ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Управління освіти і науки
46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net

НАКАЗ
28.12.2020 р.

№ 419

Про підсумки проведення в Тернопільській міській
територіальній громаді у 2020/2021 навчальному році
XX Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
На виконання Указу Президента України від 22.03.2002р. №284 ,,Про
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості”, відповідно до Положення про
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, 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
№585/529/875, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2003 р. за
№779/8100 (далі – Положення), листа Міністерства освіти і науки України від
06.11.2020 р. №1/9-619 «Про проведення ХХ Всеукраїнського конкурсу
учнівської творчості», наказу управління освіти і науки Тернопільської
облдержадміністрації № 166/01-07 від 17.11.2020 «Про проведення в області у
2020/2021 навчальному році І–ІІІ етапів XХ Всеукраїнського конкурсу
учнівської творчості», наказу управління освіти і науки Тернопільської міської
ради від 24.11.2020 р. №347 «Про проведення в Тернопільській міській
територіальній громаді у 2020/2021 навчальному році XX Всеукраїнського
конкурсу учнівської творчості» 23 грудня 2020 року проведено II етап
ХІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, що проходить під гаслом
«Об’єднаймося ж, брати мої!» (далі – Конкурс), з теми «Торуй свій шлях – той,
що твоїм назвався, той, що обрав тебе навіки вік» (В. Стус) в номінаціях
«Історія України і державотворення», «Література».
У II (міському) етапі Конкурсу взяли участь 28 школярів і
школярок: 13учнів і учениць – у номінації «Література», 15 учнів і учениць –
у номінації «Історія України і державотворення». Конкурсанти й конкурсантки
продемонстрували вміння аналізувати історичні джерела, знаходити та
використовувати архівні матеріали, аргументовано викладати власні
міркування, висвітлювати життєвий шлях відомих і маловідомих краян: героїв,
воїнів, громадських, політичних діячів. Роботи мають виразне практичне
спрямування, оскільки висвітлюють цікаві факти минулого і сьогодення з
біографії наших земляків тощо.

Згідно з рішенням журі й оргкомітету Конкурсу
Н А К А З У Ю:
1. Визнати переможцями ІІ (міського) етапу й нагородити грамотами
управління освіти і науки Тернопільської міської ради учнів, які
посіли 1, 2, 3 місця (додаток 1).
2. Надіслати до 10.01.2021 р. оргкомітету ІІІ (обласного) етапу Конкурсу по три
роботи переможців Конкурсу в номінаціях «Література» та «Історія України і
державотворення».
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник управління
Андрій Вівчар, (0352)52-00-03
Леся Гапон, (0352) 52-48-90

Ольга ПОХИЛЯК

Додаток 1
до наказу управління освіти і науки
Тернопільської міської ради
від 28.12.2020р. № 419

Переможці ІІ(міського) етапу
ХX Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, що проходить під
гаслом ,,Об’єднаймося ж, брати мої!”
Номінація «Література»
№
з/п

1.

2.

3.

Прізвище,
ім’я, по
батькові учня
(повністю)
Смакоуз
Анастасія
Михайлівна

Клас

Назва
навчального
закладу

Тема (назва) роботи

7-Б

Батьківська
Вероніка
Мар’янівна

9

Наконечна
Аліна Петрівна

11-А

Гук Вікторія
Олексіївна

11-А

Тернопільська
«Не називатиму ЇЇ
загальноосвіт
«запаленим раєм»
ня школа І-ІІІ
ступенів №27
імені Віктора
Гурняка
ТЗОШ№25
О мій нескорений,
знедолений народе,
Молюсь за тебе зранку
і до ночі
ТЗОШ№16
Ми є. Були. І будем
ми! Й Вітчизна наша з
нами! (Іван Багряний
«Мечоносці»)
ТЗОШ№28
Долі не вибирають
(Василь Стус)

Прізвище,
ім’я, по
батькові
вчителя
Курус Ірина
Іванівна

Місце

1

Дужа Надія
Степанівна

2

Балящук Марія
Михайлівна

2

Корнят Оксана
Мирославівна

3

Номінація «Історія України і державотворення»
№
з/п

1.

2.

Прізвище,
Клас
ім’я, по
батькові учня
(повністю)
Кардаш Розалія 11-А
Олексіївна

Салюк
Анастасія
Ігорівна

10-А

Назва
навчального
закладу
Тернопільська
спеціалізована
школа І-ІІІ
ступенів № 29
з поглибленим
вивченням
іноземних мов
ТЗОШ №14 ім.
Б.Лепкого

Тема (назва)
роботи
Степан Чумак
– адвокат із
“запахом
пороху і
присмаком
меду” (до
визвольних
змагань 19171921 рр.)
То ким ми є?
Діяльність
української

Прізвище,
ім’я, по
батькові
вчителя
Гуменна
Ірина
Любомирівна

Сеньків
Ганна
Степанівна

Місце

1

2

3.

Стець Сабріна
Сергіївна

11

ТЗОШ №13 ім.
А.Юркевича

4.

Бугера Юлія
Олександрівна,
Кравчук Софія
Романівна
Кирилюк
Тетяна
Вікторівна

10-Б

ТЗОШ №16 ім.
В.Левицького

10-Б

ТСШ №3

5.

інтелігенції
Галичини в
період Першої
світової війни
Юліан
Бачинський:
постать та тлі
епохи
Зима, що нас
змінила
Твоє життя —
це подвиг для
нащадків

Липовецька
Юстина
Василівна

2

Дутка Василь
Дмитрович

3

Гандзій
Наталя
Богданівна

3

