
 

УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
 

01.11.2013               м.Запоріжжя № 962 

   

Про організацію проведення І-ІІІ етапів  
ХІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської 
творчості, присвяченого Шевченківським дням 
 

Керуючись Указом Президента України від 22 березня 2002 року № 284 

«Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», Положенням про 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, затвердженого спільним наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв України, 

Державного комітету у справах сім’ї та молоді від 29 серпня 2003 року 

№ 585/529/875, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня 

2003 року за № 779/8100 та з метою відзначення у 2014 році 200-річчя від дня 

народження Тараса Григоровича Шевченка з 01 листопада 2013 року по 

25 лютого 2014 року проводиться XIІІ Всеукраїнський конкурс учнівської 

творчості (далі – Конкурс), присвячений Шевченківським дням під гаслом 

«Об’єднаймося ж, брати мої!» з теми «Україна, як і великий наш Кобзар, - вічні» 
 
Н А К А З У Ю :  
 

1. Провести XIІІ Всеукраїнський конкурс учнівської творчості в номінаціях 

«Література» та «Історія України і державотворення» в три етапи: 

1-й етап - з 1 до 30 листопада 2013 року: у загальноосвітніх, професійно-

технічних і позашкільних навчальних закладах, за результатами якого 

визначаються по одному переможцю в кожній номінації; 

2-й етап - з 1 до 31 грудня 2013 pоку: у районних центрах і містах 

обласного підпорядкування, за результатами якого визначаються по три 

переможця в кожній номінації; 

3-й етап - з 10 до 31 січня 2014 року: обласний, за результатами якого 

визначаються по п'ять переможців у кожній номінації.  

 

2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів, навчальних закладів інтернатного типу, професійно-технічних 

та позашкільних навчальних закладів забезпечити: 

1) організацію та проведення першого та другого етапів Конкурсу; 

2) до 18.01.2014 подання творчих робіт переможців Конкурсу на розгляд 
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обласного журі до КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР ( номінація «Література» - Шацька Н.М., тел. 222 25 82; 

номінація «Історія України і державотворення» - Ушакова Г.Р., тел. 236 30 97); 

3) оформлення супровідних документів на учасників Конкурсу та вчителів, 

які їх підготували, згідно вимог зазначених у листі Міністерства освіти і науки 

України від 24.10.2013 № 1/9-744 «Про проведення ХІІІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості». 

 

3. Ректору комунального закладу «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради Пашкову В.В. 

забезпечити: 

1) проведення обласного етапу Конкурсу у встановлені терміни згідно п. 1 

цього наказу; 

2) організацію урочистого відкриття Конкурсу 9 листопада 2013 року в 

День української писемності та мови; 

3) до 18.11.2013 розміщення на сайті інституту фотозвіту про відкриття 

Конкурсу; 

4) до 15.01.2014 затвердження складу членів журі обласного етапу 

Конкурсу; 

5) до 10.02.2014 відправлення творчих робіт переможців обласного етапу 

Конкурсу у номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення» 

(по 5 робіт із кожної номінації) у друкованому та електронному вигляді за 

адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти, каб. 214, тел. (044) 248 18 13; e-mail: 

obdarovani.iitzoo@ukr.net. 

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти і науки Департаменту - начальника відділу загальної середньої 

та дошкільної освіти Хіврич В.В. 
 
 
Виконуючий обов’язки 
директора Департаменту                                                     В.М. Захарчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устименко 239 02 50 


