
 
 
ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від  08 жовтня  2019 року                                                                             № 170-од   

 
Про проведення в районі у 2019/2020  
навчальному році Х  Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу  
учнівської  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 
14.09.2017 року № 1/9-495 «Про проведення  Х  Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», наказу управління 
освіти і науки облдержадміністрації від 04.10. 2019 р. № 239 «Про проведення Х 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка», відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 
08.10.2010 р. № 240 «Про проведення в районі у 2019/2020 навчальному році Х 
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 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести у 2019/2020 навчальному році Х  Міжнародний мовно-літературний 
конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі – Конкурс) у такі 
терміни. 

1) І етап – у закладах загальної середньої освіти  серед учнів 5–11 класів – 10 жовтня 
2019 року.  

2) ІІ етап – районний – для учнів  закладів загальної середньої освіти – 28 жовтня 2019 
року. 

2. Для організації та проведення Конкурсу створити організаційні комітети; для 
перевірки виконання завдань, визначення переможців –  журі; для консультацій і розв’язання 
спірних питань у роботі журі – апеляційні комісії. Персональний склад оргкомітетів, журі, 
апеляційних комісій І етапу затвердити наказом керівника.  

3. Для організації та проведення ІІ етапу Конкурсу серед учнів ЗЗСО району 
затвердити склад оргкомітету, журі та апеляційну комісію (додаток 3, 4, 5). 

4. І, ІІ етапи Конкурсу провести за завданнями, складеними для кожної вікової 
категорії учнів. 

1) Для  підготовки завдань I етапу створити комісії з числа вчителів закладів загальної 
середньої освіти, склад яких затвердити наказом керівника навчального закладу. 



2) ІІ етап Конкурсу провести за завданнями Тернопільського обласного комунального 
інституту післядипломної педагогічної освіти. 

5. Звіти про проведення чергового етапу Конкурсу (додаток 1), заявки на участь 
команд у наступному етапі Конкурсу (додаток 2) надіслати до оргкомітетів ІІ етапу Конкурсу 
відповідно до 28 жовтня  2018 року. 

6. Учасники Конкурсу. 
1) У І етапі Конкурсу беруть участь усі бажаючі учні 5-11 класів   закладів загальної 

середньої освіти. 
2) Кількісний склад учасників, умови проведення ІI етапу Конкурсу для учнів закладів 

загальної середньої освіти  визначаються по одному переможцю від паралелі класів. 
3) Кількісний склад команд для участі в ІІI етапі Конкурсу визначається по одному 

переможцю від паралелі класів. 
7. 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 або оргкомітету відповідного етапу. 

8. Керівники команд забезпечують своєчасне оформлення необхідних документів, 
прибуття учасників до місць проведення відповідного етапу Конкурсу і повернення їх до 
закладів освіти, адміністративно відповідають за життя та здоров’я членів команд. 

9. Переможці  Конкурсу на всіх етапах нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня 
встановленого зразка окремо за класами. 

10. Для проведення ІІ етапу конкурсу використати приміщення Підволочиської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів. 

11. Директору Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів М.Добруновій   здійснити 
підготовку приміщень, забезпечити дотримання правил техніки безпеки, охорони праці, 
збереження життя і здоров’я учасників під час проведення ІІ етапу конкурсу. 

12. Фінансування Конкурсу здійснити за рахунок відділу освіти Підволочиської 
селищної ради  (відрядження). 

13. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 
  



Додаток 1 

до наказу  відділу освіти  
Підволочиської селищної ради  

від 08 жовтня 2019 р. № 170-од 

Звіт 
про проведення  I етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу  

учнівської   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          
   10           
   11          
   Усього          

 
2. Вказати кількість учасників кожного класу відповідного етапу Конкурсу, які 
виконували творчі роботи. 
3. Подати стислі відомості про організацію і проведення відповідного етапу 
Конкурсу; зміст завдань; участь учителів, працівників освіти; пропозиції щодо 
покращення  організації і проведення  Конкурсу. 
 
Начальник відділу освіти 
(Керівник навчального закладу) 

 
Голова оргкомітету І  етапу Конкурсу 
Голова журі І етапу Конкурсу 
 
“___”_______________2019 р. 
М.П. 
  



Додаток 2 

до наказу  відділу освіти  
Підволочиської селищної ради  

від 08 жовтня 2019 р. № 170-од 

Заявка 
на участь команди ____________________________________________ 

(назва навчального закладу, район) 
в II етапі  Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської   

молоді  імені Тараса Шевченка 
 
За рішенням оргкомітету та журі І та ІІ етапу Х  Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської   молоді імені Тараса Шевченка для участі у 
ІI та ІІІ  етапу Конкурсу направляються такі учні  - переможці І та ІІ етапу: 

 
Керівником команди призначено ___________________________________________ 

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

Начальник (завідувач) відділу (управління) освіти 
(Керівник навчального закладу) 
 
Голова оргкомітету І  етапу Конкурсу 

 
Голова журі  І  етапу Конкурсу 
“___”_______________2019 р. 
М.П. 
  

№ 
 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 
учня 

(студента) 

Число, 
місяць, 
рік 

народже
ння 

Назва 
навчального 
закладу 
адреса, 

контактний 
телефон 

Клас 
(курс) 
навчан
ня 

Клас 
(курс), за 
який 

виконува
тиме 

завдання

Мова, 
якою 

викону- 
ватиме 
завда- 
ння 

Місце, 
зайнят
е на I 
(II) 
етапі 
Конку
рсу 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 
вчителя 

(виклада- 
ча), який 
підготува
в учня 

(студента)
 
 
 
 
 
 
 

        



Додаток 3 

до наказу  відділу освіти  
Підволочиської селищної ради  

від 08 жовтня 2019 р. № 170-од 

 
Склад оргкомітету  

II етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської молоді імені Тараса Шевченка 

 

Зачкевич Тетяна Вікторівна     - вчитель Підволочиської  ЗОШ І-ІІІ ст., 
                                                      голова оргкомітету 
Береза Тетяна Василівна       -  вчитель НВК « Жеребківський ЗНЗ І-ІІ ст. - 
ДНЗ»   
Молчанова Оксана  Ярославівна - вчитель Підволочиської гімназії ім.     
                                              І.Франка 
Кметь Леся Костантинівна       - вчитель Галущинської ЗОШ І-ІІ ст. 
  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до наказу відділу освіти  
Підволочиської селищної ради  

від 08 жовтня 2019 р. № 170-од 

 
Склад журі 

II етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської  молоді  імені Тараса Шевченка 

 
Шапочка Марія Володимирівна    - вчитель НВК « Іванівський ЗНЗ І-ІІІ ст. - 
ДНЗ» 
Шелега Любов Ярославівна    - вчитель Підволочиської  ЗОШ І-ІІІ ст. 
Полуйчак Оксана Ростиславівна  -  вчитель Підволочиської гімназії ім. І.Франка 
Козловська Галина Андріївна -  вчитель Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Демчук Надія Василівна          -  вчитель Кам`янківської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Лозова –Мирха Оксана Михайлівна – вчитель НВК «Богданівський ЗНЗ І-ІІ ст.-
ДНЗ» 
  



Додаток 5 

до наказу  відділу освіти  
Підволочиської селищної ради  

від 08 жовтня 2019 р. № 170-од 

 
Склад апеляційної комісії  

II етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу  

учнівської молоді імені Тараса Шевченка 

 

Брицька Олександра Ярославівна – учитель Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. 

  

 

 

 


