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РЛ-03 ^ • •Органи управлшня осв!тою мюьких рад,
районних державних адмшютрацш,
об'еднаних територ!альних громад, заклади
загальноТ середньоТ осв!ти обласного
тдпорядкування, приватно! форми власност!
та шших вщомств

Кер1вникам заклад!в професшноТ (професшно-
техшчноТ) та вищо'Г осв!ти

Про проведения IX Мжнародного
мовно-лшературного конкурсу учтвсъког
та студентсъко'1 молодг гмет Тараса Шевченко,
в 2018/2019 навчалъному роцг

IX М1жнародний мовно-л1тературний конкурс учн1всы<о'Г та студентськоТ
молод! 1мен1 Тараса Шевченка (дал! Конкурс) проводиться зпдно з Указом
Президента Укршни вщ 30 вересня 2010 року №928 «Про М1жнародний
мовно-л1тературний конкурс учн1вськоТ та студентськоТ молод! !мен! Тараса
Шевченка», в!дпов!дно до Положения про М1жнародний мовно-лггературний
конкурс учн1всько'г та студентськоТ молод! !мен! Тараса Шевченка,
затвердженого Постановок) Кабшету Мш1стр1в Укршни в!д 1 червня 2011 року
№571, листа Мш!стерства освгги 1 науки Укршни в!д 03.10. 2019 № 1/9-593 «Про
проведения IX Мшнародного мовно-л!тературного конкурсу учшвськоТ та
студентськоТ молод! 1мен! Тараса Шевченка».

Вщповщно до листа державно'Т науково'Т установи «Тнститут модершзацп
зм!сту осв1ти» в!д 22.10.2018 р. №22.1/10-3786 «Про деяк! питания оргашзацп*
М!жнародного мовно-л1тературного конкурсу учн!вськоТ та студентськоТ молод!
1мен1 Тараса Шевченка» ус! об'еднан! територ!альн! громади так чи шакше
розташовуються на територп вщпов!дних район!в. Згщно з Конститущею
Укршни адм!н!стративно-територ!альний под!л краТни на райони та облает!
залишаеться чинним, отже, використання в!дпов!дно до п.8 чинного Положения
умовного термшу «районы» або «мюыа» змагання для означения вщповщних
етап!в Конкурсу е актуальним 1 коректним.



У Конкурс! беруть участь учи! 5-11 клас!в заклад!в загально'Г середньоТ
освгги, лтцеТсти вшськових лще'Тв, учи! професшноТ (професшно-техшчноТ)
освгги, студенти вищих навчальних закладдв 1-1У р!вн!в акредитацп ус!х форм
власност! та курсанти вищих вшськових навчальних закладдв Збройних Сил
УкраТни.

Завдання вс!х еташв Конкурсу пропонуються укра'Тнською мовою, але
вцщовцщо до Закону УкраТни в!д 3 липня 2012 року «Про засади державноТ
мовноТ ПОЛ1ТИКИ» роботи учасники можуть виконувати украТнською мовою як
державною, а також репональними мовами або мовами нацюнальних меншин,
представленими в УкраТш.

Конкурс для учшв закладдв загальноТ середньоТ освгги, лщекгпв вшськових
лще'Тв проходить у чотири етапн:

перший — у загальноосвггшх навчальних закладах (жовтень);
другий — у районах та мютах обласного значения (03 листопада 2018 року);
третлй - обласний (01 грудня 2018 року);
четвертый, фшальний - на загальнодержавному р!вн! (лютий).
Конкурс для учн1в учи! професшноТ (профес1йно-техн1чноТ) осв1ти, студентов

вищих навчальних заклад!в 1-1У р1вн!в акредитацп ус!х форм власност! та
курсант!в вищих в!йськових навчальних заклад!в Збройних Сил УкраТни
В1ДПОВЩНО проводиться у три етапн:

перший — на р1вн1 профес1йно'Т (професшно-техн!чноТ) осв!ти та вищих
навчальних заклад!в (листопад);

другий — обласний ( 01 грудня 2018 року);
третш, фшальний —на загальнодержавному р!вш (лютий).

Час виконання завдань участниками 1-Ш (II) етап!в Конкурсу:
- для учн!в 5-7 клас1в - дв! астроном!чн1 годный;
- для учн!в 8-9 клас!в — три астроном1ч1-й години;
-для учтв 10-11 клас!в5 професшноТ (професшно-техшчноТ) осв1ти,

студент!в вищих навчальних заклад!в 1-1У р1вн!в акредитаци ус!х форм власност!
та курсант!в вищих вшськових навчальних заклад'ш Збройних Сил УкраТни — 4
астроном1чн1 години.

Завдання I етапу Конкурсу для учшв заклад!в загальноТ середньоТ осв!ти,
лщекгпв в!йськових л!цеТв розробляють учител! навчальних заклад!в, у яких
в1дбуваеться Конкурс (в!дпов1дно до вимог ш:юльноТ програми). Завдання I етапу
змагань для учшв професшноТ (професшно-техшчноТ) освгги, студент!в вищих
навчальних заклад!в, курсатлв вищих В1Йськових навчальних заклад!в
розробляють В1дпов1дн1 КОМ1С11* цих навчальних заклад!в.

Завдання для проведения П-1П еташв для учн!в заклад!в загальноТ середньоТ
освгги, лщеТст1в в1йськових л1це'Тв, II етапу для учн!в профес!йноТ (професшно-
техшчноТ) ОСВ1ТИ, студент!в та курсашлв вищих навчальних заклад!в розробляе
комунальний заклад внщоУ освхти «Одеська акаделпя неперервноУ осв!ти
ОдеськоТ обласноУ ради».

Тематика творчих завдань мае бути пов'язана з культурою, мораллю,
духовними цшностями украшського народу, як! сприяють об'еднанню,
формують поч}^ття патрютизму, оптим!зму и в!ри в щасливе майбуття



УкраТнськоТ держави, про яку мр!яв I писав у сво'Г творах Тарас Шевченко. Вони
повинш сприяти розкриттго не тшьки мовних знань, практичних навичок, а и
творчих зддбностей учшв, студент!в.

На лершому 1 другому етапах Конкурсу (для учшв заклад!в загальноТ
середньоТ ОСВ1ТИ та вшсъкових лще'Тв) склад жур! формують 1 затверджують
кер!вники навчальних закладдв вцщовщних оргашв управлшня осв!тою. Склад
жур! I етапу Конкурсу для учшв професшно-техшчних навчальних заклад!в.
студентов та курсаьтв вищих навчальних заклад!в затверджують кер!вники
навчальних заклад!в.

•До складу жур! включаються педагопчш та науково-педагопчш прац'шники
заклад!в загальноТ середньоТ освгги, професшно-техшчних навчальних заклад!в,
вшськових лщеТв, вищих навчальних закладдв 1-1У р1вн1в акредитац1Т.
представники творчих сшлок.

Члени жур! повинн! ощнювати творч! роботи учасиик'ш в1дпов1дно до
ТхньоТ специф1ки, складност!, обсяг}^ з урахуванням творчих зд!бностей
волод1ння художн!м словом, мовно-лггературноТ п!дготовленост1; спираючись
на оцшювання навчальних досягнень учрпв, узвичаених у шкшьшй программ.

Жур! визначае за результатами кожного етапу Конкурсу, кр!м фшального,
його переможц!в у юлькост!, що не перевищуе 30 В1дсотк!в загальноТ к!лькост1
учасник!в В1ДПОВ1ДНОГО етапу Конкурсу з урахуванням максимально набраних
бал!в за виконан! завдання вщповщно до критерпв Тх ощнювання. Для переварки
конкурсних робтт необх!дно розробити критерп оц!нровання.

Переможцем будь-якого етапу Конкурсу не може бути учасник, який
набрав менш н!ж половину в!д максимально: к1лькост1 бал!в.

За якють перев!рки роб!т учасниюв Конкурсу персональну в1дпов!дальн1сть
несуть голови жур! I, II, III етап!в змагань.

Для участ: у III (II) етат Конкурсу надсилаеться заявка про переможц1в
(вказати розб!рливо 1 повн!стю: пр1звище, 1м'я, по батьков! учасника; клас/курс,
факультет; назву та адресу навчального закладу (в1дпов!дно: пр!звище, 1м'я, по
батьков! вчителя/викладача), затверджена кер!вником в1дд!лу осв!ти
райдержадм1н1страц1Т; м!ськвиконкому, директором професшно-техшчного
навчального закладу, ректором вищого навчального закладу, та ЗВ1Т про
проведения I та II етатв (додатки 1 та 2).

У III (II) обласному етап! Конкурсу беруть участь учи! (студента,
курсанти), яю набрали найб!льшу к1льк1сть бал!в (вщпов1дно до пщсумкових
протоколов).

Зв:ти про проведения I та II етатв Конкурсу та заявки для участ! в
III (II) етат Конкурсу надсилати до 12 листопада 2018 року за адресою: 65014,
м.Одеса, площа Михашпвська, 17, каб. 109, Науково-методична лаборатор!я
украТнськоТ мови та л!тератури; заруб1жно1 лттератури, мов I л!тератур
нац!ональних меншин комунального закладу вищоТ осв!ти «Одеська академия
неперервноТ осв!ти ОдеськоТ обласноТ ради» або на електронну адресу:
икт.птг(д).икг.пе1: / рЫпол^а 74(о),и1с'.пе1:.

У ф!нальному етат Конкурсу беруть участь по три особи з числа учшв
5-11 клас!в заклад!в загальноТ середнъо'Т осв!ти, як! е переможцями третьего



етапу Конкурсу, по три особи з числа учшв професшно-техшчних навчальних
заклад!в та по три особи з числа студент!в вищих навчальних заклад!в
1-1У р1вшв акредитащ'Т, як! е переможцями другого етапу Конкурсу.

Переможщ першого - третьего та финального етапу Конкурсу
нагороджуються дипломами I, II1III ступешв.

Учш 9-11 клаав - переможщ фшального етапу Конкурсу, як! нагороджеш
дипломами Мшютерства освгта 1 науки УкраТни I ступеня, мають право брати
участь у IV еташ ВсеукраТнськоТ учшвсышУ ол!мшади з украТнськоТ мови та
лггератури додатково до встановлено'Т рейтингом к!лькост1 учасник1в команди
В1дпов1дного рег!ону.

Переможщ ф!нального етапу Конкурсу, як! набрали найбшьшу кшьюсть
бал!в (в1дпов1дно до п!дсумкових протокол!в), рекомендуються М1н1стерством
осв1ти 1 науки УкраТни для призначення стипеид!й Президента УкраГни
(39 стипенд1й):

13 числа учшв 5-11 заклад!в загально'Г середньо'Г осв!ти - 21 особа, по три
особи з кож?юго класу;

1з числа учн!в профес1йноТ (професшно-техшчноУ) освети -три особи;
13 числа студеыпв вищих навчальних заклад!в 1-1У р1вн!в акредитацп -

ш!сть ос!б.
Розм1р стипенд1Й Президента Укршни встановлюеться Кабшетом

М1н1стр1в УкраТни.
Педагопчн! та науково-педагопчт пращвники, як! п!дготували

переможщв фшального етапу Конкурсу, нагороджуються в установленому
порядку В1ДОМЧИМИ В1дзнаками М1н1стерства освети 1 науки УкраТни 1 цшними
подарунками.

Додаткову 1нформац1ю щодо проведения Конкурсу можна отримати за
телефонами: 067-765-01-89 (Свштковська Свгглана Андрпвна), 067-685-95-77
(Плетньова Лариса Анатолпвна).

Директор Департаме?пу О. А. Лончак

Плетньова Лариса Анатолнвна 067-685-95-77
Ткачова Натал1я Георг1Увна 722-52-04



Додаток 1 до листа
Департаменту освгги 1 науки
Одесько! облдержадмшютращУ
В1Д №

ЗАЯВКА

на участь учшв /студента
району/мютаУВНЗ ОдеськоТ облает!

у III (П) етат Млжнар одного мовно-Л1тературного конкурсу
учшвськоУ та студентсько'Г молод! 1мен1 Тараса Шевченка

За р!шенням оргколптету 1 жур! II (I) етапу М1жнародного мовио-л1тературного
конкурсу учн!ВськоТта студентськоТ молод! 1мен1 Тараса

Щевченка направляються так! учш/студенти:

ЛГ2

з/п

Пр1звище,
1м ' я. по

батьков!
учня/

студента

Клас
/курс/

факультет

Назва
навчального

закладу

Адреса
навчального

закладу

Мюце,
зайняте

на II
(Т) етат

Конкурсу

Пр1звище :

1м : я, по
батьков!
вчителя

(викладача)

Додаткова
шформашя

Начальник управлшня (вщд!лу) освети /ректор/директор ВНЗ
МЛ.

Голова оргкомггету Конкурсу

Голова жур! Конкурсу

'•' !) 2018 року



Додаток 2 до листа
Департаменту осв!ти I науки
ОдеськоТ облдержадмй-пстраци
В1Д №

ЗБ1Т
про проведения 1-П етатв М!жнародного мовно-л!терат}'рного конкурсу

учшвсько'Гта студентськоТ молод! !мен! Тараса Шевченка
району/дпста/ВНЗ ОдеськоТ облает!

ЬВщомост! про учасниюв Конкурс!в:

Загальна
1ОЛЬК1СТЬ

учасниюв.
ЯК1 ВЗЯЛ 1-1

участь у I
еташ

Конкурсу

Класи/курс

5
б
7
8
9
10
И

разом

Кшькють
учасниюв

I етап II етап

Кшъюсть
переможщв

I 11 III

Кллькють учн!в
(студент! в), як!
направлен! на

111(11)
(обласний) етап

2. Коротк! дан! про вчител!в (викладач!в). як! п!дготували переможшв.

Начальник улравл!ныя (вщдшу) освгги , ректор/директор ВНЗ

МЛ.
Голова оргкомитету

Голова жур! ол!мп!адм

'•'' '•'' 2018 року


