
 

ТЕPНОПІЛЬСЬКA  ОБЛAСНA  ДЕPЖAВНA  AДМІНІСТPAЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  І  НАУКИ 

46021 м.Тернопіль, вул. М.Грушевського, 8, тел: (0352) 52-23-53, факс: (0352) 25-27-28, 

 e-mail: toblosvita@ukrpost.ua 

Н  А  К  А  З 
м.Тернопіль 

       26.09.2016 p.                                                                                                 № 290 

 

 

Про проведення в області  

у 2016/2017 навчальному році 

VII  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 14.09.2016 № 1/9-491 «Про проведення VII 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 2016/2017 навчальному році VII Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

(далі - Конкурс) у такі терміни: 

1.1. І етап – у загальноосвітніх навчальних закладах серед учнів 5–11 

класів – 06 жовтня 2016 року.  

1.2.  ІІ етап – районний (міський) – для учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів; І етап – для учнів професійно-технічних  та  студентів вищих 

навчальних закладів – 22 жовтня 2016 року. 

1.3. III етап –  обласний – для учнів загальноосвітніх навчальних закладів;  

ІІ етап – для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних 

закладів – 12 листопада 2016  року. 



1.4. Фінальний етап – у лютому 2017 року, згідно з рекомендаціями 

Міністерства освіти і науки України. 

2. Урочисте відкриття Конкурсу в області провести 06 жовтня 2016 року в 

приміщенні Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24. 

3. Для організації та проведення Конкурсу створити організаційні 

комітети; для перевірки виконання завдань, визначення переможців –  журі (до 

складу журі включаються педагогічні та науково-педагогічні працівники 

загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, 

представники творчих спілок); для консультацій і розв’язання спірних питань у 

роботі журі – апеляційні комісії.  

3.1. Персональний склад оргкомітетів, журі, апеляційних комісій 

затвердити наказом керівника загальноосвітнього, професійно-технічного, 

вищого навчального закладу (для проведення I етапу) та наказом керівника 

місцевого органу управління освіти (для проведення II етапу).  

3.2. Персональний склад оргкомітету (додаток 3), журі (додаток 4), 

апеляційної комісії (додаток 5), комісії для підготовки завдань (додаток 6)  

ІIІ (для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів – 

ІІ) етапу Конкурсу затвердити. 

4. І, ІІ, ІІІ (для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних 

закладів – ІІ) етапи Конкурсу провести за завданнями, складеними для кожної 

вікової категорії  учнів (студентів): 

4.1. Для  підготовки завдань I етапу створити комісії з числа вчителів 

загальноосвітніх навчальних закладів, викладачів професійно-технічних і 

вищих начальних закладів, склад яких затвердити наказом керівника 

навчального закладу. 

4.2. ІІ, ІII (для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних 

закладів – ІІ) етапи Конкурсу провести за завданнями Тернопільського 

обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. 

5. Учасники Конкурсу: 

5.1. У І етапі Конкурсу беруть участь усі бажаючі учні 5-11 класів 

загальноосвітніх та відповідних курсів професійно-технічних навчальних 

закладів, студенти вищих навчальних закладів. 

5.2.  Кількісний склад учасників, умови проведення ІI етапу Конкурсу для 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів визначаються відділами освіти 

райдержадміністрацій, управлінням освіти і науки Тернопільської, управління 

освіти Бережанської, Кременецької, Чортківської міських рад. 

5.3.  Кількісний склад команд для участі в ІІI (для учнів професійно-

технічних і студентів вищих навчальних закладів – ІІ) етапі Конкурсу 

визначається по одному переможцю від паралелі класів (відповідних курсів) ІІ 

(для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних      закладів – 

І) етапу Конкурсу. 

5.4. Кількісний і персональний склад учасників фінального етапу Конкурсу 

визначається рішенням журі за результатами III (для учнів професійно-

технічних та студентів вищих навчальних закладів – ІІ) етапу в такій кількості: 

по 3 переможці серед учнів 5 – 11 класів загальноосвітніх та відповідних курсів 



професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних 

закладів (відповідно до напрямів навчання). 

6.  Звіти про проведення чергового етапу Конкурсу (додаток 1), заявки на 

участь команд у наступному етапі Конкурсу (додаток 2) надіслати до 

оргкомітетів ІІ і III (для учнів професійно-технічних та студентів вищих 

навчальних закладів – ІІ) етапів Конкурсу відповідно до 22 жовтня 2016 року та 

12 листопада 2016 року (ВНЗ – управління освіти і науки Тернопільської 

облдержадміністрації, вул. Грушевського,8, каб. 616, ПТНЗ і ЗНЗ – ТОКІППО, 

вул. М.Кривоноса, 7а, каб. 18). Звіт про проведення  ІІІ (для учнів професійно-

технічних та студентів вищих навчальних закладів – ІІ) етапу та заявку на 

участь у фінальному  етапі Конкурсу надіслати до 10 січня 2017 року на адресу 

Інституту модернізації змісту освіти. 

7. Учні (студенти) прибувають до місць проведення Конкурсу в супроводі 

керівника команди – учителя (викладача), 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: 

9.1. Переможці І-ІІІ етапів Конкурсу,  кількість яких не перевищує  

30 відсотків від загальної кількості учасників відповідного класу (курсу),  

нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня встановленого зразка з 

орієнтовним розподілом дипломів за  ступенями у співвідношенні 1:2:3 

(переможцем будь-якого етапу Конкурсу не може бути учасник, який набрав 

менше половини максимальної кількості балів). 

9.2. Учні 9 - 11 класів, переможці фінального етапу Конкурсу, які посіли І 

місце, отримують право брати участь у ІV етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української мови та літератури (додатково до встановленої 

рейтингом кількості учасників команди області). 

9.3. Переможці фінального етапу Конкурсу, які набрали найбільшу 

кількість балів, рекомендуються Міністерством освіти і науки України для 

призначення стипендій Президента України.  

10. Фінансування Конкурсу: 

10.1. Відділам освіти райдержадміністрацій, управлінню освіти і науки 

Тернопільської, управління освіти Бережанської, Кременецької, Чортківської 

міських рад здійснити фінансування І, ІІ етапів Конкурсу; навчальним 

закладам, які беруть участь у проведенні Конкурсу, за рахунок коштів 

бюджету, з якого фінансується заклад, а також інших, не заборонених 

законодавством України джерел фінансування. 

10.2. Фінансування ІIІ (для учнів професійно-технічних та студентів вищих 

навчальних закладів – ІІ) етапу Конкурсу здійснити за рахунок закладів і 

установ освіти (витрати на проїзд в обидва кінці учасників Конкурсу і 

керівників команд, харчування в дорозі учасників, відрядження супровідників) 



та Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної 

педагогічної освіти (проживання, харчування учасників, оплата праці членів 

журі й оргкомітету, придбання канцтоварів і призів, дипломів та грамот). 

10.3. За працівниками закладів і установ освіти, які залучаються до 

проведення Конкурсу, зберігаються норми відшкодування витрат на службові 

відрядження. 

10.4. До участі в роботі оргкомітету та журі залучити працівників 

загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, установ 

освіти, представників творчих спілок, громадських організацій на договірних 

основах з оплатою праці відповідно до чинного законодавства. 

10.5. Начальнику відділу економіки, фінансування, бухгалтерського обліку 

та звітності Шкарпій І.П. забезпечити своєчасне фінансування Тернопільського 

обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти  згідно 

із кошторисом, розробленим інститутом відповідно до п. 20 Положення. 

11. Для проведення ІІІ (для учнів професійно-технічних та студентів 

вищих навчальних закладів – ІІ) етапу Конкурсу використати приміщення 

Тернопільської  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24. 

12. Директору Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 Каразії І. Ю. 

підготувати відповідну кількість  приміщень, забезпечити дотримання правил 

техніки безпеки, охорони праці, життя і здоров’я учасників Конкурсу під час 

проведення ІІІ (для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних 

закладів – ІІ) етапу Конкурсу. 

13. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти і науки  Зварич Г.В. 

 

 

Начальник  управління                                                                   О.З.Хома 

 

 
Шкарпій І. П. 

Вітер В. О. 

Петровський О.М. 

 



Додаток 1 

 до наказу управління освіти і 

науки облдержадміністрації  

№ 290 від «26» 09.2016 р. 

 

 

Звіт  

про проведення I, II етапів VIІ 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          

   10           

   11          

   І          

   ІІ          

   ІІІ          

   ІV          

   V          

   Усього          

 

 

Подати стислі відомості про організацію і проведення відповідного етапу 

Конкурсу; зміст завдань; участь викладачів, учителів, працівників освіти; 

пропозиції щодо поліпшення  організації і проведення  Конкурсу. 

 

Начальник (завідувач) відділу (управління) освіти 

(Керівник навчального закладу) 

 



Голова оргкомітету ІІ (для учнів професійно-технічних та студентів вищих 

навчальних закладів – І) етапу Конкурсу 

 

Голова журі ІІ (для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних 

закладів – І) етапу Конкурсу 

 

“___”_______________2016 р. 

 

М.П. 



Додаток 2 

 до наказу управління освіти і 

науки облдержадміністрації  

№ 290 від «26» 09.2016 р. 

 

Заявка 

на участь команди ____________________________________________    

                                                            (назва навчального закладу, район) 

в III (для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів – 

ІІ)  етапі VIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської  молоді  імені Тараса Шевченка 

 

За рішенням оргкомітету та журі ІI (для учнів професійно-технічних та 

студентів вищих навчальних закладів – І) етапу VIІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка для участі у ІII (для учнів професійно-технічних та студентів вищих 

навчальних закладів – ІІ) етапі Конкурсу направляються такі учні (студенти) - 

переможці ІI (для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних 

закладів – І) етапу: 

 
Керівником команди призначено ___________________________________________ 

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

                                                               

Начальник (завідувач) відділу (управління) освіти 

(Керівник навчального закладу) 

 

Голова оргкомітету ІІ (для учнів професійно-технічних та студентів вищих 

навчальних закладів – І) етапу Конкурсу 

 

№ 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

        



Голова журі ІІ (для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних 

закладів – І) етапу Конкурсу 

 

“___”_______________2016 р. 

 

М.П. 



Додаток 3 

 до наказу управління освіти і 

науки облдержадміністрації  

№ 290 від «26» 09.2016 р. 

 

 Склад оргкомітету  

III (для учнів професійно-технічних і студентів вищих навчальних закладів –ІІ) 

етапу VIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

 учнівської та студентської молоді  імені Тараса Шевченка 

 

Зварич Ганна 

Володимирівна 

заступник начальника управління освіти і науки 

ОДА, голова оргкомітету 

Ютовець                 Ольга 

Романівна 

головний спеціаліст управління освіти і науки 

ОДА, заступник голови 

Когут Ольга Іванівна заступник директора з науково-педагогічної, 

навчальної роботи та інформаційно-

комунікаційних технологій обласного 

комунального інституту післядипломної 

педагогічної освіти, кандидат філологічних наук, 

заступник голови 

Ханзель Жанетта Іванівна методист, завідувач відділу роботи з 

обдарованими дітьми обласного комунального 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

Борисюк  Зоряна 

Володимирівна 

методист обласного комунального інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар 

оргкомітету 

Сидорська Оксана 

Ярославівна  

методист обласного комунального інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Береза Людмила 

Михайлівна 

учитель Тернопільської спеціалізованої школи          

І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням 

іноземних мов 

Боднар Катерина 

Йосипівна 

учитель Довжанківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Тернопільського району 

Войткович Наталія 

Богданівна 

учитель Почапинської  ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Тернопільського району 

Гунтик  Ольга   Василівна учитель Тернопільського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-медичний ліцей»  № 15  

Демида Катерина 

Орестівна 

учитель Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 

Дзудзило Галина 

Євгенівна 

учитель Петриківської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Тернопільського району 

Дулиш Людмила 

Василівна 

учитель Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 

Зуляк Галина Ярославівна учитель Тернопільської Української гімназії        



імені І.Франка 

Каразія Ігор Юрійович директор Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

№ 24 

Кравчук Людмила 

Іванівна 

учитель Великогаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Тернопільського району 

Коростіль Марія Петрівна методист центру практичної психології та 

соціальної роботи обласного комунального 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

Кулик Надія Іванівна учитель Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 16 

імені В.Левицького 

Лобас Надія Петрівна учитель Тернопільської ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 2 

Лотоцька Наталія 

Богданівна 

учитель Тернопільського НВК «Школа – ліцей   

№ 6 імені Назарія Яремчука»  

Лучко Олександра 

Володимирівна 

учитель Тернопільського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-економічний ліцей»  № 9 

Орищин Раїса Франківна методист Тернопільського комунального 

методичного центру науково-освітніх інновацій 

та моніторингу 

Пилипчук Світлана 

Ярославівна  

учитель Тернопільської загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів № 18 

Полева Раїса Павлівна методист Тернопільського обласного 

комунального інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Потокій Олександра 

Василівна 

учитель Тернопільської спеціалізованої школи          

І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням  

іноземних мов 

Пришляк Світлана 

Богданівна 

учитель Великоберизовицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Тернопільського району 

Семенець Галина 

Василівна  

учитель Тернопільської загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів № 4 

Ставицька Ольга 

Володимирівна 

викладач  технічного коледжу Тернопільського 

національного технічного університету  

ім. І.Пулюя 

Старовойт Галина 

Миколаївна 

методист обласного навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти 

Стрийвус Наталія 

Богданівна 

методист Тернопільського районного 

методичного кабінету 

Яськів Галина Дмитрівна  учитель Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14 

ім. Б.Лепкого 

 

 

 

 



Додаток 4 

 до наказу управління освіти і 

науки облдержадміністрації  

№ 290 від «26» 09.2016 р. 

Склад журі  

III (для учнів професійно-технічних і студентів вищих навчальних закладів –ІІ) 

етапу VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу  

 учнівської та студентської молоді  імені Тараса Шевченка 

Вашків Леся Петрівна  кандидат філологічних наук, доцент 

Тернопільського національного педагогічного 

університету імені В.Гнатюка, голова журі (за 

згодою) 

Боднар Оксана Степанівна завідувач кафедри обласного комунального 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

доктор педагогічних наук, заступник голови 

Біловус Наталія Юліанівна начальник відділу дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти, виховної роботи 

Боруцька Лідія Степанівна методист обласного комунального  інституту 

післядипломної педагогічної освіти, секретар 

журі 

Кондирєва Майя 

Миколаївна 

методист обласного комунального  інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Балабан Галина 

Михайлівна 

учитель Тернопільської Української гімназії 

імені Івана Франка 

Бас Ольга Олексіївна учитель НВК «Великобірківська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – гімназія імені Степана Балея» 

Тернопільського району 

Василишин Олег 

Васильович 

кандидат філологічних наук, доцент 

Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії імені Тараса Шевченка (за 

згодою) 

Біла Леонія Мар’янівна учитель Козівської державної української   

гімназії ім.В.Герети 

Волкова Леся Петрівна учитель Козівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Головата Світлана 

Богданівна 

учитель ЗОШ І-ІІІ ступенів  № 2 м.Зборова 

Гудима Лілія Вікторівна учитель Варваринської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Теребовлянського району 

Назар Оксана Петрівна учитель ЗОШ І-ІІІ ступенів  № 1 м.Зборова 

Дідилівська Галина 

Іванівна 

учитель Збаразької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Дідук Галина Євгенівна учитель Тернопільського НВК «Школа – ліцей 

№13» 

Катеринюк Надія викладач Чортківського педагогічного коледжу 



Володимирівна імені О.Барвінського 

Комінярська Ірина 

Миколаївна 

кандидат філологічних наук, старший викладач 

Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії імені Тараса Шевченка (за 

згодою) 

Островська Надія 

Михайлівна 

учитель Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів       

№ 21 

Пінчак Галина Степанівна учитель Почапинської ЗОШ I-III ступенів 

Тернопілького району 

Пилявська Любов 

Володимирівна 

учитель Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів        

№ 10 

Пашковська Зоряна 

Романівна  

викладач Тернопільського центру професійно-

технічної освіти № 1 

Рожкова Надія Василівна учитель Збаразької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Скочинська Галина 

Іванівна 

викладач Тернопільського вищого професійного 

училища № 4 імені М.Паращука 

Смертіна Олена Стахівна учитель Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів       

№ 27 

Соколова Оксана 

Богданівна  

учитель Микулинецької ЗОШ I-III ступенів 

Теребовлянського району 

Чорненька Марія Львівна викладач Тернопільського обласного 

державного музичного училища 

ім.С.Крушельницької 

Шот Галина Григорівна викладач  технічного коледжу Тернопільського 

національного технічного університету  

ім. І.Пулюя 

Яцюк Наталя Миколаївна викладач Кременецького педагогічного коледжу  

Кременецької обласної гуманітарно-

педагогічної академії імені Тараса Шевченка 

 

 

 



Додаток 5 

 до наказу управління освіти і 

науки облдержадміністрації  

№ 290 від «26» 09.2016 р. 

 

 

Склад апеляційної комісії  

III (для учнів професійно-технічних і студентів вищих навчальних закладів – ІІ) 

етапу VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу  

учнівської та студентської молоді  імені Тараса Шевченка 

 

Царик Любов Іванівна кандидат філологічних наук, доцент 

Тернопільського державного педагогічного 

університету імені В.Гнатюка (за згодою) 

Бережний Ігор Петрович викладач Тернопільського вищого професійного 

училища технологій та дизайну 

Мандзій Людмила 

Олексіївна 

 учитель Тернопільської спеціалізованої школи           

І-ІІІ  ступенів  №  17 з поглибленим вивченням 

іноземних мов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

 до наказу управління освіти і 

науки облдержадміністрації  

№ 290 від «26» 09.2016 р. 

 

 

Склад комісії для підготовки завдань 

III (для учнів професійно-технічних і студентів вищих навчальних закладів – ІІ) 

етапу VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу  

учнівської та студентської молоді  імені Тараса Шевченка 

 

Боднар Оксана Степанівна завідувач кафедри обласного комунального 

інституту післядипломної педагогічної освіти, 

доктор педагогічних наук 

Борисюк Зоряна 

Володимирівна 

методист обласного комунального інституту 

післядипломної педагогічної освіти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


