УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94
НАКАЗ
20.09.2018р.

№347

Про проведення в місті Тернополі
І (міського) етапу обласного конкурсу учнівських робіт
«Примусове переселення у спогадах моїх предків»
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
№490-од від 21 червня 2018 року «Про підготовку та проведення в області
XIX
Всеукраїнського фестивалю
лемківської культури
"Дзвони
Лемківщини"», листа Тернопільської обласної організації Всеукраїнського
товариства «Лемківщина» № 6277/12-01-37 від 01.06.2018р., наказу
управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації
від 24.07.2018р. №192 «Про проведення в області обласного конкурсу
учнівських робіт “Примусове переселення у спогадах моїх предків”»,
з метою відновлення національної пам’яті про події тотального виселення
українців з їхніх етнічних земель (Лемківщиини, Надсяння, Холмщини,
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини); привернення уваги до
лемківського фольклору й етнографії; зацікавлення учнів історією та
краєзнавством, стимулювання їхньої участі в дослідницькій роботі;
виховання національної свідомості й патріотизму
НАКАЗУЮ:
1. Провести І (міський) етап обласного конкурсу «Примусове переселення у
спогадах моїх предків» (далі – Конкурс) у номінаціях:
1.1.«Лемківська сторінка в історії Тернопілля» (словесна творчість) –
26 жовтня 2018 року в кабінеті №41 ТКМЦНОІМ;
1.2.«Лемківська скриня» (декоративно-ужиткового мистецтво) – 26 жовтня
2018 року в актовій залі ТКМЦНОІМ.
2. Затвердити:
2.1.Склад оргкомітету І (міського) етапу Конкурсу (додаток 1).

2.2.Склад журі І (міського) етапу Конкурсу (додаток 2).
2.3. Положення про І (міський) етап конкурсу учнівських робіт (додаток 3).
3. Тернопільському комунальному методичному центру науково-освітніх
інновацій та моніторингу (Вівчар А.Д., Гапон Л.О.):
3.1. Забезпечити організацію та проведення І (міського) етапу Конкурсу.
3.2. За підсумками І (міського) етапу конкурсу подати до 14 листопада 2018
року в обласний оргкомітет заявку на участь в II етапі Конкурсу.
3.3.Забезпечити придбання і друк грамот для нагородження переможців,
їхніх керівників та осіб, що активно сприяли проведенню Конкурсу.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. начальника управління

Вівчар Андрій Дмитрович, 400994
Гапон Леся Олексіївна, 254890

І.М.Сум

Додаток 1
до наказу управління освіти
і науки міської ради
від 20.09.2018р №347
Склад оргкомітету
І (міського) етапу обласного конкурсу учнівських робіт
«Примусове переселення у спогадах моїх предків»






Сум Ірина Михайлівна, заступник начальника – начальник відділу
дошкільної, середньої та позашкільної освіти управління освіти і
науки, голова оргкомітету;
Вівчар Андрій Дмитрович, методист ТКМЦНОІМ, заступник голови
оргкомітету;
Гапон Леся Олексіївна, методист ТКМЦНОІМ, член оргкомітету;
Нюня Тетяна Любомирівна, методист ТКМЦНОІМ, член оргкомітету.

Додаток 2
до наказу управління освіти
і науки міської ради
від 20.09.2018р №347
Склад журі
І (міського) етапу обласного конкурсу учнівських робіт
«Примусове переселення у спогадах моїх предків»
У номінації «Лемківська скриня» (декоративно-ужиткове мистецтво):
 Репіленко Л.Л., методист ТКМЦНОІМ, голова журі;
 Урезченко І.В., методист ЦТДЮ, член журі;
 Жмурко Т.В., заступник директора ШНР, член журі.
У номінації «Лемківська сторінка в історії Тернопілля» (словесна творчість):
 Підручняк О.П., учитель-методист, учитель української мови й
літератури ТКГ, голова журі;
 Зуляк Г.Я., учитель-методист, учитель української мови й літератури
ТУГ ім. І.Франка, член журі;
 Мричко Г.О., старший учитель, учитель української мови й літератури
ТЗОШ №14 ім. Б.Лепкого, член журі.

Додаток 3
до наказу управління освіти
і науки міської ради
від 20.09.2018р №347
Положення
про І (міський) етап обласного конкурсу учнівських робіт
«Примусове переселення у спогадах моїх предків»
1. Мета і завдання
1.1. Конкурс проводиться з метою:
 відновлення національної пам’яті про події тотального виселення
українців з їхніх етнічних земель (Лемківщиини, Надсяння, Холмщини,
Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини);
 привернення уваги до лемківського фольклору й етнографії;
 зацікавлення учнів історією та краєзнавством, стимулювання їхньої
участі в дослідницькій роботі;
 виховання національної свідомості й патріотизму.
1.2. Основні завдання Конкурсу:
 дослідження місць розселення, проживання лемків, побуту, словесного
фольклору, особливостей декоративно-ужиткового й образотворчого
мистецтва лемків;
 відображення засобами слова історичної та культурної спадщини
переселенців;
 формування активної громадянської позиції учнів;
 залучення учнів до просвітницької діяльності.
2. Загальні положення
2.1. Це Положення визначає порядок проведення І (міського) етапу конкурсу
учнівських робіт «Примусове переселення у спогадах моїх предків».
3. Організатори Конкурсу
3.1. Організаторами Конкурсу є управління освіти і науки Тернопільської
міської ради, Тернопільський комунальний методичний центр науковоосвітніх інновацій та моніторингу.
4. Учасники Конкурсу
4.1. До участі в Конкурсі запрошуються учні 5–11 класів закладів загальної
середньої та вихованці закладів позашкільної освіти (далі – учасники
Конкурсу).
5. Умови проведення конкурсу
5.1. І етап конкурсу буде проведено 25–26 жовтня 2018 року
5.2. Учасникам необхідно до 19 жовтня 2018 року надіслати заявку на участь
в І (міському) етапі Конкурсу до оргкомітету на електронну адресу
center.imco@gmail.com
6. Номінації
6.1. Конкурс проводиться у таких номінаціях:

 «Лемківська сторінка в історії Тернопілля» (словесна творчість);
 «Лемківська скриня» (декоративно-ужиткове мистецтво).
7. Вимоги до робіт
7.1. Для участі в номінації «Лемківська сторінка в історії Тернопілля» слід
підготувати роботу обсягом 2 друковані сторінки (без урахування титульної,
шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5) з теми «Лемківська
сторінка в історії Тернопілля». На титульній сторінці вказати: «На конкурс
учнівських робіт «Примусове переселення у спогадах моїх предків»,
номінація «Лемківська сторінка в історії Тернопілля» (словесна творчість);
прізвище, ім’я, по батькові виконавця (повністю), назву роботи, жанр,
прізвище, ім’я, повну назву навчального закладу, назву гуртка, прізвище,
ім’я, по батькові вчителя (повністю). У роботі слід описати фрагмент
трагічної історії депортації українського населення з Польщі. Жанр твору
учасники вибирають самі. Можна подавати документальні матеріали,
оповідання, есе, спогади очевидців, нариси, вірші тощо. Учасники можуть
досліджувати історико-публіцистичну та художньо-літературну спадщину
з теми, записувати бесіди, інтерв’ю, спогади учасників переселення та
очевидців тих подій.
7.2. Для участі в номінації «Лемківська скриня» на Конкурс слід подати 1–
2 вироби декоративно-ужиткового мистецтва, виконаних у техніках: художнє
різьблення по деревині, витинанка, вишивка, народна й сувенірна іграшка,
писанкарство, плетіння з соломки, бісероплетіння, флористика, вироби
з природного матеріалу. До робіт прикріплюють етикетку розміром 10х15, на
якій вказують: прізвище, ім’я, по батькові виконавця (повністю), назву
роботи, техніку виконання, повну назву навчального закладу, назву гуртка,
прізвище, ім’я, по батькові керівника (повністю).
8.Визначення та нагородження переможців
8.1.Переможців Конкурсу визначає журі.
8.2.Переможців нагороджують грамотами управління освіти й науки
Тернопільської міської ради.

