
 
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

05 лютого2014 року       № 16  

 

 

Про відзначення 200-річчя від дня  

народження Тараса Григоровича Шевченка  

 

 

У відповідності до статей 6, 22 і 39  Закону України “Про місцеві 

державні адміністрації”, Указу Президента України від 11 квітня 2012 року              

№ 257/2012 “Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від 

дня народження Тараса Шевченка”, плану організації виконання цього Указу 

Президента України, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 25 

квітня 2012 року (протокол № 31), розпорядження голови Закарпатської 

обласної державної адміністрації 14.06.2012 № 271 “Про підготовку та 

відзначення в області 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича 

Шевченка” та розпорядження міського голови 10.08.2012 № 494 “Про 

відзначення в місті Мукачеві 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича 

Шевченка”, з метою відзначення 200-річчя від дня народження видатного 

поета, письменника, художника Тараса Григоровича Шевченка 

      

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Провести з 25 лютого  по 10 березня 2014 року Декаду “Ми чуємо  

тебе, Кобзарю, крізь століття”. 

2. Затвердити План заходів з відзначення 200-річчя від дня  

народження Тараса Григоровича Шевченка (додаток 1). 

 3. Затвердити Положення загальноміського конкурсу творчих робіт  

учнів, присвяченого творчості Шевченка та  конкурсу читців “До висот 

Шевченкового слова, присвяченого 200-річчю від дня народження 

Т.Г.Шевченка” (додаток 2, 3). 

      4.  Затвердити склад журі загальноміського конкурсу творчих робіт  

учнів, присвяченого творчості Шевченка та міського конкурсу читців “До висот  

Шевченкового слова” (додаток 4, 5). 

 



5. Підвести підсумки міського конкурсу читців “До висот Шевченкового 

слова”  26 -  27 березня  2014 року та загальноміського конкурсу творчих робіт 

учнів  03 березня  2014 року. 

6.   Затвердити склад творчої групи з питань підготовки та проведення   

учнівської літературної науково-практичної конференції “Творча спадщина 

Шевченка в контексті української державності” (додаток 6). 

          7. Затвердити графік екскурсій учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів до музею-кімнати Т.Г.Шевченка ЗОШ № 2 ім. Т.Г. Шевченка   

(додаток 7). 

          8.  Керівникам навчальних закладів забезпечити належне виконання 

плану заходів, про що інформувати методичний кабінет до  06 березня 2014 

року. 

          9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління Тіба Т. 

 

 

Начальник управління                                                                        М. Мотильчак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Додаток 1   

                 до наказу управління освіти    

                  05.02.2014   №  16                                                 

 

 

ПЛАН     

заходів з відзначення 200-річчя  

від дня народження Тараса Григоровича Шевченка 

            
№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Сприяти оновленню та модернізації 

навчально-методичної бази кабінетів 

української мови та літератури шляхом 

розповсюдження добірок наукових 

статей, фотографій тощо, присвячених 

творчості Тараса Григоровича Шевченка, 

у тому числі на електронних носіях 

2014 рік Управління освіти, 

методичний кабінет, 

керівники навчальних 

закладів 

 

2. Організувати у навчальних закладах 

показ тематичних фільмів: “Мій 

Шевченко”, “Тарас Шевченко”, “Тарас 

Шевченко - художник” , “Обличчя 

української історії. Т.Шевченко” 

2014 рік Управління освіти, 

методичний кабінет, 

керівники навчальних 

закладів 

3. Проводити у навчальних закладах уроки 

Кобзаря, виховні години, засідання за 

круглим столом, літературні вечори, 

конференції, лекції, присвячені 

пам’ятним датам Великого Кобзаря 

2014 рік Керівники навчальних 

закладів, вчителі 

української мови та 

літератури, класні 

керівники, вихователі 

групи продовженого 

дня 

4. Організувати в шкільних бібліотеках 

виставки, читацькі конкурси, ранки, 

тематичні огляди літератури, присвячені 

постаті Кобзаря 

2014 рік Керівники навчальних 

закладів, бібліотекарі, 

вчителі української 

мови та літератури, 

класні керівники 

5. Провести семінар – практикум вчителів  

української мови та літератури на тему 

“Вивчення творчої спадщини 

Т.Г.Шевченка на уроках та в позакласній 

роботі” 

25.02.2014 Управління освіти, 

методичний кабінет, 

вчителі української 

мови та літератури 

ЗОШ № 6 

6. Організувати міський конкурс на 

кращого читця творів Т.Г.Шевченка та 

власної поезії про Кобзаря 

26-27.02. 

2014 

Методичний кабінет, 

керівники навчальних 

закладів, вчителі 

української мови та 

літератури 

7. Взяти участь в організації літературно-

мистецького театралізованого свята “В 

сім’ї вольній, новій ...” (Будинок 

школярів) 

 11.03.2014  Управління освіти, 

методичний кабінет, 

Будинок школярів, 

вчителі української 

мови та літератури, 

образотворчого 

мистецтва 



8. Провести інтелектуально-розважальну 

гру “Пізнайко” за творчістю Т. Шевченка 

(Будинок школярів) 

28.02.2014  Будинок школярів, 

вчителі початкових 

класів 

9. Провести учнівську літературну науково-

практичну конференцію “Творча 

спадщина Шевченка в контексті 

української державності” (ЗОШ № 2 

ім.Т.Г.Шевченка) 

04.03.2014  Методичний кабінет, 

керівники навчальних 

закладів, вчителі 

української мови та 

літератури 

10. Провести міський конкурс малюнків 

“Шевченкові твори очима дітей” 

03.03.2014  Методичний кабінет, 

керівники навчальних 

закладів 

11. Провести міський конкурс на кращий 

літературний твір, присвячений творчості 

Т.Г.Шевченка   

03.03.2014  Методичний кабінет, 

керівники навчальних 

закладів, вчителі 

української мови та 

літератури 

12. Взяти участь в урочистому мітингу біля 

пам’ятника Т.Шевченка (ЗОШ № 2 

ім.Т.Г.Шевченка) 

06.03.2014  Методичний кабінет, 

керівники навчальних 

закладів, вчителі 

української мови та 

літератури 

13. Організувати екскурсії школярів в музей-

кімнату Т.Г.Шевченка (ЗОШ № 2 

ім.Т.Г.Шевченка) 

лютий  

2014 року 

Управління освіти, 

методичний кабінет, 

вчителі української 

мови та літератури, 

вихователі ГПД 

14. Систематично висвітлювати виконання 

заходів на сайті управління освіти та 

засобах масової інформації 

2014 рік Управління освіти, 

методичний кабінет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Додаток 2   

            до наказу управління освіти    

            05.02.2014   №  16                                                 

    

 

ПОЛОЖЕННЯ 

загальноміського конкурсу творчих робіт учнів, 

присвяченого творчості Шевченка 

 

I. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення визначає порядок  проведення загальноміського конкурсу 

творчих робіт учнів, присвяченого творчості Шевченка   (далі – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводиться у рамках Декади, з нагоди відзначення 200-річчя  

від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.  

1.3 . Мета і завдання конкурсу: 

-  популяризація творчості поета, письменника, художника    Т.Г.Шевченка, 

заохочення до читання його творів; 

-   виявлення та підтримка талановитих авторів-початківців, у тому числі 

творчо обдарованих дітей; 

-   виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу. 

1.4. Організаторами Конкурсу є управління освіти виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради. 

 

ІІ. Умови проведення конкурсу 

 

2.1. Конкурс проводиться у два етапи: 

І етап   –  шкільний –  з 5 лютого по 2 березня 2014 р.; 

ІІ етап  –  міський  –  3 березня 2014 р. (визначення переможців та підведення 

підсумків конкурсу). 

2.2. Конкурс проводиться на добровільних  засадах і є відкритим для учнів 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів віком від 12 до 18 років. 

2.3. Конкурс проводиться у номінаціях: 

- “Літературний твір”; 

- “Образотворче мистецтво” (малюнок). 

  2.4. На Конкурс подаються самостійно підготовлені індивідуальні творчі 

роботи, що відповідають тематиці Конкурсу. 

2.5. Роботи  переможців шкільного етапу Конкурсу подаються для участі у 

міському етапі Конкурсу у методичний кабінет до 2 березня 2014 року. 

2.6. На міський етап Конкурсу: 

- у номінації “Літературний твір” подаються по одному твору у вікових 

категоріях 10-13 років (5-8 класи) та 14-17 років (9-11 класи) на тему “Постать 

Шевченка в культурному просторі сучасної України”.   

- у номінації “Образотворче мистецтво” подаються 1-2 роботи на тему 

 “Шевченкові твори очима дітей” у вікових категоріях 6-9 років та 10-17 років, 

які відповідають тематиці конкурсу і виконані у довільній графічній, 



живописній формах, виконані олівцями, фломастерами, олійними, 

акварельними фарбами чи гуашшю. Розмір роботи - формат А3. Роботи  

оформляються рамкою, паспарту. 

2.7. На зворотньому боці кожної конкурсної роботи (або у додатку до роботи) 

необхідно зазначити: 

назву роботи; 

прізвище, ім’я, по батькові та дату народження автора; 

найменування навчального закладу; 

контактний телефон його керівника. 

2.8. Критерії оцінювання конкурсних робіт: 

актуальність та повнота розкриття тематики; 

авторська позиція; 

оригінальність оформлення; 

ступінь самостійності автора у виконанні роботи; 

якість роботи; 

естетичний вигляд роботи. 

 

       ІІІ. Підведення підсумків та нагородження переможців Конкурсу 

 

3.1. Підведення підсумків Конкурсу здійснює журі, склад якого затверджується 

відповідним наказом. 

3.2. Підведення підсумків міського етапу конкурсу відбудеться 3 березня        

2014 р. у методичному кабінеті  о 1500. 

3.3. Переможці Конкурсу визначаються  журі  у кожній номінації відповідно до 

критеріїв оцінювання. 

3.4. Переможці Конкурсу будуть нагороджені  грамотами управління освіти та 

цінними подарунками. 

3.5. Найкращі роботи у номінаціях “Образотворче мистецтво” будуть 

виставлені на  науково-практичної конференції “Творча спадщина Шевченка в 

контексті української державності” у ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 ім.Т.Г.Шевченка  

04 березня 2014 р. 

3.6. Нагородження переможців Конкурсів відбудеться 11 березня 2014 року під 

час театралізованого свята “В сім’ї вольній, новій”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Додаток 3   

            до наказу управління освіти    
              05.02.2014   №  16                                          

 

 

Положення  

конкурсу читців “До висот Шевченкового слова, присвяченого  

200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка” 
 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Це положення визначає порядок організації та проведення міського 

конкурсу на найкраще читання творів Т.Шевченка “До висот Шевченкового 

слова”, присвяченого пам’яті Т.Г.Шевченка (далі – Конкурс).  

1.2. Конкурс проводиться у рамках Декади, з нагоди відзначення 200-річчя  

від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.  

 1.3.  Мета та завдання конкурсу: 

- популяризація творчості поета, письменника, художника Т.Г.Шевченка, 

заохочення до читання його творів; 

- виявлення та підтримка талановитих авторів-початківців, у тому числі 

творчо обдарованих дітей; 

- виявлення кращих виконавців літературної спадщини Шевченка, 

авторської поезії; 

- підвищення виконавської майстерності читців – аматорів сцени. 

  1.4. Організаторами Конкурсу є управління освіти виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради. 

 

ІІ. Умови проведення конкурсу: 

 

2.1  Конкурс проводиться  з 05 лютого по 27 лютого 2014 року у ІІ етапи в 

таких вікових категоріях: 6 – 9 років (1 - 4 класи); 10 - 13 років (5 - 8 класи);          

14 – 17 років  (9 - 11 класи): 

І етап - шкільний - з 05 по 25 лютого 2014 року; 

  ІІ етап – міський – 26, 27 лютого 2014 року (виступ учасників конкурсу). 

2.2.   Конкурс  проводиться  у  номінаціях  “Кращий  читець  творів      

Т.Г.Шевченка”, “Власна поезія на шевченківську тематику”. 

2.3. Переможці шкільного етапу (по 1-му з кожної номінації у різних  

вікових категоріях)  беруть участь у міському етапі.  

2.4.  Час та місце проведення конкурсу: 

Вікова категорія:  

-   6 - 9 років (1 - 4 класи) – 26 лютого Будинок школярів,1400   

  -   10 - 13 років (5 - 8 класи) – 27 лютого Будинок школярів, 1500   

  -   14 - 17 років (9 - 11 класи) - 27 лютого Будинок школярів, 1600.  

 

 



2.5.   До конкурсної програми читців не вносити програмові твори.  

Регламент виконання твору конкурсної програми до 10 хв. 

Критерії оцінювання: 

- творчий задум та його втілення; 

- рівень виконавської майстерності (дикція, вимова, емоційність); 

- мовна та сценічна культура (артистичність, поведінка на сцені, одяг). 

 Виступ учасників оцінюється за 10-ти бальною шкалою. 

 

ІІІ. Підведення підсумків та нагородження переможців Конкурсу 

 

3.1. Підведення підсумків Конкурсу здійснює журі, склад якого  

затверджується відповідним наказом. Рішення журі  приймається на  підставі 

голосування більшістю голосів і є остаточним та перегляду не підлягає. На 

засіданнях журі ведеться протокол.  

 3.2. Підведення підсумків міського етапу конкурсу відбудеться у день  

проведення Конкурсу. 

3.3. Переможці Конкурсу визначаються  журі  у кожній номінації відповідно  

до критеріїв оцінювання.   

3.4. Переможці Конкурсу будуть нагороджені  грамотами управління освіти  

та цінними подарунками.   

3.5. Нагородження переможців Конкурсів відбудеться 11 березня 2014 року  

під час театралізованого свята “В сім’ї вольній, новій”. 
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            до наказу управління освіти    
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Склад журі 

загальноміського конкурсу творчих робіт, 

присвяченого творчості Т.Г.Шевченка 

 

 

Голова журі    -     Мотильчак М.А.      -   начальник управління освіти 

 

Члени журі:    

 

-    Гафинець В.П. -   вчитель української мови та  літератури ЗОШ № 2 

         ім.Т.Г.Шевченка 

 

-    Дубей М.В.       -  вчитель української мови та  літератури ЗОШ № 6 

 

 

-    Папіш Л.В.        -  вчитель образотворчого мистецтва ЗОШ № 1    

                                    ім.О.С.Пушкіна 

 

-    Паулишинець С.М.   -  методист з навчальних дисциплін методичного  

                                             кабінету 

 

-    Пеленка С.М    -   вчитель української мови та літератури ЗОШ № 11 

 

-    Петканич М.В. -   вчитель образотворчого мистецтва гімназії 

 

-    Рубець М.І.       -   завідувач методичного кабінету 

 

-    Тіба Т.В.           -   заступник начальника управління освіти 

 

-    Хомин Г.В.       -  вчитель образотворчого мистецтва ЗОШ № 20 

 

-    Ціодик Н.П.      -  вчитель української мови та літератури ліцею 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             Додаток 5 

                до наказу управління освіти    
                 05.02.2014   №  16                                          

 

 

                                                    Склад журі 

                                            міського  конкурсу читців 

                                     “До висот Шевченкового слова” 

 

 

Голова журі    -      Рубець М.І.               -   завідувач методичного кабінету 

 

Члени журі:  

 

                 -    Лендєл А.І.                -   вчитель української мови та 

       літератури ЗОШ № 2 ім.Т.Г.Шевченка 

 

-   Напуда В.М.             -   вчитель української мови та   

                                         літератури гімназії 

 

     

-   Паулишинець С.М.  -  методист методичного кабінету 

 

 

-   Рогальська Т.В.         -  вчитель української мови та   

                                         літератури ЗОШ № 13 

 

-   Пеленка С.М.            -  вчитель української мови та   

                                           літератури ЗОШ № 11 

 

-   Пенська Г.Я.             -  директор Будинку школярів   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



         Додаток 6   

                до наказу управління освіти    
                 05.02.2014   №  16                                          

  

 

Склад творчої групи вчителів 

з питань підготовки і проведення учнівської літературної 

науково-практичної  конференції 

 

 

-   Ісаєвич М.Й.             -    вчитель української мови та літератури  

                                             гімназії 

 

-   Гафинець В.П.          -    вчитель української мови та літератури 

                                             ЗОШ № 2 імені Т.Г.Шевченка 

 

-   Кривенко О.В.          -    вчитель української мови та літератури  

                                             НВК “Гармонія” 

 

-  Паулишинець С.М.   -    методист з навчальних дисциплін методичного            

                                             кабінету 

 

-   Сеничич У.П.            -    вчитель української мови та літератури  

                                             ліцею 

 

 -  Рубець М.І.                -    завідувач методичного кабінету 

 

-  Турянська Л.В.           -    вчитель української мови та літератури 

                                              ЗОШ № 13 

 

-   Хіміч  М.М.               -    вчитель української мови та літератури 

                                             ЗОШ № 11 

 

-   Чайка Т.В.                  -    вчитель української мови та літератури 

                                              СЗОШ № 4  
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Графік 

екскурсій учнів загальноосвітніх навчальних закладів  

до музею-кімнати Т.Г.Шевченка Мукачівської ЗОШ № 2 ім. Т.Г.Шевченка 

з 04 по 26 лютого 2014 року 

 

 

Назва  

закладу 

Дата Час  Кількість 

 учнів 

ЗОШ № 1 04.02.2014 р. 1415 20  

ЗОШ № 3 1500 20  

СЗОШ № 4 05.02.2014 р. 1415 20  

НВК “Гармонія” 1500 20  

ЗОШ № 6 06.02.2014 р. 1415 20  

ЗОШ № 7 1500 20  

НВК “Первоцвіт” 11.02.2014 р. 1415 20  

ЗОШ № 10 1500 20  

ЗОШ № 11 12.02.2014 р. 1415 20  

ЗОШ № 13 1500 20  

ЗОШ № 14 13.02.2014 р. 1415 20  

ЗОШ № 15 1500 20  

ЗОШ № 16 25.02.2014 р. 1415 20  

ЗОШ № 20 1500 20  

гімназія 26.02.2014 р. 1415 20  

ліцей 1500 20 

 


