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                                                                         НАКАЗ 

18.11. 2021 р.                                                                                 №  

м. Заставна 

 

Про підсумки  проведення ХІІ Міжнародного  

мовно-літературного конкурсу  

учнівської та студентської 

молоді  імені Тараса Шевченка 

 

          На виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 

928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка», постанови Кабінету Міністрів 

України від 01.06.2011 № 571 «Про затвердження Положення про 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка», листа Міністерства освіти і науки України  від  

24.09.2021 № 1/9-492 «Про проведення ХІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка», наказів Департаменту освіти і науки  облдержадміністрації від 

25.10.2021 року № 331, від 22.10.2021 року №328 «Про проведення Х 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка», наказу відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Заставнівської міської ради від 01.11.2021р.  №185, наказу 

Заставнівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів від _____.2021р. №___ « Про  проведення  

І етапу ХІІ   Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді  імені Тараса Шевченка» та з метою сприяння виховання 

в його учасників почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю, 

формування готовності творити добрі справи задля рідної Батьківщини, 

заможної, повноправної і невіддільної від світового розвитку країни; 

вшанування Великого Кобзаря, поета світового рівня - Тараса Григоровича 

Шевченка в закладі було проведено I (шкільний) етап  ХІІ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка. В шкільному етапі брали участь 53 учні 5- 11 класів: 

5 клас – 12 учнів 

6 клас – 8 учнів 

7 клас – 10 учнів 

8 клас – 5 учнів 

9 клас – 8 учнів 

10 клас – 5 учнів 

11 клас – 5 учнів 

На належному рівні була проведена організаційна робота. Вчителями  
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української мови та літератури були складені завдання для конкурсу, 

забезпечено зберігання їхнього змісту до моменту оприлюднення. Комплект 

конкурсних завдань був складений відповідно до діючих навчальних програм 

та охоплював вивчений  учнями матеріал за попередні роки навчання. З 

питання проведення конкурсу, повноважень членів оргкомітету і журі з 

вчителями української мови та літератури  було проведено оперативну 

консультацію. Оргкомітет та члени журі підвели підсумки конкурсу та 

здійснили аналіз виконання учнями завдань. 

Найкраще справились із завданнями учні: 

5 клас – Григолінська Віталіна, Олійнич Анна, Бублик Марія, Зюбрецька 

Ілона, Турецька Вікторія, Романюк Вікторія, Остапович Назар. 

6 клас – Поліщук Альбіна, Вацик Яна. 

7 клас – Лободюк Діана, Насальська Інна, Землюк Іван, Костюк Тетяна, 

Пісецька Анна. 

8 клас – Колісник Анна, Микитей Аліна 

9 клас – Лахман Анна, Статкевич Дарина 

10 клас – Дронь Анастасія, Ковалик Дар’я 

11 клас – Волчук Ева-Евеліна, Роєк Юлія. 

          І (шкільний) етап ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка допоміг учням 

продемонструвати свої здібності, вчителям виявити школярів, які будуть 

представляти школу на ІІ  етапі  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.   

Виходячи із вищезазначеного, 

НАКАЗУЮ: 

1. Оголосити подяку учням, що зайняли І місце в І  етапі ХІІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка. 

2. За організацію та проведення І  етапу відзначити вчителів української 

мови та літератури: Самборську Г.І., Лашту С.Д., Колесник У.В. 

3. Направити на ІІ (районний) етап ХІІ  Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка учнів, що зайняли призові місця . 

4. Керівниками  команди призначити вчителів Самборську Г.І., Колесник 

У.В. 

5. Вчителям української мови та літератури забезпечити їх явку на ІІ етап 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка. 

6. Шкільному  методичному об’єднанню вчителів-словесників ( Самборська 

Г.І.) проаналізувати результати І (шкільного) та ІІ (районного) етапів ХІІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка, вжити заходів щодо покращення роботи з 

обдарованими дітьми. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи  Матейчук М.Г.  

 

Директор ЗЗСО                                                     Надія БАЧИНСЬКА 

З наказом  ознайомлені:                                         Матейчук М.Г. 

                                                                                  Самборська Г.І. 

                                                                                  Лашта С.Д. 



                                                                                  Колесник У.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


