додаток 2 

                                                           до наказу відділу освіти, 
                                                           молоді та спорту 

              райдержадміністрації  
                      від 19.10. 2015 року №227-од 

 
 

Склад журі  
ІІ етапу VІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу  учнівської та студентської 
молоді  імені  Тараса Шевченка 

 
1. Поплавська Г.М.   – вчитель-методист Москалівської ЗОШ І-ІІ ступенів,  
                                       голова журі 
2.Рибак Н.З.              –вчитель НВК « Лановецької ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів-ліцей» 
3. Босак Л.Я.             –вчитель Вербовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
4. Лобунь І.М.          – вчитель Буглівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
5. Андрійчук Г.М.   – вчитель Білозірської ЗОШ  І-ІІІ ступенів 
6. Слободянюк Т.В. – вчитель Нападівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
7. Федчук Л.В.         – вчитель НВК «Лановецька ЗОШ  І-ІІІ ступенів №2- 
                                     гімназія» 
8. Дзюба В.Г.             – вчитель Борщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
9. Пояснюк Г.В.       – вчитель  Передмірської ЗОШ І-ІІ ступенів 
10.Рейтор Н.О.        – вчитель Загірцівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
11. Казмірчук Н.А.  – вчитель Юськовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів   
12. Оксенюк А.М.   – вчитель Борщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
14. Мамчур Ж.В.     – вчитель Вишгородоцької  ЗОШ І-ІІІ ступенів 
15 Ничипорук С.І.   – вчитель Снігурівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
16. Крижановська О.С.–вчитель НВК « Лановецької ЗОШ №1 І-ІІІ  
                                        ступенів-ліцей» 
           

 
                      Додаток 3 

                                             до наказу відділу освіти, 
                                 молоді та спорту 

                                         райдержадміністрації 
                   від 19.10. 2015 року №227-од 

 
Склад 

апеляційної комісії 
ІІ етапу VІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу  учнівської та студентської 
молоді  імені  Тараса Шевченка 

 
1.Шафранська Н.Й –вчитель НВК «Лановецька ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів-ліцей» 
2.Вегера В.Г.          – вчитель НВК «Лановецька ЗОШ  І-ІІІ ступенів №2-гімназія» 
3.Босак Л.Я.           – вчитель Вербовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

                                      



 
            Додаток 4 

                                    до наказу відділу освіти, 
                                    молоді та спорту 
                                    райдержадміністрації 
                                    від 19.10. 2015 року №227-од 

 
 

Звіт 
про проведення I  етапу  VІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу  учнівської та студентської молоді імені  Тараса Шевченка 
у ___________________________________________ 

(назва навчального закладу, район) 
 

1. Відомості про учасників Конкурсу: 
 
Кількість закладів освіти, 
учні яких брали участь у 

 
Клас 

Кількість учасників Конкурсу Кількість 
переможців 

II етапі Конкурсу  (курс) I етап II етап за дипломами 
міськ сільс. спец.   міськ сільс. спец.  міськ сільс. спец.  I II III 
    5            
    6            
    7            
    8            
    9            
    І            
    II            
    ІІІ            
    ІV            
    V            
    Усьо

го 

           

 
 
 Подати стислі відомості про організацію і проведення відповідного етапу 
Конкурсу; зміст завдань; участь учителів, викладачів, працівників освіти; 
пропозиції щодо поліпшення  організації і проведення  Конкурсу. 
 
 
Керівник навчального закладу 

 
Голова оргкомітету І етапу Конкурсу 

 
Голова журі І етапу Конкурсу 

 
“___”_______________2015 р. 

 
М.П. 
 



                                                                                                 
                                   Додаток 5 
                                    до наказу відділу освіти, 
                                   молоді та спорту 
                                    райдержадміністрації 
                                    від 19.10. 2015 року № 227-од 

    
 

 
Заявка 

на участь команди ____________________________________________    
                                                            (назва навчального закладу, район) 

в II етапі VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської  молоді  імені Тараса Шевченка 

 
За рішенням оргкомітету та журі І етапу VІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка на ІI етап Конкурсу направляються такі учні - переможці І етапу: 

 

 
 
Керівником команди призначено ___________________________________________ 

                                                                         (прізвище, ім’я, по батькові, посада)  
                                                               

 
Керівник навчального закладу 

 
Голова оргкомітету І етапу Конкурсу 

 
Голова журі І етапу Конкурсу 

 
“___”_______________2015 р. 

 
М.П. 
 

№ 
 

Прізвище, ім’я, по 
батькові учня 

(студента) 

Число, 
місяць, рік 

народження 

Назва 
навчального 

закладу 
адреса, 

контактний 
телефон 

Клас 
(курс) 

навчання 

Клас 
(курс), за 

який 
виконува-

тиме 
завдання 

Мова, 
якою 

викону- 
ватиме 
завда- 

ння 

Місце, 
зайняте на 

I  етапі 
Конкурсу 

Прізвище, ім’я, по 
батькові вчителя 
(викладача), який 
підготував учня  
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	Н А К А З



