
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

 

НАКАЗ 
 

07.10.2021                                        Перечин                                      №45/01-07 

 

Про проведення ХІІ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

в 2021-2022 навчальному році 

 

 

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 МОН України від 24.09.2021 №1/9-492 «Про 

проведення ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка», наказу департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту облдержадміністрації 04.10.2021 №446 «Про 

проведення ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2021/2022 навчальному році», з 

метою підвищення загальної мовної культури, виявлення творчо обдарованої 

учнівської молоді 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Для організації проведення у 2021-2022 навчальному році            

ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка (далі  - Конкурс) затвердити: 

1.1. Склад організаційного комітету Конкурсу (додається). 

1.2. Журі ІІ етапу Конкурсу (додається). 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти Перечинської 

об’єднаної територіальної громади: 

2.1. Провести 22 жовтня 2021 року І етап ХІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 



Шевченка (далі – Конкурс) у 2021-2022 навчальному році відповідно до 

Положення. 

2.2. Для проведення І етапу Конкурсу підготувати пакет завдань 

(творчі роботи можуть передбачати теми, пов’язані, зокрема з культурою, 

мораллю, духовними цінностями українського народу, які сприяють 

об’єднанню нації, формують почуття патріотизму, оптимізму й віри в 

щасливе майбуття Української держави, про яку мріяв і писав у своїх творах 

Шевченко). 

2.3. До 2 листопада 2021 року надіслати до відділу освіти, культури, 

сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради звіти про проведення           

І етапу та заявки (за зразком, наведеним у додатку) на участь у ІІ етапі 

Конкурсу. 

2.4. 12 листопада 2021 року відрядити команди (по одному 

переможцю з числа учнів 5-8, 9-11 класів) закладів загальної середньої освіти 

для участі у ІІ етапі Конкурсу. 

Місце проведення Конкурсу: Перечинський ліцей Перечинської міської 

ради. 

Початок Конкурсу о 10.00. 

3. Директору Перечинського ліцею Гунка Ф.Ф. забезпечити 

необхідні умови для проведення ІІ етапу Конкурсу. 

4. Взяти до уваги: 

4.1. При проведенні Конкурсу слід керуватися частиною першою 

статті 7 «Мова освіти» Закону України «Про освіту». 

4.2. Необхідність дотримання під час проведення Конкурсу 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби COVID -19, спричиненої корона 

вірусом SARS-CoV-2. 

5. Відповідальність за збереження життя та здоров’я учнів у дорозі 

та під час Конкурсу покласти на супроводжуючих педагогів. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                               Ольга БАРЗАК 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти, 

культури, cім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

07.10.2021  №45 /01-07 

 

СКЛАД  

організаційного комітету ІІ етапу  

ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської  

та студентської молоді  

імені Тараса Шевченка у 2021-2022 навчальному році 

 

 

Голова оргкомітету: 

Барзак О.І. начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради 

 

Заступник голови оргкомітету: 

Афанасьєва О.І.  провідний спеціаліст з питань позашкільної освіти 

 

Члени оргкомітету: 

Щербанич М.В. провідний спеціаліст з організаційної роботи 

Дорогович В.Р. заступник директора з НВР Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти, 

культури, cім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

07.10.2021 №45 /01-07 

 

СКЛАД  

журі ІІ етапу  

ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді  

імені Тараса Шевченка у 2021-2022 навчальному році 

 

Голова журі 

Афанасьєва О.І. провідний спеціаліст з питань позашкільної 

освіти 

Заступник голови журі: 

Дорогович  В.Р. учитель української мови та літератури 

Перечинського ліцею 

Члени журі: 

Годована М.Е. учитель української мови та літератури 

Перечинського ліцею 

Мовнар Ю.Ю. учитель української мови та літератури 

Перечинського ліцею 

Бігун Л.І. учитель української мови та літератури  

Перечинського ліцею 

Стегней О.А. заступник директора з НВР Сімерської гімназії 

Ганчак М.М. учитель української мови та літератури 

Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Цапик Я.Ю. учитель української мови та літератури 

Сімерківської ЗОШ І-ІІ ступенів 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до наказу відділу освіти, 

культури, cім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

07.10.2021 №45 /01-07 

 

Заявка 

на участь у ІІ етапі 

ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 
 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

конкурсанта 

Дата 

народження 

Назва закладу освіти 

(повна назва відповідно  

до статуту), адреса та 

контактні телефони 

Клас, курс 

навчання 

Профіль навчання 

для студентів 

(гуманітарний чи 

негуманітарний) 

Мова 

виконання 

роботи 

Прізвище, ім’я, по 

батькові (повністю) 

вчителя (викладача) 

1 2 3 4 5 6 7 

Іванова Марина 

Василівна 
13.06.1999 

Класична гімназія 

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

області 

88009, м.Ужгород, 

вул.8 Березня, 44, 

66-22-57, 66-34-62 

11  українська 
Михайлова Лариса 

Петрівна 

 


