
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

06 грудня 2012 року           м. Здолбунів        № 277 

 

Про проведення в районі 

ХІІ Всеукраїнського конкурсу  

учнівської творчості, присвяченого  

Шевченківським дням 

 

         Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської 

творчості, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства культури і мистецтв України, Державного кабінету України у 

справах сім’ї та молоді від 29.08.2003 №585/529/875 «Про затвердження 

Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2003 за № 779/8100, 

ураховуючи лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 5 

листопада 2012 року №1/9-803, лист Міністерства культури і туризму 

України від 16 жовтня 2012 року №279 та на виконання спільного наказу  

управління освіти і науки, управління культури і туризму та відділу у 

справах сім'ї та молоді Рівненської обласної державної адміністрації від 3 

грудня 2012 року №615/239/186 «Про проведення в області ХІІ 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого 

Шевченківським дням»,  

 

НАКАЗУЮ  

 1. Провести з 21 грудня 2012 року по 5 січня 2013 року ІІ етап   ХІІ 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого  

Шевченківським дням, під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» у номінаціях: 

«Література», «Історія України і державотворення», «Образотворче 

мистецтво» та «Декоративно-прикладне мистецтво». 

 2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

     2.1. Провести з 10 по 20 грудня 2012 року І етап ХІІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, під 

гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої». 

     2.2. Подати  до 21 грудня 2012 року роботи (по одній від навчального 

закладу) за зазначеними вище номінаціями. 



3. Затвердити склад оргкомітету ІІ етапу ХІІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості, присвяченого  Шевченківським дням, під гаслом 

«Об’єднаймося ж, брати мої»  що додається. 

     4. Затвердити склад журі ІІ етапу  ХІІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості, присвяченого  Шевченківським дням, під гаслом 

«Об'єднаймося ж, брати мої»  що додається. 

     5. Журі ІІ етапу ХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 

присвяченого  Шевченківським дням, під гаслом «Об'єднаймося ж, брати 

мої»  підбити підсумки та визначити переможців у кожній номінації і подати 

пропозиції для відзначення переможців дипломами.   

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

відділу освіти З.Вітень. 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ                                                  В.БОНДАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                             Наказ відділу освіти 

                                                                                        Здолбунівської районної  

                                                                                   державної адміністрації    

                                                                                    06.12.2012 № 277 

 

 

 

 

Склад оргкомітету ІІ етапу  

ХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого 

Шевченківським дням,  під гаслом «Об'єднаймося ж, брати мої»  

 

 

1. Бондарчук В.М.             – начальник відділу освіти Здолбунівської     

                                               райдержадміністрації – голова оргкомітету. 

2. Глущук Н.О.                   – завідувач райметодкабінету Здолбунівської     

                                              районної ради.  

3. Рудько І.М.                     – головний спеціаліст  відділу освіти Здолбунівської     

                                              райдержадміністрації 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

                                   

 

                     

 



                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                     Наказ відділу освіти 

   Здолбунівської районної  

державної адміністрації 

06.12.2012  № 277 

 

 

 

 

Склад журі  ІІ етапу  

ХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого 

Шевченківським дням,  під гаслом «Об'єднаймося ж, брати мої»  

 

 

Голова журі -    Пальчевська Н.Б., методист райметодкабінету. 

Члени журі: 

1. Н.Савчук  – учитель української мови і літератури Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3. 

2. Р.Шевцова - учитель української мови і літератури Здолбунівської гімназії. 

3. С. Літковський – учитель історії Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №3. 

4. С.Слободенюк- . учитель історії Здовбицької  загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів. 

5. В.Чубаєвська – керівник студії образотворчого мистецтва Здолбунівського 

районного центру творчості дітей та юнацтва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


