
            
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Львівської області 

 

Н А К А З  

 

Від 16.01.2019 року                  м. Трускавець                          № 3-А 

 

Про проведення  міського 

інтелектуального конкурсу  

«Мудрагелик» серед команд  

4-х класів ЗНЗ 

  

З метою виявлення та підтримки талановитих дітей, розвитку  їх  

інтелектуальних здібностей, створення умов для самореалізації творчої 

особистості в сучасному суспільстві 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Провести 07.02.2019 р. об 11.30  на базі НВК «СЗШ №2-гімназія» 

міський  інтелектуальний конкурс «Мудрагелик» серед команд 4-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

2. Затвердити склад оргкомітету та журі конкурсу  (додаток 1). 

3. Затвердити Положення про конкурс (додаток 2). 

4. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів призначити 

відповідальних за підготовку команд у конкурсі. 

5. Директору НВК «СЗШ №2-гімназія»  (Гудзеляк Р.З.) забезпечити 

належні умови для проведення змагань (оформлення, озвучення). 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача методичного 

кабінету  Форемну І.М. 

 

 

Начальник  відділу освіти                     О.П.Лобик 

 

 

                                                                                                                        



                                                                                                                      Додаток 1                          

                                                                   до наказу відділу  освіти                                                                                                              

                                                       від16.01.2019 р.  № 3 -А 

                              

                  

С К Л А Д   О Р Г К О М І Т Е Т У 

міського інтелектуального конкурсу «Мудрагелик» 

серед команд 4-х класів ЗНЗ  

 

1. Томашівська Н.В.- методист методичного кабінету, голова 

оргкомітету. 

 

Члени оргкомітету: 
2. Коннова М.М. – вчитель початкових класів СЗШ №1 

3. Коцкулич Л.Я. – вчитель початкових класів НВК «СЗШ №2-

гімназія» 

4. Горічко С.Б. - вчитель початкових класів СЗШ №3 

                                              

 

С К Л А Д    Ж У Р І 

міського інтелектуального конкурсу «Мудрагелик» 

серед команд 4-х класів ЗНЗ  

 

1. Форемна І.М. – завідувач методичного кабінету, голова журі. 

 

Члени журі: 
2. Кічун М.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи 

СЗШ №1 

3. Болюк Р.С. - заступник директора з навчально-виховної роботи 

НВК «СЗШ №2-гімназія» 

4. Чистогорська М,М. - заступник директора з навчально-виховної 

роботи СЗШ №3 

5. Лялюк Л.І. – вчитель – логопед ДНЗ№7 «Дзвіночок», 

співорганізатор інтелект-гри «Пізнайко». 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                

 



Додаток 2 

                                                                   до наказу відділу  освіти                                                                                                              

                                                       від16.01.2019 р.  № 3 -А 

                              
         

 

Положення 
міського інтелектуального конкурсу «Мудрагелик» 

серед команд 4-х класів ЗНЗ  

 

1.Загальні положення 

1.1. Міський  інтелектуальний конкурс «Мудрагелик» (далі - Конкурс) 

організовується  оргкомітетом  конкурсу спільно з методичним кабінетом 

відділу освіти Трускавецької міської ради. 

1.2. Конкурс відбувається  відповідно до програмового змісту . 

1.3. У Конкурсі беруть участь збірні команди 4-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста у складі 8 чоловік. 

1.4. Команди обирають капітана, назву та гасло команди. 

2. Забезпечення Конкурсу 

2.1. Оргкомітет. 

Підготовку та проведення Конкурсу забезпечує Оргкомітет. 

2.2. Ведучий. 

Ведучий змагань чітко і розбірливо зачитує запитання та завдання. 

Ведучий спостерігає за дотриманням умов Положення, а також інформує 

про порушення під час змагань журі. Ведучий має право робити 

зауваження та попередження учасникам змагань, а також присутнім та 

глядачам. 

3. Журі 

Журі оцінює кожний етап конкурсу. Журі може додатково надати 1 бал  за 

кожен конкурс будь-якій команді (або командам) за особливі заслуги 

(швидкість, злагодженість, тощо). Журі підбиває підсумки, має право 

робити зауваження та попередження учасникам змагань, а також 

присутнім та глядачам. 

4. Проведення ігор 

 Змагання складаються з 5 етапів (номінацій): 

      1. Візитівка 

      2. Природничий конкурс. 

      3. Математичний конкурс. 

      4. Конкурс капітанів. 

      5. Театральний конкурс. 

 

5. Підведення підсумків: 



Після кожного етапу Конкурсу оголошується і викладається на табло  

результат.За підсумками Конкурсу визначається абсолютний переможець 

у всіх номінаціях.  

6. Нагородження 
Команда-переможець Конкурсу нагороджується грамотою відділу освіти. 
             

 

            Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 5-12-55 

Вик. Томашівська Н.В.  
 

 

 

 


