
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
01 грудня  2015 року Здолбунів № 186 
 

 

 

Про підсумки проведення ІІ етапу  

VІ Міжнародного мовно-літературного  

конкурсу учнівської та студентської молоді  

імені Тараса Шевченка 

 

       Відповідно до Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 №571, наказів 

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 

21.10.2015 №510 «Про проведення Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2015-2016 

навчальному році», відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації від 26 жовтня 2015 року №161 «Про проведення ІІ етапу 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка  у 2015-2016 навчальному році» 13 листопада 2015 року 

на базі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 проведено ІІ 

етап VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка, у якому  взяли участь 98 учнів.  

         Адміністрацією та педагогічним колективом закладу було вжито всіх 

організаційних заходів щодо створення сприятливих умов для проведення ІІ 

(районного) етапу конкурсу.  

       Найкращі результати серед школярів із результатом по 5 призових місць 

показали учні Мізоцького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – ліцей» ((ІІ –2, ІІІ – 2), Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3 (ІІ – 4, ІІІ – 1) та Здовбицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів (І -1, ІІІ – 4); 4 призових місця вибороли учні Здолбунівської 

гімназії (І – 1, ІІ – 2, ІІІ -1), 3 (ІІ –1, ІІІ -2) -  школярі  Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4. По 2 призових місця мають учні 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 ( І -2) та Гільчанської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (І-1,ІІІ -1). По одному призовому місцю 

здобули учні Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 (І -1), 

Дерманського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І 

ступеня – гімназія» (ІІ -1), Глинської (ІІ-1), Копитківської (ІІІ – 1) та 

Спасівської (І-1) загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів і Кунинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (ІІІ – 1). 



        Конкурсанти повинні були написати твір та дати відповіді на три 

запитання, що в сумі складало 15 балів.  

        Журі конкурсу, враховуючи загальний зміст, мовне оформлення, 

орфографічну та пунктуаційну грамотність, оцінило високими балами роботи 

таких учнів: 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

учня (учениці)  

Навчальний заклад клас Кількість 

балів  

Учитель 

1. Колос Євген Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ 

ст. №5 

9 12 Сидорук Н.Д. 

2. Киричук Богдана Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ 

ст. №6 

7 11 Ющак Е.Р. 

3. Боярчук 

Олександра 

Здовбицька ЗОШ І-ІІІ ст. 10 11 Румак Л.М. 

4. Ємельянова 

Ксенія 

Здолбунівська гімназія 10 11 Шевцова Р.В. 

5. Шмендель Марта  Здолбунівська гімназія 11 11 Павловська Н.Б. 

6. Кацеба Анастасія Гільчанська ЗОШ І-ІІІ ст. 5 10,5 Стецюк І.Р. 

7.  Голуб Ірина Мізоцький НВК 9 10 Поліщук Н.В. 

8. Андрієш Валерія Мізоцький НВК 5 10 Поліщук Н.В. 

         

      Типовими недоліками творчих робіт можна назвати: 1) відсутність чіткої  

структури тексту – роздуму, твору-розповіді; 2) одноманітність синтаксичних 

одиниць, перевага простих неускладнених речень; 3) відсутність засобів 

образності мови: епітетів, метафор, афоризмів.  

       Потребує удосконалення й правописна грамотність учнів. Багато учасників 

допустили  пунктуаційні помилки (між компонентами складного речення, при 

вставних словах, звертаннях), граматичні (неправильне вживання відмінкових 

форм) тощо. 

       Аналіз виконання учнями завдання показав, що легким для 

одинадцятикласників виявилося перше запитання щодо якої  претендентки та 

на яку роль Т.Шевченко ставив такі вимоги: «Тільки українка, не панського 

роду, сирота і наймичка», так як із 15 учнів 11 (73,3%) дали правильну 

відповідь.   

       Надто складним для них було друге запитання, а саме: «Хто назвав 

Шевченка «діамантом у кожусі» , на яке лише Гарань Наталія (Мізоцький НВК, 

учитель Кремінська Т.А.), Денисюк Анастасія (Уїздецька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, учитель Білінська Л.В.) та Савчук Вадим  (Бущанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель Кондратюк В.М.) спромоглися 

дати правильну відповідь, що становить 20 відсотків.   

        Десятикласники, окрім Федориніної Ірини (Мізоцький навчально-

виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей», учитель 

Кремінська Т.А.), Вітрук Наталії (Ступнівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей», учитель Костюк 

М.Г.), Ємельянової Ксенії (Здолбунівська гімназія, учитель Шевцова Р.В.) та 

Стецюк Вікторії (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4, 

учитель Пославська Л.М) не змогли відповісти на таке запитання, як «Коли і 

чому повернувся Т.Г.Шевченко в Петербург після першої подорожі на 

Україну?».    



       На запитання «Чому пан Енгельгарт покинув Кирилівку і виїхав у 

Петербург, узявши із собою малого Тараса?» дали правильну відповідь 5 

восьмикласників із 17, що складає 29, 4 відсотка.  

     Для семикласників складним було запитання щодо назви процесу 

перетворення дівчини на тополю. Тільки такі учні, як Жданюк Наталія 

(Здолбунівська гімназія, вчитель Колбасова А.В.), Киричук Богдана 

(Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, вчитель Ющак Е.Р.) та 

Расік Микола (Копитківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель 

Мартинюк О.В.) змогли правильно відповісти.  

     Результати відповідей учнів 9, 6 і 5 класів на запитання є такими:  

   
Клас К-сть 

учнів 

№  

запитан

ня 

1 б. 

К-сть 

уч. 

% 0,75 б. 

К-сть 

уч. 

% 0,5 б. 

К-сть 

уч. 

% 0, 25 

К-сть 

уч. 

% 0 б. 

К-сть 

уч 

% 

9 12 1 3 25 3 25 5 42 -  1 8 

  2 8 67 -  -  1 8 3 25 

  3 8 67       4 33 

6 15 1 1 7   7 47 3 20 4 26 

  2 3 20   5 33 5 33 2 13 

  3 3 20   3 20 3 20 6 40 

5  14 1 9 64 -  5 36 -  -  

  2 4 28   4 28   6 43 

  3 12 86   1 7   1 7 

            

                                                                         

   Аналіз виконання завдань конкурсантами показав, що вчителі української 

мови та літератури мало звертають уваги на повторення раніше вивченого, а 

також на підготовку учнів до районного конкурсу.   

      Враховуючи результати проведення ІІ (районного) етапу Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити переможців ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка дипломами 

відділу освіти: 

 

дипломом І ступеня: 

- Кацебу Анастасію, ученицю 5 класу Гільчанської загальноосвітньої  школи 

І-ІІІ ступенів; 

- Фрідріх Юлію, ученицю 6 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №6; 

- Киричук Богдану, ученицю 7 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6; 

- Вершицьку Анастасію, ученицю 8 класу Спасівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 



- Колоса Євгенія, учня 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №5; 

- Боярчук Олександру, ученицю 10 класу Здовбицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

- Шмендель Марту, ученицю 11 класу Здолбунівської гімназії. 

 

дипломом ІІ ступеня: 

- Андрієш Валерію, ученицю 5 класу Мізоцького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»; 

-  Кобу Дарію, ученицю 5 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3; 

- Дудяка Владислава, учня 6 класу Дерманського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія»; 

- Шостак Марію, ученицю 6 класу Здолбунівської гімназії; 

- Гаврон Олену, ученицю 7 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №3; 

- Паламар Юлію, ученицю 8 класу Глинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів; 

- Голуб Ірину, ученицю 9 класу Мізоцького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»; 

- Ясінську Олександру, ученицю 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3; 

- Ємельянову Ксенію, ученицю 10 класу Здолбунівської гімназії; 

- Стецюк Вікторію, ученицю 10 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4; 

- Гарань Наталію, ученицю 11 класу Мізоцького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»; 

- Країла Дмитра, учня 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №3. 

 

дипломом ІІІ ступеня: 

- Боярчук Софію, ученицю 5 класу Здовбицької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів; 

- Сірик Карину, ученицю 5 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №4; 

- Панасюк Марію, ученицю 6 класу Здовбицької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів; 

- Омельчук Наталію, ученицю 7 класу Мізоцького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»; 

- Федорук Світлану, ученицю 7 класу Здовбицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів; 

- Карпесьо Вікторію, ученицю 8 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3; 

-  Скринника Назарія, учня 9 класу Здолбунівської гімназії; 

- Атаманюк Вікторію, ученицю 10 класу Копитківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 



- Мартинюк Дарину, ученицю 11 класу Гільчанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів ; 

- Стрільчук Марію, ученицю 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4. 
  
2. Районному методичному кабінету: 

 

2.1. Довести до відома керівників навчальних закладів району результати ІІ 

(районного) етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

2.2. Подати заявку на участь у ІІІ етапі Міжнародного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

 

3. Оголосити подяку адміністрації Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №6 за активну участь в організації та проведенні ІІ (районного) етапу 

конкурсу. 

 

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

4.1 Проаналізувати результати участі учнів у ІІ етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка для подальшого врахування в роботі.  

4.2. Забезпечити обов’язкове обговорення результатів конкурсу на засіданнях 

шкільних методичних об’єднань та виробити методичні рекомендації щодо 

підготовки учнів до конкурсу.  

  

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 
 

              Начальник відділу                                                Л.Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проект наказу підготував 

завідувач райметодкабінету                                        Н.Глущук 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

 

 

Юрисконсульт                                                              І.Кухарчук 

 


