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м.Тернопіль
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Про проведення в області
у 2018/2019 навчальному році
XVIII 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, 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 (далі - Положення), листа Міністерства
освіти і науки України від 06.11.2018 р. №1/9-680 «Про проведення XVIII
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості»
НАКАЗУЮ:
1. Провести в області у 2018/2019 навчальному році Всеукраїнський
конкурс учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж,
брати мої!» та присвячений Шевченківським дням (далі - Конкурс) на тему
«Духовні святині рідного краю» у номінаціях «Література» та «Історія
України і державотворення» у такі терміни:
I етап - упродовж листопада 2018 року - в закладах загальної
середньої освіти, за результатами якого визначити по одному переможцю в
кожній номінації;
II етап - упродовж грудня 2018 року - в районних центрах, місті
Тернополі та містах обласного значення, за результатами якого визначити по
три переможці в кожній номінації;
III етап - з 11 до 31 січня 2019 року - обласний, за результатами
якого визначити п'ять переможців у кожній номінації.
2. Затвердити склад оргкомітету та журі III етапу Конкурсу
(додатки 1, 2).

3.
Начальникам
(завідувачам)
відділів
(управлінь)
освіти
райдержадміністрацій, управління освіти і науки Тернопільської, відділу
освіти, молоді і спорту Бережанської, відділу освіти Кременецької та
управління освіти, молоді та спорту Чортківської міських рад:
3.1. Забезпечити організацію, проведення та підбиття підсумків І, II етапів
Конкурсу відповідно до Положення.
3.2. Подати до 10.01.2019 р. у Тернопільський обласний комунальний
інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль, вул.
Громницького, 1) оргкомітету III етапу Конкурсу по три роботи переможців
районного (міського) етапу Конкурсу в кожній номінації (у друкованому та
електронному варіантах), оформлені згідно з відповідними вимогами
(додаток 3).
4. Директору Тернопільського обласного комунального інституту
післядипломної педагогічної освіти О.М. Петровському:
4.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення III етапу Конкурсу та
підбити його підсумки відповідно до Положення.
4.2. Підготувати до 05.02.2019 р. проект наказу про підсумки проведення
III етапу Конкурсу.
4.3. Надіслати до 08.02.2019 р. по п’ять робіт переможців Конкурсу в
номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення»
оргкомітету IV етапу Конкурсу.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління - начальника відділу реформування освітньої діяльності та
кадрової роботи Г.В.Зварич.

Начальник управління

Зварич Г.В.
Петровський О.М.
Вітер В.О.

О.З. Хома

