
                              ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ   

 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

   

від 18.03.2019 р.                                                                                                  № 241 

 

Про проведення загальноміського  

літературного конкурсу із 

зарубіжної літератури «О, велич таланту!» 

 

 

      Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради, з метою залучення учнів до найвищих досягнень 

зарубіжної літератури і світової культури, виховання загальнолюдських 

цінностей та підтримки творчо обдарованої молоді 

 

 

1. Провести з 18 березня до 17 квітня 2019 року загальноміський  

літературний  конкурс  із  зарубіжної літератури «О, велич таланту!» з 

визначенням переможців 17 квітня 2019 р., о 14.30 год., у ЗШ № 21. 

2. Затвердити склад оргкомітету, журі та умови проведення конкурсу 

(додатки 1, 2, 3). 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти подати творчі роботи 

учасників конкурсу до 16 квітня 2019 року в ІМЦ (каб. 310). 

4. 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                          №  

  

                                                               Склад 

організаційного комітету  літературного  конкурсу  

 із  зарубіжної літератури «О, велич таланту!» 

 

О.Савка – директор інформаційно-методичного центру Департаменту освіти та 

науки, голова оргкомітету. 

А.Рудак – головний спеціаліст Департаменту освіти та науки, член оргкомітету; 

Н.Рущак – методист інформаційно-методичного центру, член оргкомітету;    

Г.Павлікова – учитель НВК «Школа-гімназія № 3», керівник методоб’єднання 

вчителів зарубіжної літератури міста, член оргкомітету. 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                          Ігор Максимчук 

 

 

                                                                                       Додаток 2 

                                                                                       до наказу Департаменту 

                                                                                       освіти та науки 

                                                                                       від 18.03.2019 р. № 241 

 

 

Склад журі 

загальноміського літературного  конкурсу із 

  зарубіжної літератури «О, велич таланту!» 

 

Голова журі – Г.Павлікова, учитель НВК «Школа-гімназія № 3», керівник 

міського методоб’єднання вчителів зарубіжної літератури. 

Члени журі: 

                    О.Бадицька , учитель ЗШ № 25 

С.Квасниця, учитель ЗШ № 28 

Г.Михайляк, учитель ПНВК «Католицька ЗШ – гімназія святого  

Василія Великого» 

                     

 

Директор Департаменту освіти та науки                          Ігор Максимчук 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 



                                                                                                Додаток 3 

                                                                                                до наказу Департаменту 

                                                                                                освіти та науки 

                                                                                                від 18.03.2019 р. № 241  

 

Умови проведення 

                                загальноміського літературного  конкурсу із 

  зарубіжної літератури «О, велич таланту!» 

 

І. Загальні положення 

 Загальноміський літературний конкурс із зарубіжної літератури «О, велич 

таланту!» проводиться відповідно до плану роботи Департаменту освіти та 

науки Івано-Франківської міської ради. 

 До участі в Конкурсі запрошуються учні 5-11 класів закладів загальної 

середньої освіти. 

ІІ. Мета Конкурсу 

 Залучення учнів до найвищих досягнень зарубіжної літератури і світової 

культури, виховання загальнолюдських цінностей та підтримки творчо 

обдарованої молоді.  

ІІІ. Загальне керівництво з підготовки та проведення Конкурсу здійснює 

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради. 

ІV. Організація та проведення Конкурсу 

 Конкурс проводиться у номінаціях: «Поезія», «Проза» на тему 

«Сторінками сучасної зарубіжної літератури». У номінації «Поезія» 

необхідно представити добірку з 3-5 поетичних творів. На конкурс 

приймаються літературні твори  учнів 5-11 класів: поезії, творчі роздуми, 

оповідання, есе, лист до письменника. Роботи повинні бути видрукувані на 

папері (формат А-4). На роботі вказувати прізвище, ім’я учасника; навчальний 

заклад; номінацію; прізвище, ім’я, по батькові вчителя, який готував учня. 

V. Термін подання робіт 

 Роботи подаються в ІМЦ до 16 квітня 2019 року, каб.310. 

VІ. Визначення переможців Конкурсу та їх нагородження 

 Журі конкурсу проводить оцінювання робіт  17 квітня 2019 року, о 14.30 

год., у ЗШ № 21. Учні, які посіли призові місця, нагороджуються дипломами 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради І, ІІ, ІІІ ступенів. 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                          Ігор Максимчук 
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