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НАКАЗ 

07  листопада  2022 року                 смт Новогуйвинське                         № 

 

Про підсумки проведення І етапу 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу  

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

серед учнів 5-11 класів у 2022-2023 навчальному році 

 
         На виконання наказу МОН України від 03.10.2022 року №883 «Про 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 

предметів у 2022-2023 навчальному році», наказу відділу освіту 

Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області 

від 04.11.2022 року № 206-ОД, наказу Новогуйвинського ліцею імені Сегрія 

Процика від 03.10.2022 року № 94, відповідно Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-

захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099 (зі змінами), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 

1318/20056, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу 

обдарованої молоді було проведено 04 листопада 2022 року І етап 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка серед учнів 5-11 класів.  Відповідно до 

протоколу про проведення та результати І етапу в конкурсі взяли участь: 

 5 6 7 8 9 10 11 

І етап Конкурсу 5 3 3 2 3 2 1 

Кількість        

Всього 19 учнів 

 
    Проведенню конкурсу передувала інструктивно-методична нарада, де було 

розглянуто питання про дотримання чинного Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, про 

необхідність залучення до участі в предметних олімпіадах усіх бажаючих учнів. 

І етап пройшов організовано, в онлайн режимі (Google Classroom), у конкурсі 
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взяли участь усі бажаючі, вчасно підведені підсумки. Усі пакети конкурсних 

завдань та роботи учасників збережені у віртуальних кімнатах. Протоколи та 

заявка на участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад наявні у голів МК. 

    Виходячи з вищезазначеного, 

     

     НАКАЗУЮ: 

1. Проаналізувати результати участі здобувачів освіти у І етапі 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка на засіданнях МК та МР (Додаток 1). 

2. Заступнику директора з НВР Олені ТКАЧУК: 

2.1. Підготувати заявки на участь команд Новогуйвинського ліцею 

імені Сергія Процика у ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

(Додаток 2); 

2.2. Сприяти участі переможців І етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка у ІІ етапі; 

2.3. Нагородити призерів І етапу Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

дипломами. 

3. Вчителям-предметникам: 

3.1. Провести консультації для учасників ІІ етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею                                Людмила МОЗГОВИХ 

 

 
Виконавець: Олена ТКАЧУК 

Тел. 0969641094 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


