
 
УКРАЇНА 

ДЖУРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ СНЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Івана Франка, 58, с. Джурів, Коломийський район, Івано-Франківської області, 78354 

e-mail: ifosd@ukr.net, Код ЄДРПОУ 23923380 

 

НАКАЗ 

 

01 листопада 2022р.                          с.Джурів                                           № 108 - о 

 

Про проведення І етапу ХІІІ 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

 

На виконання Указу Президента України від 30.09.2010 № 928 «Про 

Міжнародний мовно-літературний конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка», листа Міністерства освіти і науки України від 

18.10.2022 № 1/12288-22 «Про проведення Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», наказу 

департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації від 26.10.2022 року № 232, відповідно до 

Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 2016-2023 роки, затверджені 

рішенням обласної ради від 25.12.2015 № 42-2/2015 (зі змінами), Положення 

про Міжнародний мовно-літературний конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка від 01.06.2011 № 571, постанов Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та від 24.06.2022 № 711 

«Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в 

україні», з метою пошуку , підтримки й розвитку творчого потенціалу 

обдарованої молоді, піднесення престижу української мови і літератури у 

молодого покоління, вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича 

Шевченка, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести І етап ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі Конкурсу) 

вчителям української мови та літератури Марії Романівні ЧОБАН та Руслані 
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Романівні ТИМОФІЙЧУК Джурівського ліцею, Галині Василівні 

ТИТНКАЛЮК та Олександрі Василівні ПАРАНЧИЧ Новоселицької філії для 

учнів 5-11 класів з дотриманням законодавства України в частині запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 04 листопада 2022 року. 

2. Методичному об’єднанню вчителів суспільно-гуманітарного циклу 

під керівництвом Ольги Михайлівни ПОГРЕБЕННИК скласти завдання для І 

етапу Конкурсу до 04 листопада 2022 року. 

3. Припинити процес виконання конкурсних завдань у разі включення 

сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення, організовано 

пройти до споруд цивільного захисту та перебувати в них до завершення 

сигналу тривоги. 

4. Галині Романівні НАСТЮК, відповідальній за ведення сайту 

Джурівського ліцею, розмістити на сайті протоколи І етапу Конкурсу не 

пізніше наступного дня після перевірки конкурсних робіт. 

5. Педагогам-організаторам Наталії Романівні КАРП’ЮК 

Джурівського ліцею та Вікторії Володимирівні ЖМЕНДАК Новоселицької 

філії: 

5.1. Здійснити контроль за дотриманням Правил проведення І етапу ХІІІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка. 

5.2. Узагальнити звіти про проведення І етапу та заявки на участь 

команди у ІІ етапі Конкурсу. 

6. Подати у Снятинський ЦПРПП завірені звіти про проведення І 

етапу Конкурсу та заявок на участь у ІІ етапі Конкурсу до 08 листопада 2022 

року на паперових та електронних носіях. 

7. Участь переможців І етапу Конкурсу у ІІ етапі ХІІІ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка 12 листопада 2022 року. (Відповідно до Положення Конкурсу у ІІ 

етапі беруть участь по одному переможцю з кожного класу). 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор ліцею:    Микола ХРЕПТІЙ 

З наказом від 02.11.2022 року № 108-о ознайомлені: 
№ 

з.п. 

Прізвище, 

ініціали 
Назва посади Підпис 

Дата 

ознайомлення 

1 Тимофійчук Р.Р. Вчитель української мови та літератури   

2 Чобан М.Р. Вчитель української мови та літератури   

3 Тинкалюк Г.В. Вчитель української мови та літератури   

4 Паранчич О.В. Вчитель української мови та літератури   

5 Карп’юк Н.Р. Педагог-організатор   

6 Жмендак В.В. Педагог-організатор   

7 Погребенник О.М. Керівник МО   

8 Настюк Г.Р. Відповідальна за ведення сайту   



 


