
Комунальний заклад «Первомайський ліцей №5 

Первомайської міської ради Харківської області» 

НАКАЗ 

21.10.2022                                                                                                           № 89  

 

Про проведення І (шкільного) етапу 

та участі учнів ліцею у ІІ (міському) етапі 

XІІІ Міжнародного мовно-літературного  

конкурсу учнівської  та студентської  

молоді імені Тараса Шевченка 

серед учнів 5-11-х класів 

у 2022/2023  навчальному році 

 

Згідно з Положенням про Міжнародний мовно-літературний конкурс 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 571, листом 

Міністерства освіти і науки України від 18.10.2022 № 1/12288-22 «Про 

проведення ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка»,  з метою вшанування творчої 

спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої 

молоді, розвитку її потенціалу, виховання в молодого покоління поваги до мови 

і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні, загальної 

мовної культури та з метою організованого проведення ІІ етапу ХІІІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка у 2022/2023 навчальному році, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести І (шкільний) етап XIIІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка(далі-



 

 

 

 

Конкурс) відповідно до Умов його проведення у 2022/2023 навчальному році 

серед учнів 5-11 класів.   

До 04.11. 2022. 

2.Затвердити склад оргкомітету І (шкільного) етапу Конкурсу (додаток 1). 

3. Затвердити склад журі І (шкільного) етапу Конкурсу (додаток 2). 

4. Вчителям української мови та літератури Людмилі АЛЕКСАНДРОВІЙ., 

Людмилі ЗАДОРОЖНІЙ., Ніні ЗОЛОТУХІНІЙ, Ларисі АНТОНОВІЙ, ОЛЬЗІ 

КУРОП’ЯТНИК подати до оргкомітету І (шкільного) етапу Конкурсу роботи 

учнів, які набрали найбільшу кількість балів і вибороли перші місця на 

І (шкільному) етапі, звіти, заявки на участь у II етапі Конкурсу  (додатки 3,4) 

До 07.11.2022 

4.1. Членам оргкомітету Ользі КУРОПЯТНИК, Ніні ЗОЛОТУХІНІЙ 

підготувати загальний звіт про підсумки проведення І (шкільного) етапу 

Конкурсу.                                                                                                (додатки 3,4). 

До 09.11.2022 

 5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Олександру 

АЛЕКСАНДРОВУ: 

5.1. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення І 

(ліцейного) етапу XIIІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Жовтень – листопад 2022 

        5.2. Подати до оргкомітету ІІ (міського) етапу Конкурсу роботи учнів, які 

набрали найбільшу кількість балів і вибороли перші місця на І (шкільному) 

етапі, звіти, заявки на участь у II етапі Конкурсу  (додатки 3,4). 

                                                                                                                         До 10.11.2022  

        6. Вчителям української мови та літератури Людмилі АЛЕКСАНДРОВІЙ., 

Людмилі ЗАДОРОЖНІЙ., Ніні ЗОЛОТУХІНІЙ, Ларисі АНТОНОВІЙ, ОЛЬЗІ 

КУРОП’ЯТНИК, взяти участь у роботі оргкомітету та журі конкурсу ІІ 

(міського) етапу. 

                                                                                           Листопад 2022  



 

 

 

 

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Олександра АЛЕКСАНДРОВА. 

 

 

Директор                                                      Оксана СТОЦЬКА 

 

З наказом від 21.10.2022  № 89  ознайомлені: 

Александров О.Г. 

Александрова Л.П. 

Антонова Л.М. 

Задорожня Л.Г. 

Золотухіна Н.Ф. 

Куроп’ятник О.О. 

 

 



                                                                                             Додаток 1 

до наказу Первомайського  

ліцею № 5  

від 21.10.2022 № 89 

 

Склад оргкомітету 

І (шкільного) етапу 

XІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

 учнівської та студентської молоді 

 імені Тараса Шевченка 

1. Александров О.Г. – голова оргкомітету, заступник директора з навчально 

– виховної роботи; 

2. Куруп’ятник О.О.  – член оргкомітету, вчитель української мови та 

літератури; 

3. Золотухіна Н.Ф. – член оргкомітету, вчитель української мови та 

літератури. 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 2 

до наказу Первомайського  

ліцею № 5  

від 21.10.2022 № 89  

 

Склад журі 

І (шкільного) етапу 

XІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

 учнівської та студентської молоді 

 імені Тараса Шевченка 

1. Заболотня С.П. – голова журі, заступник директора з навчальної роботи; 

2. Александрова Л.П – член журі, вчитель української мови та літератури; 

3. Задорожня Л.Г.– член журі, вчитель української мови та літератури. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

М.П. 

                                                            Додаток 3 

до наказу Первомайського  

ліцею № 5  

від 21.10.2022 № 89   

 

 

 

ЗВІТ 

про проведення І (шкільного) етапу 

XІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

2022/2023 навчального року в закладах загальної середньої освіти 

 

1. Відомості про учасників конкурсу_________________________________ 

_______________________________________________(навчальний заклад) 

 

 

Кількість учнів-учасників у розрізі 

паралелей класів 

Кількість учнів, які посіли призові 

місця 

Класи 
Загальна кількість 

учасників 
І ІІ ІІІ 

5 класи     

6 класи     

7 класи     

8 класи     

9 класи     

10 класи     

11 класи     
 

2. Кращі результати показали наступні учні:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Директор        ПІБ. 

 

Голова оргкомітету конкурсу     ПІБ. 

 

Голова журі конкурсу      ПІБ. 

 

„____” ________________ 2022 р. 

 



                                                   Додаток 4 

                                                                               до наказу Первомайського  

                                                   ліцею № 5  

                                                                    від 21.10.2022 № 89  

 

ЗАЯВКА 

на участь команди  Первомайського ліцею № 5  

у ІІ (міському) етапу 

XІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка 

За рішенням оргкомітету і журі І етапу Міжнародного мовно-літературного  конкурсу імені Тараса Шевченка направити 

таких учнів: 

Керівником команди призначено_____________________________________________________________________ 

Директор ліцею №_________  ПІБ                   М.П. 

 

Голова оргкомітету конкурсу _______ПІБ    

    

Голова журі конкурсу_____________ПІБ 

         

„    ”                              2021 р.  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та  

по батькові учня 
Клас  Профіль навчання 

Місце,  

яке посів  

на І етапі 

конкурсу 

Прізвище, ім’я та 

 по батькові особи, яка 

підготувала учня до 

конкурсу, категорія, звання 

ВНЗ, який 

закінчив, рік 

закінчення 

1       

2       

3       


