
 
 

 
 

УКРАЇНА 
ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  
 

18 листопада 2016 року           Здолбунів    № 187  
Про проведення ІІ етапу  
ХVІІ Міжнародного конкурсу  
з української мови ім. Петра Яцика 
 
      Відповідно до Положення про Міжнародний конкурс із української мови 
імені Петра Яцика, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 13 березня 2008 року №168, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15 липня 2008 року за №643/15334, на виконання Положення про відділ освіти 
Здолбунівської районної державної адміністрації, затвердженого 
розпорядженням голови адміністрації 20 березня 2013 року №122, планів 
роботи відділу освіти Здолбунівської районної державної адмінстрації і 
районного методичного кабінету Здолбунівської районної ради та з метою 
сприяння утвердженню державного статусу української мови, піднесенню її 
престижу серед учнівської молоді,  виховання в них пошани до культури і 
традицій українського народу 

н а к а з у ю : 

1.   Провести  26 листопада  2016 року  ІІ (районний) етап  Міжнародного  
      конкурсу з української мови імені Петра Яцика (далі – Конкурс)  на базі  
      Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6.  
      Початок о 10  годині.    
2.   Затвердити склад журі ІІ етапу Конкурсу,  що додається. 
3.   Керівникам загальноосвітніх  навчальних закладів: 
3.1. Провести І (шкільний) етап Конкурсу.  
3.2. Інформувати відділ освіти до 25 листопада  2016  року про підсумки  
       проведення  І етапу Конкурсу  (звіт  про кількість учасників І етапу)  
       і подати заявки  на участь  у ІІ етапі. 
3.3. Забезпечити 28.11.2016  на 10.00 явку членів журі для перевірки робіт. 
       Місце проведення – Здолбунівська гімназія (5-11 класи), Здолбунівська   
       загальноосвітня школа І ступеня №7 (3, 4 класи).  
4.    Методистам райметодкабінету Батьковець С.І. та Пальчевській Н.Б.  
       передбачити завдання для проведення відбіркового туру конкурсу  (за  
       потреби). 

5.  Контроль за виконанням  наказу  залишаю за собою. 
 

В.о. начальника  відділу                                                            А.Демедюк 



    Проект наказу підготував: 

завідувач райметодкабінету 

 

 Н.Глущук 

 

Погоджено:   

юрисконсульт  

 

 

 І.Кухарчук  

 

 

  

 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                    Наказ відділу освіти 

                                                                                     Здолбунівської районної  
                                                                           державної адміністрації    

                                                             18.11.2016  №  187 

Склад журі 
ІІ  етапу  ХVІІ Міжнародного конкурсу 

з української мови ім. Петра Яцика 
 

3, 4 класи 

Голова журі -   Батьковець С.І.,  методист  райметодкабінету. 

Члени журі: 

1. Целінська І.М. – учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 1. 

2.Чудінович О.І. –  вчитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 3. 

3. Нікітіна Н.М. -  учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№4. 

4. Мельник Ю.В. – учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 6. 

5. Мінець Н.О. -   вчитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І ступеня №7. 

6.Захарчук О.М. - учитель  Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.    

                                                              5 – 11 класи 

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

Члени журі: 

1. Карпенко С.В. – учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 1. 

2. Кремінська Т.А. - вчитель Мізоцького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей». 

3. Пославська Л.М. – учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 4. 

4.  Савчук  Н.П.  –  учитель Здолбунівської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів 
№3.  



5. Сидорук Н.Д. - учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№5. 

6. Соловйова Т.Б. - учитель Копитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.  

7.  Стецюк І.Р. -  учитель  Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

8.  Шевцова Р.В. - учитель Здолбунівської  гімназії. 

9. Ющак Е.Р. - учитель Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№6. 

 

 


