УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

НАКАЗ
20.11.2018 р.

№449

Про проведення в м.Тернополі
у 2018/2019 навчальному році
XVІІІ Всеукраїнського конкурсу
учнівської творчості
На виконання Указу Президента України від 22.03.2002 р. № 284 «Про
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», відповідно до Положення про
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості (далі – Положення),
затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України,
Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України у
справах сім’ї та молоді від 29.08.2003 р. № 585/529/875, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 09.09.2003 р. за № 779/8100, листа Міністерства
освіти і науки України від 06.11.2018 р. №1/9-680 «Про проведення ХVІІІ
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості», наказу управління освіти і
науки Тернопільської облдержадміністрації від 13.11.2018р. № 288 «Про
проведення в області у 2018/2019 навчальному році ХVІІІ Всеукраїнського
конкурсу учнівської творчості», з метою державної підтримки талановитої
молоді та творчої праці вчителів, викладачів
Н А К А З У Ю:
1. Провести в м. Тернополі у 2018/2019 навчальному році XVІІІ Всеукраїнський
конкурс учнівської творчості (далі – Конкурс) на тему «Духовні святині рідного
краю» в номінаціях «Література» й «Історія України і державотворення»:
 І (шкільний) етап – упродовж листопада-грудня 2018 року – у закладах
загальної середньої освіти, за результатами якого визначити по одному
переможцю в кожній номінації;

 ІІ (міський) етап – упродовж грудня 2018 року – за результатами якого
визначити по три переможці в кожній номінації.
2. Затвердити:
2.1. Склад оргкомітету ІІ етапу Конкурсу (додаток 1).
2.2. Склад журі ІІ етапу Конкурсу (додаток 2).
2.3. Вимоги до оформлення робіт (додаток 3).
3. Директорам закладів загальної середньої освіти:
3.1. Забезпечити організацію, проведення та підбиття підсумків І етапу
Конкурсу відповідно до Положення.
3.2. До 18.12.2018 р. подати оргкомітету ІІ етапу Конкурсу (ТКМЦНОІМ,
бібліотека, каб. 41, бульвар Шевченка, 1) заявки та конкурсні роботи у
друкованому й електронному варіантах.
4. Тернопільському комунальному методичному центру науково-освітніх
інновацій та моніторингу (Литвинюк Г.І., Гапон Л.О., Вівчар А.Д.):
4.1. Забезпечити нагородження переможців ІІ етапу Конкурсу.
4.2. Здійснити організаційно-методичний супровід ІІ етапу Конкурсу.
4.3. Надіслати до 10.01.2019 р. оргкомітету ІІІ етапу Конкурсу по три роботи
переможців Конкурсу в номінаціях «Література» та «Історія України і
державотворення».
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник управління
Вівчар Андрій Дмитрович, 40-09-94
Гапон Леся Олексіївна, 52-48-90

О.П.Похиляк

Додаток 1
до наказу управління освіти і
науки Тернопільської міської
ради
від 20.11.2018 р. № 449
Склад оргкомітету
ІІ етапу XVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
Сум Ірина Михайлівна

заступник начальника – начальник відділу
дошкільної, середньої та позашкільної освіти
управління освіти і науки, голова оргкомітету
Вівчар Андрій Дмитрович методист ТКМЦНОІМ
Гапон Леся Олексіївна
методист ТКМЦНОІМ

Додаток 2
до наказу управління освіти і
науки Тернопільської міської
ради
від 20.11.2018 р. № 449

Склад журі
ІІ етапу XVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
Члени журі
у номінації «Література»
Пошпур Марія
учитель української мови й літератури ТСШ№7,
Михайлівна
голова журі
Парацій Лілія
учитель української мови й літератури ТНВК ШК
Миколаївна
Патріарха Йосифа Сліпого
Мельничук Надія
учитель української мови й літератури ТЗОШ№28,
Никонівна
член журі
у номінації «Історія України і державотворення»
Курилович Галина
учитель історії ТСШ №3, голова журі
Володимирівна
Панчук Ігор Іванович
учитель історії Тернопільського педагогічного
ліцею
Боднар Ірина Богданівна учитель історії ТЗОШ № 25

Додаток 3
до наказу управління освіти і
науки Тернопільської міської
ради
від 20.11.2018 р. № 449
Вимоги до оформлення робіт
1.Загальні зауваги
XVІІІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості проходить під
гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» та присвячений Шевченківським дням.
До участі в конкурсі приймаються роботи на тему «Духовні святині
рідного краю» у номінаціях «Література» та «Історія України і
державотворення», які раніше не подавалися до участі в інших наукових і
творчих конкурсах регіонального та державного рівнів.
Наголошуємо, що загальну тему «Духовні святині рідного краю» не слід
дублювати у назві конкурсної роботи.
Конкурсна робота може бути виконана одним або кількома авторами.
Наставниками юних дослідників можуть бути вчителі, викладачі, керівники
гуртків тощо.
2. Номінація «Історія України і державотворення»
У конкурсних роботах з історії можуть бути описані архітектурні й
культурні пам’ятки – духовні святині рідного краю, висвітлено життєвий шлях
відомих і маловідомих історичних постатей, які вплинули на розвиток
духовного та культурного життя українського народу. Цьогоріч роботи також
присвячуються будівничим храмів, які стали здобуткам національної культури
й духовної спадщини.
Конкурсні роботи з історії мають носити дослідницький характер, із
обов’язковим залученням оригінальних джерел (усної історії, архівних
матеріалів, матеріалів періодики, мемуарів, щоденників, кіно- й
фотодокументів тощо).
Структура роботи:
 вступ, у якому автор обґрунтовує мету свого дослідження;
 основна частина (розділи повинні мати назву й обов’язкове логічне
завершення структурних компонентів основної частини);
 висновок;
 список використаних джерел і використаної літератури, укладений
відповідно до норм чинного Національного стандарту України.
Обсяг 15-25 сторінок.
До усіх творчих робіт з історії обов’язково додаються тези-анотації
(короткий зміст роботи) обсягом до 2 сторінок.
3. Номінація «Література»
Жанри творів: есе, твір-роздум, нарис, стаття, етюд, новела, оповідання,
поезія тощо.
Стилі творів: художній, публіцистичний.

Обсяг – до 25 сторінок.
4. Технічні вимоги
Текст творчої роботи з історії та літератури слід роздрукувати на папері
формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Поля: ліве –
30 мм, нижнє і верхнє – по 20 мм, праве – 10 мм.
5. Прикінцеві зауваги
Наголошуємо, що разом із роботами конкурсантів необхідно надіслати
заявку, у якій слід вказати прізвище, ім'я та по батькові учасника, клас, назву
навчального закладу (як вказано у Свідоцтві про державну реєстрацію
юридичної особи), тему конкурсної роботи, а також прізвище, ім'я, по батькові
наставника, місце його роботи.
Заявка
на участь у ІІ етапі
XVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
(номінація «Історія України і державотворення»/«Література»)
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові
учня (повністю)

Клас

Назва закладу освіти
(як вказано у
Свідоцтві про
державну реєстрацію
юридичної особи)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,
по батькові
вчителя
(повністю)

1.
2.
3.
Титульна сторінка
Повна назва закладу(як вказано у Свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи)
На ІІ (міський) етап
XVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
під гаслом «Об’єднаймося ж , брати мої!»

Номінація « Історія України і державотворення»

Надставна церква міста Тернополя: історія і сьогодення
Робота учениці 9-А класу
Тернопільської _____№____
Іваненко Іванни Іванівни
Наставник Іванків Іван Іванович,
учитель історії та правознавства

Тернопіль, 2018

