
 
 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ  РАДИ 

Львівської області 

 

Н А  К  А  З 

  

 

Від  03.12.2018р.                         м. Трускавець                             №142-А 

 

Про підсумки  проведення ІІ (міського) 

 етапу ІX Міжнародного мовно - літературного 

 конкурсу учнівської та студентської молоді  

 імені  Тараса Шевченка 

 

 На виконання Указу Президента України від 30.09.2010 року №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. 

2011р. №571 «Про затвердження Положення про Міжнародний  мовно-

літературний конкурс  учнівської та студентської  молоді імені Тараса 

Шевченка», листа Міністерства освіти і науки України від 03.10. 2018 р. №1/9-

593 «Про проведення ІX Міжнародного мовно - літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», наказу 

департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації від 25.10.2018р. 

№07-01/387 «Про проведення ІX Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської  молоді імені Тараса Шевченка», наказу відділу 

освіти від 29.10. 2018 р. №126-А «Про проведення ІX Міжнародного мовно - 

літературного конкурсу учнівської  та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка серед учнів закладів загальної середньої освіти в 2018/2019 н.р»,  з 

метою піднесення престижу української мови та літератури серед молодого 

покоління, заохочення учнів до вивчення рідної мови, виявлення обдарованої 

учнівської молоді, майбутньої плеяди літературних митців,  розвитку їх 

творчого  потенціалу, виховання у молодого українства поваги  до мови і 

традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні й за її 

межами, рівня знань з української мови та літератури 01 грудня 2018 року 

відбувся ІІ (міський) етап ІX  Міжнародного  мовно-літературного  конкурсу 

учнівської молоді  імені Тараса Шевченка, у якому взяли участь 53 учні 5 -11 

класів  загальноосвітніх шкіл м. Трускавця.  

               У кожному класі з української літератури  було запропоновано  на 

вибір такі види завдань: написати невеликий твір на тему: «Краса української 

землі в поетичному слові Кобзаря», пояснити вислів Максима Рильського про 

постать Кобзаря: «Народ Шевченка не забуває і ніколи не забуде. Поет живе в 

серцях свого народу?»; викласти міркування у творі-роздумі «Історія мого 



життя складає частину історії моєї батьківщини»; написати твір у 

публіцистичному стилі : «Той любов’ю повниться до світу, хто рідну землю має 

під собою»; обгрунтувати думку Остапа Вересая, який із глибоким сумом 

згадував про Шевченка після його смерті: «Була голова оцей Тарас… У нас, 

мабуть, і не буде вже такої», а також включити свої міркування з посиланнями 

на життєвий та творчий шлях Тараса Шевченка; написати про роль еліти в часи 

Т. Шевченка й у сучасній Україні, а також роздум: « Ким є Шевченко для 

українців і чим він цікавий для Вас?».  

           

           Результати конкурсу засвідчують, що значна частина учнів 5-11 класів 

виявила творчість при написанні  робіт, достатньо глибоке розуміння теми, вміє 

висловлювати власні міркування, проводити аналогії з сучасним життям, 

власним досвідом, має певні культурологічно-ціннісні орієнтири. 

       Школярі репрезентували в творах - роздумах зразок послідовного, образно- 

художнього викладу думок. 

            Загалом, учасники конкурсу показали високий та достатній рівень знань 

з української літератури.  Так, у 5 класі максимально -24 бали,  І місце - 19 

балів, останнє - 7 балів; у 6 класі максимально - 24 бали, І місце - 20 балів, 

останнє -13 балів; у 7 класі максимально - 24 бали, І місце - 18 балів, останнє - 

4 бали;  у 8 класі максимально - 24 бали, І місце - 18 балів, останнє - 8  балів; у 

9 класі максимально - 24 бали,  І місце - 10 балів, останнє - 4 бали; у 10 класі 

максимально - 24 бали,  І місце - 19 балів, останнє - 13 балів; у 11 класі  

максимально - 24 бали, І місце - 11 балів, останнє - 4 бали.  

       Учні з низькими результатами поверхово впоралися із завданнями. Серед 

типових помилок - стилістичні, граматичні; безсистемність викладу думок, 

порушення послідовності.  

   

             На підставі вищевикладеного, 

н а к а з у ю: 

1. Оголосити переможцями конкурсу таких учнів: 

№ Прізвище та ім’я 

учня 

Зайняте 

місце 

Клас Школа Прізвище та 

ініціали 

вчителя 

1. Пристай Юліану І 5 СЗШ №3 Хованець І.М. 

Павелкевич 

Л.М. 

2. Бобечка 

Володимира 

ІІ 5 НВК «СЗШ №2-

гімназія» 

Пилат Л.М. 

Мількович 

М.М. 

3. Поліщук Еліну ІІІ 5 СЗШ №3 Кравчук Л.С. 

4. Шипот Вікторію І 6 СЗШ №1  Пристай Л.З. 

5. Гузичак Юліану ІІ 6 СЗШ №3 Наум С.С. 

Кравчук Л.С. 

6. Коробко Ольгу ІІІ 6 НВК «СЗШ №2-

гімназія» 

Мількович 

М.М. 

7. Гарбіча Марка І 7 СЗШ №1 Цицик О.Ю. 



8. Скорик Юлію ІІ 7 НВК «СЗШ №2-

гімназія» 

Пилат Л.М. 

9. Прохоренка Єгора ІІІ 7 СЗШ №3 Гаманюк Л.С. 

10. Лепак Аліну І 8 НВК«СЗШ№2-

гімназія» 

Татаревич Г.В. 

Мількович 

М.М. 

11. Кропивницьку 

Вікторію 

ІІ 8 СЗШ №1 Думайло О.В. 

 

12. Котовенко Соломію ІІІ 8 НВК «СЗШ №2-

гімназія» 

Татаревич Г.В. 

Мількович 

М.М. 

13. Хай Ганну-Марію І 9 СЗШ №1 Цицик О.Ю. 

14. Головей Анну ІІ 9 НВК «СЗШ №2-

гімназія» 

Пилат Л.М. 

15. Біду Христину ІІІ 9  СЗШ№3 Петранич 

О.М. 

Ковалишин 

Г.М. 

16. Войтів Уляну І 10 НВК «СЗШ №2-

гімназія» 

Попадинець 

М.М. 

Гриник О.М. 

 

17. Колосову Софію ІІ 10 СЗШ №3 Павелкевич 

Л.М. 

 

18. Гурську Анну ІІІ 10 НВК«СЗШ№2-

гімназія» 

Попадинець 

М.М. 

Гриник О.М. 

19. Хомин Андріану І 11 СЗШ №1 Свінціцька 

Л.Д. 

20. Тершак Наталію ІІ 11 СЗШ №1 Свінціцька 

Л.Д. 

21. Ярош Ольгу ІІІ 11 СЗШ №1 Свінціцька 

Л.Д. 

 

 

2.  Нагородити  грамотами  відділу освіти переможців конкурсу. 

                                                                                                                                

3.  Оголосити подяку педагогам, які підготували дітей до конкурсу:  

Думайло О.В. - вчителю української мови та літератури СЗШ №1; 

Цицик О.Ю.- вчителю української мови та літератури  СЗШ №1; 

Свінціцькій  Л.Д. - вчителю української мови та літератури  СЗШ №1; 

Пристай Л.З. - вчителю української мови та літератури СЗШ №1;                

Попадинець М.М.- вчителю української мови та літератури НВК «СЗШ №2-   

                                  гімназія»; 

Татаревич Г.В. - вчителю української мови та літератури НВК «СЗШ №2-  



                гімназія»; 

Мількович М.М.- вчителю української мови та літератури НВК «СЗШ №2- 

                                 гімназія»; 

Гриник О.М.- вчителю української мови та літератури НВК «СЗШ №2- 

                            гімназія»; 

Пилат Л.М. - вчителю української мови та літератури НВК «СЗШ №2-гімназія»; 

Петранич О.М.-вчителю української мови та літератури СЗШ №3; 

Хованець І.М. - вчителю української мови та літератури СЗШ №3; 

Павелкевич Л.М. - вчителю української мови та літератури СЗШ №3; 

Кравчук Л.С.- вчителю української мови та літератури СЗШ №3; 

Наум С.С. - вчителю української мови та літератури СЗШ №3; 

Гаманюк Л.С. -вчителю української мови та літератури СЗШ №3; 

Ковалишин Г.М. - вчителю української мови та літератури СЗШ №3. 

 

4. Рекомендувати вчителям української мови та літератури звернути увагу на 

вищезгадані типи помилок при підготовці учнів до конкурсів з української 

літератури. 

 

5. Контроль за виконанням  наказу покласти на завідувача методкабінету 

відділу освіти Форемну І.М. 

 

 

 

 Начальник  відділу освіти                                                  О.П. Лобик 

 

 


