
       

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 

18 листопада 2016 року м.Здолбунів                        № 184     

 

Про підсумки проведення 

ІІ етапу VІІ Міжнародного мовно- 

літературного конкурсу учнівської  

та студентської молоді  

імені Тараса Шевченка 

у 2016-2017 навчальному році 

 

  На виконання наказу відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації від 01 листопада 2016 року № 173 «Про проведення ІІ етапу  

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка у 2016-2017 навчальному році» та з метою 

виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, виховання у 

молодого  покоління поваги до мови і традицій свого народу, підвищення 

рівня мовної освіти в Україні проведено І та ІІ етапи VІІ Міжнародного 

мовно-літературного  конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка (далі – Конкурс). 

           У ІІ етапі Конкурсу, який проходив 11 листопада 2016 року на базі 

Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, узяли участь 89 учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів району, з них - 30 стали переможцями.                  

           Найкращі результати показали учні Мізоцького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», де із 9 учасників 7 

стали переможцями, зайнявши два І, два ІІ і чотири ІІІ місця. Команда 

Здолбунівської гімназії (7 учнів) має 6 призових місць ( ІІ -3, ІІІ- 3). По три 

призових місця вибороли учні Здолбунівських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ 

ступенів №3 (ІІ -3),  №6 (І-1, ІІІ – 2), по два переможці - у Здовбицькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів (І та ІІ) і  Кунинській загальноосвітній 

школі І-ІІ ступенів (І, ІІІ). По одному призовому місцю мають учні  

Здолбунівських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 1 (ІІІ), № 4 (І), № 5 (І), 

Білашівського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, дошкільний навчальний заклад (ІІ), Копитківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (ІІІ).  

         У числі переможців ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української 

мови і літератури: 

- Голуб Ірина, учениця 10 класу Мізоцького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей» (учитель Поліщук Н.В.), яка 

зайняла ІІ місце у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської олімпіади з 



української мови та літератури у 2015-2016 н.р. та учасник олмпіади  ІV 

етапу. 

- Киричук Богдана, учениця  8 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 (учитель Ющак Е.Р.), переможець (ІІ місце) ІІІ етапу 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка (2014 – 2015 н.р.);    

-  Колос Євгеній, учень 10 класу Здолбунівської гімназії (учитель Сидорук 

Н.Д.), який щорічно є переможцем ІІІ етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка, переможець ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови 

та літератури у 2015-2016 навчальному році та ІІІ етапу Міжнародного 

конкрсу з української мови імені Петра Яцика (2014 – 2015 н.р., ІІ місце);  

-  Ємельянова Ксенія, учениця 11 класу Здолбунівської гімназії (учитель 

Шевцова Р.В.), переможець ІІІ етапу (ІІ місце - 2012-2013н.р. та ІІІ місце – 

2013 – 2014 н.р.) Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика, ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсів учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка, ІІІ етапу Всеукраїнської 

олімпіади з української мови та літератури (ІІІ місце, 2013 – 2014 н.р.); 

- Ясінська Олександра, учениця 10 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3, переможець ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з 

української мови та літератури (ІІІ місце, 2014 – 2015 н.р., учитель Савчук 

Н.П.), переможець конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук; 

- Атаманюк Вікторія, учениця 11 класу Копитківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів (учитель Соловйова Т.Б.), переможець ІІІ етапу 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (ІІІ місце, 

2011- 2012 н.р.); 

- Стецюк Вікторія, учениця 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 4 (учитель Пославська Л.М.), переможець районного 

конкурсу мистецько-літературної творчості «За Україну, за її волю!» й 

обласного конкурсу літературної творчості «Перло многоцінне».      

          Названі вище учні і цього року продемонстрували нестандартність 

мислення у написанні творчої роботи, а також правописну грамотність, 

уміння обгрунтовувати власну думку. Це свідчить про системний підхід 

вчителів до роботи з обдарованою молоддю.         

          Високий рівень мовно-літературної освіти засвідчили також роботи  

шестикласниць Андрієш Валерії /Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», учитель Поліщук Н.В./,  

Біндюк Христини /Здолбунівська гімназія, учитель Колбасова А.В./ та 

Боярчук Софії /Здовбицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, учитель 

Новачук Н.М./, Гаврон Олени, учениці 8 класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 /учитель Осік Ж.І./, Польової 

Ангеліни, учениці 8 класу Здолбунівської гімназії (учитель Шевцова Р.В.). 

            Проте журі відзначає, що жодна з перевірених робіт не була оцінена 

найвищим балом – 15.  



          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 вдосконалення й правописна грамотність учнів. Багато 

учасників допустили  пунктуаційні помилки (між компонентами складного 

речення, при вставних словах, при дієприкметникових та дієприслівникових 

зворотах), граматичні (неправильне вживання відмінкових форм, написання 

не з різними частинами мови тощо). 

           90 відсотків п’ятикласників не змогли назвати письменника, творами 

якого захоплювався малий Тарас та назвати художній засіб, використаний у 

рядках поезії Т.Г.Шевченка.  

             Враховуючи рішення журі та зазначене вище,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити переможців ІІ етапу VІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка дипломами відділу освіти: 

 

дипломом І ступеня: 

 -  Гришутіну Вікторію, ученицю 5 класу Мізоцького навчально-виховного 

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

-  Андрієш Валерію, ученицю 6 класу Мізоцького навчально-виховного 

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

- Панасюк Марію, ученицю 7 класу Здовбицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів; 

- Киричук Богдану, ученицю 8 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6; 

- Андрощук Дарину, ученицю 9 класу Кунинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів; 

- Колоса Євгенія, учня 10 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №5; 

- Стецюк Вікторію, ученицю 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4; 

 

дипломом ІІ ступеня: 
- Семенюк Діану, ученицю 5 класу Здолбунівської гімназії; 

     -  Біндюк Христину, ученицю 6 класу Здолбунівської  гімназії; 

-  Боярчук Софію, ученицю 6 класу Здовбицької  загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів; 

- Загоруйко Анастасію, ученицю 7 класу Білашівського навчально-

виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад; 



-  Каштан Вікторію, ученицю 7 класу Мізоцького навчально-виховного 

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

-  Гаврон Олену, ученицю 8 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №3; 

- Польову Ангеліну, ученицю 8 класу Здолбунівської гімназії; 

- Котюк Катерину, ученицю 9 класу Суємської загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів; 

- Корпесьо Валерію, ученицю 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3; 

- Голуб Ірину, ученицю 10 класу Мізоцького навчально-виховного 

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

- Ясінську Олександру, ученицю 10 класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3; 

- Ємельянову Ксенію, ученицю 11 класу Здолбунівської гімназії; 

 

-дипломом ІІІ ступеня: 

- Орлову Софію, ученицю 5 класу Здолбунівської гімназії; 

- Гриновецьку Вікторію, ученицю 6 класу Мізоцького навчально-

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

- Хабатюк Катерину, ученицю 6 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6; 

- Андрощука Ярослава, учня 7 класу Кунинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів;  

- Фрідріх Юлію, ученицю 7 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6; 

 -   Омельчук Наталію, 8 класу Мізоцького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»; 

- Кізюк Олену, ученицю 8 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1; 

- Назарука Віллі, учня 9 класу Здолбунівської гімназії; 

- Скринника Назарія, учня 10 класу Здолбунівської гімназії; 

- Атаманюк Вікторію, ученицю11 класу Копитківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

- Федориніну Ірину, ученицю 11 класу Мізоцького навчально-виховного 

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

 

2. Керівникам навчальних закладів проаналізувати результати участі 

учнів у ІІ етапі VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка для 

подальшого врахування в роботі.  

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

                       

         В.о.начальника відділу                                            А. Демедюк 



Проект наказу підготував 

завідувач райметодкабінету                                        Н.Глущук 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

Юрисконсульт                                                              І.Кухарчук 
 


