
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

НАКАЗ 

від 24.12.2019 р.          № 995 

 

Про підсумки проведення 

загальноміського літературного конкурсу 

буктрейлерів із зарубіжної літератури 

«Стежками літературних творів» 

 

 

Відповідно до наказу Департаменту освіти та науки Івано-Франківської 

міської ради № 860 від 19.11.2019 р. з 20 листопада до 20 грудня 2019 р. у 

закладах загальної середньої освіти міста проводився загальноміський 

літературний конкурс буктрейлерів із зарубіжної літератури «Стежками 

літературних творів» серед учнів 7-11 класів. 20 грудня 2019 р. було здійснено 

оцінювання робіт Конкурсу (додаток 1). 

 На підставі рішення журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити переможцями загальноміського літературного конкурсу 

буктрейлерів із зарубіжної літератури «Стежками літературних творів» 

та нагородити дипломами І-ІІІ ступенів Департаменту освіти та науки 

Івано-Франківської міської ради (додаток 2). 

2. Оголосити подяку вчителям, які підготували переможців Конкурсу 

(додаток 3). 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора ІМЦ О.Савку. 

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки    Ігор Максимчук 

 

 

Н.Рущак 

53-56-73  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до наказу Департаменту 

освіти та науки 

від 24.12.2019 р. № 995 

 

 

Інформація 

про підсумки проведення загальноміського 

літературного конкурсу буктрейлерів  

із зарубіжної літератури «Стежками літературних творів» 

 

Конкурс буктрейлерів із зарубіжної літератури «Стежками літературних 

творів» ініційований Департаментом освіти та науки. Метою й завданнями 

конкурсу було виявити і підтримати творчо обдарованих дітей; популяризувати 

та удосконалити рекламу книги й читання за допомогою сучасних піар-

технологій; підвищити читацькі інтереси, рівень ІТ-компетентностей; сприяти 

розвитку телекомунікаційних навичок і творчих здібностей. Буктрейлер – це 

новий жанр рекламно-ілюстративного характеру, що поєднує літературу, 

візуальне мистецтво, електронні та Інтернет-технології. 

У конкурсі взяли участь учні 7-11 класів 19 закладів загальної середньої 

освіти міста. Журі конкурсу (голова журі – Г.Павлікова, учитель зарубіжної 

літератури НВК «Школа-гімназія № 3») визначило 10 переможців. 

Члени журі відзначили, що у творчих роботах учасників створено 

привабливий образ та імідж книги, активізовано креативність, ініціативу.  

          Завдяки конкурсу формується читацька культура школярів через 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Кожен буктрейлер 

відображає особистісні переваги та творчу уяву учасника. При створенні 

творчої роботи учні використовували відео, ілюстрації, фотографії, розвороти 

книг.  

 

 

 

Директор ІМЦ        О.Савка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до наказу Департаменту 

освіти та науки 

від 24.12.2019 р. № 995 

 

 

Список  

переможців загальноміського  

літературного конкурсу буктрейлерів  

із зарубіжної літератури «Стежками літературних творів»  

 

Диплом І ступеня 

 

Турило-Барабаш Анастасія, учениця 8 класу ЗШ № 19 

Яворська Романія, учениця 11 класу НВК «Школа-гімназія № 3» 

 

Диплом ІІ ступеня 

 

Слободян Наталія, Кузьмін Ольга, учениці 9 класу Ліцею імені В.Чорновола 

Микитюк Олександр, учень 10 класу СШ № 1 

Гасюк Марта, учениця 11 класу ЗШ № 2 

Фрикса Максим, учень 10 класу, Оліяр Олександр, учень 11 класу ПМЛ 

 

Диплом ІІІ ступеня 

 

Карач Анастасія, учениця 8 класу Угорницької ЗШ 

Баран Ярослав, учень 11 класу СШ № 5 

Грицак Христина, учениця 9 класу ЗШ № 10 

Мірзоєва Юлія, учениця 9 класу Крихівецької ЗШ 

 

 

 

 

 

Директор ІМЦ          О.Савка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  

до наказу Департаменту 

освіти та науки 

від  24.12.2019 р. № 995  

 

Список 

учителів, які підготували переможців 

загальноміського літературного конкурсу 

буктрейлерів із зарубіжної літератури  

«Стежками літературних творів» 

 

Павлікова Галина Анатоліївна, учитель НВК «Школа-гімназія № 3» 

Гайдабура Галина Григорівна, учитель ПМЛ 

Кучер Марія Олексіївна, учитель СШ № 1  

Пенькова Галина Тарасівна, учитель ЗШ № 2 

Васько Мирослава Степанівна, учитель СШ № 5 

Михальчич Людмила Миколаївна, учитель ЗШ № 10 

Белей Надія Іванівна, учитель ЗШ № 19 

Квасниця Світлана Іванівна, учитель Ліцею імені В.Чорновола 

Біла Марія Дмитрівна, учитель Угорницької ЗШ 

Тиха Ганна Костянтинівна, учитель Крихівецької ЗШ 

 

 

 

 

Директор ІМЦ         О.Савка 
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