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НАКАЗ
21.02.2019

№68

Про проведення І-ІІ етапів
IV Міжнародного проекту-конкурсу
«Тарас Шевченко єднає народи»
На виконання постанови КМУ № 9219 від 18 грудня 2018 року «Про відзначення
пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році», Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року,
затвердженої розпорядженням КМУ від 14.12.16 № 988-р,
Концепції національнопатріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом МОНУ від 16.06.2015 № 641,
наказу Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2016 року №989 «Про
затвердження Плану заходів Міністерства щодо підтримки закордонних українців у сфері
загальної середньої освіти на 2016-2020 роки», наказу управління освіти і науки
Тернопільської обласної держадміністрації від 26.08.2016 №254
«Про підтримку
закордонних українців у сфері загальної середньої освіти», наказу управління освіти і науки
Тернопільської міської ради від 31.10.2016 р. № 488 «Про підтримку закордонних українців
у сфері загальної середньої освіти», з метою утвердження української мови як засобу
спілкування в міжнародному середовищі, підтримки закордонних українців, популяризації й
ушанування пам’яті Тараса Шевченка, виховання в молодого покоління патріотизму й
національної гідності,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Склад оргкомітету (додаток 1).
1.2. Склад журі (додаток 2).
1.3. Умови проведення І-ІІ етапів IV Міжнародного
Шевченко єднає народи» (додаток 4).

проекту-конкурсу

«Тарас

2. Провести І-ІІ етапи IV Міжнародного проекту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи»
до 9 березня (І етап), до 7 квітня (ІІ етап) згідно з положенням (додаток 3) та умовами
проведення І-ІІ етапів проекту-конкурсу (додаток 4).
3. Взяти до уваги:
3.1.Для участі в І етапі проекту-конкурсу:
3.1.1. До 9 березня 2019 року:
 надіслати на електронну адресу yuzephik@gmail.com заявку (додаток
4);
 провести й зафільмувати флешмоб біля пам’ятника Тарасу Шевченку
або зробити світлини.
3.1.2. До 14 березня 2019 року:
 принести в кабінет 41 (бульв. Шевченка, 1) диск із записом
відеоматеріалів чи фотозвіту проведених флешмобу, стислий виклад
історії створення пам’ятника Тарасу Шевченку в Тернополі.
3.2.Для участі в ІІ етапі проекту-конкурсу:
3.2.1. До 1 квітня 2019 року
 принести диски із конкурсними матеріалами в кабінет 41 (бульв.
Шевченка, 1).
3.3. До участі в ІІ етапі допускаються учасники І етапу.
4. Оргкомітету проекту-конкурсу:
3.4. До 7 квітня 2019 року:
 забезпечити перегляд членами журі конкурсний перегляд матеріалів;
 підготувати звітні матеріали про проведення І-ІІ етапів проектуконкурсу;
 за результатами ІІ етапу зареєструвати та подати роботи (відеоформат)
переможців на ІІІ етап конкурсу;
 висвітлити перебіг І-ІІ етапів проекту-конкурсу в ЗМІ та в Інтернетмережі.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління –
начальника відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки
Тернопільської міської ради Сум І.М.

Начальник управління
Гапон Леся Олексіївна, 254890
Федун Галина Павлівна, 254890
Турчин Оксана Миколаївна, 254890

О. П. Похиляк

Додаток 1
до наказу управління
освіти і науки
Тернопільської міської ради
від 21.02.2019 №68

Склад оргкомітету
І-ІІ етапів
IV Міжнародного проекту-конкурсу
«Тарас Шевченко єднає народи»
Голова оргкомітету
 Сум Ірина Михайлівна, заступник начальника управління – начальник
відділу дошкільної, середньої та позашкільної освіти управління освіти і
науки Тернопільської міської ради.
Члени оргкомітету:
 Федун Галина Павлівна, заступник директора ТКМЦНОІМ;
 Гапон Леся Олексіївна, методист ТКМЦНОІМ;
 Турчин Оксана Миколаївна, методист ТКМЦНОІМ;
 Сеньків Володимир Михайлович, методист ТКМЦНОІМ;
 Нападій Тетяна Степанівна, методист ТКМЦНОІМ;
 Трофимчук Андрій Васильович, методист ТКМЦНОІМ.

Додаток 2
до наказу управління
освіти і науки
Тернопільської міської ради
від 21.02.2019 №68

Склад журі І-ІІ етапів
IV Міжнародного проекту-конкурсу
«Тарас Шевченко єднає народи»
Голова журі:
 Литвинюк Галина Іванівна, директор ТКМЦНОІМ.
Співголова журі:
 Миханчук Світлана Миколаївна, директор КЗТМР «Центр творчості дітей
та юнацтва».
Члени журі
У номінації «Діалог культур»:
 Бринь Алла Вікторівна, учитель англійської мови ТЗОШ№11;
 Сагайдак Катерина Олександрівна, учитель французької мови ТСШ №3 з
поглибленим вивченням іноземних мов;
 Ятчук Марія Андріївна, учитель німецької мови гімназії «Гармонія».
У номінації «Відеоформат співаної поезії Т.Шевченка»:
 Бачинська Лідія Михайлівна, заступник директора ТЗОШ І-ІІІ ст. №18.
 Островський Володимир Михайлович, художній керівник народної хорової
капели ТСШ № 3;
 Дмитрук-Тимченко Тетяна Григорівна, художній керівник зразкової
хорової студії КЗТМР ЦТДЮ;
У номінації «Відеоформат читаної, інсценізованої поезії Т.Шевченка»:
 Боднарчук Галина Вікторівна, заступник директора ТСШ № 7;
 Рудик Тетяна Зеновіївна, заступник директора ТЗОШ №16 ім.В.Левицького
 Стецька Оксана Ярославівна, заступник директора ТСШ № 29;
 Нерубенко Марія Богданівна, вчитель початкових класів ТЗОШ № 23;





У номінації «Творчість Шевченка в художньому втіленні»:
Удін Євген Тимофійович, заслужений художник України (за згодою);
Питель Наталя Степанівна, викладач рисунку, голова циклової комісії
дизайну Галицького коледжу ім. В.Чорновола;
Пілюкова Оксана Володимирівна, вчитель образотворчого мистецтва ТЗОШ
№ 27 ім. В.Гурняка;
Качанова Ірина Семенівна, керівник гуртка образотворчого мистецтва
СЮТ.

Додаток 3
до наказу управління
освіти і науки
Тернопільської міської ради
від 21.02.2019 №68
ВИТЯГ З ПОЛОЖЕННЯ
ПРО IV МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ-КОНКУРС
«ТАРАС ШЕВЧЕНКО ЄДНАЄ НАРОДИ»
(2019 рік)

Основний задум створення Міжнародного Проекту
 Ідея виходу Пророка української нації на світовий рівень є близькою не
лише українцям, а й іншим народам. Тематика і глибина його творів
викликає відгук у душах людей різних національностей. Недаремно твори
Шевченка перекладені майже на 150 мов світу, йому зведено близько
1400 пам'ятників у різних країнах.
Мета Проекту
 Сприяти входженню України у світовий інформаційний простір завдяки
реалізації Проекту як вияву культурної дипломатії.
Завдання Проекту
 Залучити до Проекту якомога ширше коло різномовних учасників
з різних країн світу.
 Активізувати світове українство до організаційної та творчої співпраці
з Україною завдяки Проекту.
 Заохотити представників літературно-поетичної еліти різних етносів
до перекладу Шевченкових творів.
 Популяризувати творчість генія світового рівня, поводиря української
нації.
 Зацікавити учасників Проекту театралізованими інсценізаціями
за творами Тараса Шевченка, не лише підкресливши багатогранність його
творчості, а й у зв'язку з тим, що у 2019 році Україна відзначатиме 400річчя українського театру.
 Сприяти національно-патріотичному вихованню молоді та миру і злагоді
між народами.
Умови і порядок проведення конкурсу в рамках Проекту
Перший етап:
 приурочений до річниці з дня народження Тараса Шевченка,
проводиться щоберезня у різних країнах світу;
 передбачає проведення мистецьких виступів або флешмобів, бажано біля
пам'ятників, погрудь або портретів Тараса Шевченка.

Другий (відбірковий етап):
 приурочений до річниці викупу Тараса Шевченка з кріпацтва,
проводиться що квітня;
 передбачає проведення відбіркового конкурсу на визначення переможців
ІІ етапу, які братимуть участь у ІІІ етапі.
Третій (заключний) етап:
 приурочений до повернення Тараса Шевченка в Україну, проводиться
щотравня в м. Києві (Україна), на базі Київського Національного
університету імені Тараса Шевченка.
Акцент на мовне різноманіття: діалог культур
 До участі у конкурсі запрошуються представники різних країн і
національностей, мовою яких перекладено творчість Шевченка.
 Вітаються також виступи представників української діаспори мовою
оригіналу або мовами країн світу, так само як і учасників від України
іноземними мовами.

Додаток 4
до наказу управління
освіти і науки
Тернопільської міської ради
від 21.02.2019 №68

Умови та порядок проведення
І-ІІ етапів IV Міжнародного проекту-конкурсу
«Тарас Шевченко єднає народи»





До участі в конкурсі запрошуються охочі учні 1–11 класів, творчі
колективи.
Усі конкурсні роботи, крім малюнків та виробів декоративно-ужиткового
мистецтва, подаються у відеоформаті.
Учасники зобов’язуються подавати на конкурс авторські твори.
Загальна тривалість відеозапису – від 3 до 10 хв.

Номінації:

«Відеоформат читаної поезії Т.Шевченка»,

«Відеоформат співаної поезії Т.Шевченка»,

«Відеоформат інсценізованої поезії Т.Шевченка»,

«Діалог культур» (відеоформат поезії Т.Шевченка, читаної українською та
іноземними мовами);

«Шевченківський флешмоб» (зафільмовані флешмоби з І етапу проекту),

«Творчість Шевченка у художньому втіленні» (малюнки, фотороботи,
вишивки, композиції тощо).
На рівні міста відбудеться два етапи IV Міжнародного проекту-конкурсу
«Тарас Шевченко єднає народи»:
 до 9 березня – І етап,
 до 7 квітня – ІІ етап.
До участі в ІІ етапі допускаються учасники І етапу.
Умови участі в І етапі проекту-конкурсу:
 до 9 березня 2019 року:
 надіслати на електронну адресу yuzephik@gmail.com заявку ;
 провести й зафільмувати флешмоб біля пам’ятника Тарасу Шевченку
або зробити світлини.
 до 14 березня 2019 року:
 принести в кабінет 41 (бульв. Шевченка, 1) диск із записом
відеоматеріалів чи фотозвіту проведених флешмобу, стислий виклад
історії створення пам’ятника Тарасу Шевченку в Тернополі.

Умови участі в ІІ етапі проекту-конкурсу:
 до 1 квітня 2019 року:
 принести диски із конкурсними матеріалами в кабінет 41
(бульв. Шевченка, 1).
Заявка на участь у І-ІІ етапах
IV Міжнародного проекту-конкурсу
«Тарас Шевченко єднає народи»
ЗЗСО

ПІБ учня
(повністю), телефон

Номінація

Назва твору

ПІБ вчителя,
телефон

