
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

15.02.2019 м. Одеса №43

Про проведення міського конкурсу 
«Кобзар і сучасність» серед учнів 
закладів загальної середньої освіти 
у 2018/2019 навчальному році

На виконання річного плану роботи департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради, з метою відзначення 205-ї річниці від дня народження 
визначного громадського та політичного діяча, славетного генія українського 
слова Т.Г. Шевченка, сприяння формуванню національної свідомості 
підростаючого покоління, виявлення обдарованих учнів у галузі української 
літератури та українознавства, образотворчого та декоративно-ужиткового 
мистецтва

НАКАЗУЮ:

1. Провести з 01 по 12 березня 2019 року серед учнів закладів загальної 
середньої освіти міста конкурс «Кобзар і сучасність» (далі -  Конкурс) у 
номінаціях «Кращий твір», «Кращий реферат», «Кращий малюнок» згідно 
з Положенням (додається), затвердженим наказом департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради від 06.03.2017 № 113.

2. Затвердити склад організаційного комітету та журі відбіркового та 
підсумкового етапів Конкурсу (додаток 1).

3. Директору КУ «Одеський методичний центр освітніх ініціатив» 
Ярославцевій Н.О.:
3.1. Забезпечити проведення міського етапу Конкурсу відповідно до 

Положення в два етапи:
- відбірковий - за територіальним принципом 05 березня 2019 р.:

- Київський район -  на базі Одеської ЗОНІ № 28 (вул. Філатова,
13-в );
Малиновський район -  на базі Одеської СШ № 32
(вул. Космонавтів, 60); 
Приморський район -  на базі Одеської ЗОНІ № 16
(вул. Пироговська, 25);

- Суворовський район -  на базі територіального відділу освіти 
Суворовського району (вул. Атамана Еоловатого, 99);

- підсумковий -  на базі КУ «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив» (вул. Канатна, 134 ) 12 березня 2019 року.



3.2. Підготувати до 18.03.2019 проект наказу «Про підсумки проведення 
міського конкурсу «Кобзар і сучасність» серед учнів закладів 
загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році.

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти комунальної власності
територіальної громади м.Одеси:

4.1. Забезпечити участь учителів-членів журі у відбірковому та 
підсумковому етапах Конкурсу (додаток 1).

4.2. Сприяти участі учнів закладу в Конкурсі, забезпечити подання до 01 
березня 2019 року відповідних матеріалів та заявок (додаток 2) до 
організаційного комітету Конкурсу за територіальним принципом.

5. Керівникам закладів загальної середньої освіти комунальної власності 
територіальної громади м.Одеси, зазначених у п.3.1 цього наказу, 
забезпечити належні умови проведення Конкурсу.

6. Відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради (Ковальчук І.В.) забезпечити висвітлення 
підсумків проведення міського конкурсу «Кобзар і сучасність» у засобах 
масової інформації та на сайті департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
КУ «Одеський методичний центр освітніх ініціатив» Ярославцеву Н.О.

Директор департаменту

Амеліна О.О. 
7 2 2  0 7  72



Додаток 1 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради 
в і д  у У Т 2 0 1 9  №

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ 
міського конкурсу «Кобзар і сучасність»

Голова оргкомітету 

Члени оргкомітету:

Дядик Т.К. -  заступник директора КУ «Одеський 
методичний центр освітніх ініціатив»

Ілляш Т.П. 

Вовненко Л.Є. 

Драганова О.Л. 

Янішевська Л.В.

-  методист КУ «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив»

-  методист КУ «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив»

-  методист КУ «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив»

-  методист КУ «Одеський методичний центр освітніх 
ініціатив»

С К Л А Д  Ж У Р І
відбіркового етапу міського конкурсу «Кобзар і сучасність» 

Київський район

Номінація «Кращий твір»
Крамаренко Наталя Володимирівна -  голова журі, вчитель української мови

та літератури Одеської ЗОНІ № 89;
Крук Тетяна Василівна -  заступник голови, вчитель української

мови та літератури Одеського ліцею № 9;
Афанасенко Лариса Віталіївна -  секретар, вчитель української мови та

літератури Одеської ЗОНІ № 28;
Члени журі:

ІДанова Галина Олімпіївна -  вчитель української мови та літератури
Одеської ЗОНІ № 33;

Листопад Наталя Миколаївна -  вчитель української мови та літератури
Одеської НВК № 84;

Фасуляк Юлія Русланівна -  вчитель української мови та літератури
Одеської ЗОНІ № 85;

Бєлочук Олена Володимирівна -  вчитель української мови та літератури
Одеської ЗОНІ № 27;



Номінація «Кращий реферат»

Шароварська Ірина Петрівна -  голова журі, вчитель історії Одеської
ЗОШ № 106;

Мірошніченко Валентина Арсенівна -  заступник голови, вчитель історії
Одеського економічного ліцею;

Харитонова Вікторія Валентинівна -  секретар, учитель історії Одеського
НВК «Гармонія»;

Члени журі:
Зикіна Валентина Іванівна -  вчитель історії Одеської ЗОНІ № 65;
Браславська Алла Дмитрівна -  вчитель історії Одеської ЗОНІ № 78;
Вороненко Ірина Володимирівна -  вчитель історії Одеської СІП № 86;

Номінація «Кращий малюнок»

Антонюк Наталя Костянтинівна -  голова журі, вчитель образотворчого
мистецтва Одеського ліцею № 9;

Полікарпова Олена Леонідівна -  заступник голови, вчитель образотворчого
мистецтва Одеської ЗОНІ № 63;

Тодійчук Ганна Юріївна -  секретар, вчитель образотворчого
мистецтва Одеської ЗОНІ № 78;

Члени журі:
Шостак Євгенія Олександрівна -  вчитель образотворчого мистецтва

Одеської ЗОШ № 65;
Гаря Надія Олександрівна - вчитель образотворчого мистецтва

Одеської ЗОШ № 78;
Пастернацька Ірина Володимирівна -  вчитель образотворчого мистецтва

Одеського НВК «Надія»;

Малиновський район

Номінація «Кращий твір»
Викова Наталія Максимівна -  голова журі, вчитель української мови та

літератури Одеської СІП № 69;
Сорокіна Катерина Олександрівна -  заступник голови, вчитель української

мови та літератури Одеської гімназії № 8;
-  секретар, учитель української мови та 

літератури Одеського НВК № 4;

-  вчитель української мови та літератури 
Одеської ЗОШ № 100;

-  вчитель української мови та літератури 
Одеської гімназії № 4;

Яковенко Жанна Володимирівна -  вчитель української мови та літератури
Одеської ЗОШ № 8;

Назаренко Наталія Романівна 

Члени журі:
Лось Микола Дмитрович 

Чопік Марія Василівна



Чекан Марина Олександрівна -  вчитель української мови та літератури 
Одеської гімназії № 5;

Ножн&\\\я<<Краіций реферат»
Паламарчук Галина Володимирівна голова журі, вчитель історії Одеської

Гущіна Оксана Миколаївна
гімназії № 8;

-  заступник голови, вчитель історії 
Одеської ЗОНІ №20;

Мацкул Дар’я Олександрівна секретар, вчитель історії Одеської 
ЗОНІ № 18;

Члени журі:
Володіна Любов Григорівна 
Іванова Ірина Анатоліївна 
Ганугцак Ніна Петрівна 
Ігрунова Ельвіра Миколаївна

вчитель історії Одеського НВК № 53;
-  вчитель історії Одеської ЗОШ № 8;
-  вчитель історії Одеської ЗОШ № 110;
-  вчитель історії Одеської ЗОШ № 100;

Номінація «Кращий малюнок»
Кукушкіна Ольга Іванівна -  голова журі, вчитель образотворчого

Османчук Оксана Тимофіївна
мистецтва Одеської ЗОШ № 120;

- заступник голови, вчитель образотворчого 
мистецтва Одеської ЗОШ № 46;

Пірогова Раїса Миколаївна секретар, вчитель образотворчого 
мистецтва Одеської ЗОШ № 18;

Члени журі:
Бурнусус Світлана Степанівна вчитель образотворчого мистецтва 

Одеського НВК № 4;
Кручиненко Тамара Яківна -  вчитель образотворчого мистецтва 

Одеської СНІ № 32;
Паринюк Валентина Григорівна -  вчитель образотворчого мистецтва 

Одеської ЗОШ № 60;

Пр иморський район

Номінація «Кращий твір»

Максютіна Олена Геннадіївна -  голова журі, вчитель української мови 
та літератури Одеської СНІ № 38;

Ситник Оксана Василівна -  заступник голови, вчитель української 
мови та літератури Одеської ЗОШ № 1 18;

Марич Галина Ярославівна -  секретар, учитель української мови та 
літератури Одеського НВК № 90;

Члени журі:
Матієнко Оксана Анатоліївна -  вчитель української мови та літератури 

Одеського ліцею «Приморський»;



Бурляєва Наталія Володимирівна -  вчитель української мови та
літератури Одеської ЗОНІ № 43;

Кузовлєва Тетяна Анатоліївна -  вчитель української мови та літератури
Одеської ЗОШ № 107;

Ніколенко Вікторія Павлівна вчитель української мови га літератури
Одеської ЗОШ № 16;

Номінація«Кращий реферат»

Чебан Олена Іванівна 

Білуга Олена Василівна 

Руда Олена Ігорівна 

Члени журі:
Барбулат Євген Миколайович 
Хлібопашенко Олена Сергіївна

- голова журі, вчитель історії Одеської 
ЗОШ № 26;

-  заступник голови, вчитель історії 
Одеської ЗОШ № 56;

-  секретар, вчитель історії 
Одеської ЗОШ № 122;

-  вчитель історії Одеської СІІІ № 21; 
вчитель історії Одеської СІЛ № 117;

Номінація «Кращий малюнок»
Малоіван Ірина Леонідівна -  голова журі, вчитель образотворчого

мистецтва Одеської ЗОЛІ № 39
Шаламова Олександра Сергіївна -заступник голови, учитель образотворчого

мистецтва Одеської СЛІ № 50;
Воюцька Лілія Владиславівна -  секретар, вчитель образотворчого

мистецтва Одеської ЗОШ № 56;
Члени журі:

Ігошина Наталія Вячеславівна -  вчитель образотворчого мистецтва
Одеської ЗОЛІ № 35;

Борщ Зіновія Миколаївна вчитель образотворчого мистецтва
Одеської ЗОЛІ № 16;

Суворовський район

Номінація «Кращий твір»
Бондаренко Олена Миколаївна голова журі, вчитель української мови та

літератури Одеської ЗОЛІ №11;
Воєводіна Світлана Іванівна -  заступник голови, вчитель української

мови та літератури Одеської СШ № 40;
Гайдаржи Анжеліка Олексіївна -  секретар, учитель української мови та

літератури Одеської ЗОЛІ № 14;
Члени журі:

Кутова Тетяна Степанівна -  вчитель української мови та лі тератури
Одеського НВК «Гімназія № 7»;



Марченко Лариса Віталіївна -  вчитель української мови та літератури 
Одеської ЗОШ №61;

Короткова Лариса Миколаївна -  вчитель української мови та літератури
Одеської ЗОШ № 92;

Крилова Валентина Борисівна -  вчитель української мови та літератури
Одеської ЗОШ № 23;

Номінація «Кращий реферат»
Пилипейко Сергій Федорович -  голова журі, вчитель історії Одеського

НВК «Гімназія № 7»;
Аретинська Людмила Борисівна -  заступник голови, вчитель історії Одеської

ЗОШ № 92;
Гальченко Валентина Олександрівна -  секретар, вчитель історії Одеської

ЗОШ № 23;
Члени журі:

Матуляк Ольга Валеріївна 
Братяга Світлана Федорівна 
Купріянов Іван Сергійович

-  вчитель історії Одеської ЗОШ № 5;
-  вчитель історії Одеської ЗОШ № 22;
-  вчитель історії Одеського НВК № 67;

Номінація «Кращий малюнок»
Курова Віра Михайлівна -  голова журі, вчитель образотворчого

мистецтва Одеського НВК № 13;
Шелюжак Ірина Анатоліївна -  заступник голови, вчитель образотворчого

мистецтва Одеської СШ № 40;
Віркерман Віктор Валерійович -  секретар, вчитель образотворчого

мистецтва Одеської ЗОШ № 41;
Члени журі:

Котова Жанна Олександрівна -  вчитель образотворчого мистецтва
Одеської ЗОШ № 12;

Грекова-Джур Людмила Миколаївна- вчитель образотворчого мистецтва
Одеської ЗОШ № 92;

Скрипник Анастасія Василівна -  вчитель образотворчого мистецтва
Одеської ЗОШ № 127;

Склад журі
фінального етапу міського конкурсу «Кобзар і сучасність»

Номінація «Кращий твір»

Амеліна Ольга Олександрівна -  голова журі, методист КУ «Одеський
методичний центр освітніх ініціатив»;

Книга Олена Юріївна -  заступник голови, вчитель української
мови та літератури Одеського НВК № 24;

Стонога Алла Василівна -  секретар, учитель української мови та
літератури Одеського ЗОШ № 1;



Члени журі:
Ткаченко Тетяна Григорівна 

Яшкова Алла Михайлівна 

Хіль Ольга Володимирівна 

Чмир Ірина Станіславівна 

Грицькова Наталія Петрівна

вчитель української мови та літератури
Одеського економічного ліцею;
вчитель української мови та літератури
Одеської ЗОНІ № 55;
вчитель української мови та літератури
Одеської гімназії № 8;
вчитель української мови та літератури
Одеської ЗОНІ № 56;
вчитель української мови та літератури
Одеської гімназії № 1;

Подольська Олександра Михайлівна -  вчитель української мови та
літератури Одеського НВК № 13;

Номінація «Кращий реферат»
Волковська Тетяна Іванівна -  голова журі, методист КУ «Одеський

методичний центр освітніх ініціатив»; 
Горбач Наталія Миколаївна -  заступник голови, вчитель історії

Одеської ЗОНІ № 72;
Кобзар лада Анатоліївна -  секретар, вчитель історії Одеської

ЗОНІ № 117;
Члени журі:

Терентьев Геннадій Вікторович 
Яровець Оксана Іванівна 
Верис Людмила Олександрівна 
Кулік Тетяна Степанівна 
Юркова Лариса Григорівна

-  учитель історії Одеської ЗОШ № 63;
-  вчитель історії Одеської гімназії № 5;
-  вчитель історії Одеської ЗОШ № 19;

-  вчитель історії Одеської ЗОШ № 118;
-  вчитель історії Одеської ЗОШ № 48;

Номінація «Кращий малюнок»
Назаренко Тетяна Іванівна -  голова журі, методист КУ «Одеський

методичний центр освітніх ініціатив»;
Соколова Катерина Василівна -  заступник, учитель образотворчого

мистецтва Одеської ЗОШ № 39;
Аксьонова Наталя Вікторівна -  секретар, учитель образотворчого

мистецтва Одеської СІТІ № 111;
Члени журі:

Богданова Світлана Анатоліївна 

Колесник Євгенія Миколаївна 

Нагаєва Тетяна Василівна 

Григорєва Антоніна Петрівна

-  вчитель образотворчого мистецтва 
Одеського НВК № 84;

-  вчитель образотворчого мистецтва 
Одеської ЗОШ № 85;

-  вчитель образотворчого мистецтва 
Одеської ЗОШ № 100;

-  вчитель образотворчого мистецтва 
Одеської ЗОШ № 1;



Котелевська Наталя Володимирівна- вчитель образотворчого мистецтва
Одеської ЗОНІ №47;

Тумбрукакі Людмила Юріївна -  вчитель образотворчого мистецтва
Одеського I IВК № 24;

Мунческо Людмила Павлівна -  вчитель образотворчого
мистецтва Одеської ЗОНІ №71;



Додаток № 2 до наказу департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради 
від /6, 2019 р. № _ УЗ

ЗАЯВКА 
на участь учнів

заклад загальної середньої освіти
у відбірковому етапі міського конкурсі «Кобзар і сучасність»

За рішенням журі конкурсу «Кобзар і сучасність» переможцями визнано 
таких учнів:

• у номінації «_________________________ »

№ Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 
учня

Назва
роботи

Клас Назва
навчального
закладу

Адреса
навчального
закладу

Місце Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 
вчителя

Голова журі конкурсу

Секретар

Члени журі:

« » 201 року



ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІСЬКИЙ КОНКУРС 
«Кобзар і сучасність»

Мета і завдання
Міський конкурс «Кобзар і сучасність» (далі -  Конкурс) проводиться в два 

етапи (І -  відбірковий, за територіальним принципом у районах міста, II 
підсумковий) серед учнів закладів загальної середньої освіти у трьох 
номінаціях: «Кращий твіо». «Коаший оесЬерат». «Коаший малюнок».

Мета Конкурсу:
- виявлення обдарованих учнів у галузі української літератури та 

українознавства, образотворчого мистецтва;
- формування почуття патріотизму серед учнів міста, виховання в них 

духовності, національної свідомості, поваги до рідної мови, культури, 
звичаїв, традицій народу;

- усвідомлення місця і ролі Т.Г.Шевченка в історичному та художньому 
розвитку народу;

- виховання активної громадянської позиції учнів засобами мистецтва, 
українознавства та літератури в системі формування духовної, творчої 
особистості.

Номінація «Кращий твір»
У номінації Конкурсу «Кращий твір» беруть участь учні 8-11 класів 

закладів загальної середньої освіти міста, які виявили певний рівень 
обізнаності з теми, що розкривається, демонструють вміння будувати 
висловлення певного обсягу (не більше 2-х сторінок друкованого тексту), 
добираючи і впорядковуючи необхідний для реалізації задуму матеріал. У 
роботі,учень повинен розкрити тему, викладаючи матеріал логічно і 
послідовно; використати мовні засоби, дотримуючись норм літературної 
мови та єдності стилю; виявити своє ставлення до предмета 
висловлювання і певний рівень творчої діяльності; створити оригінальний 
текст певного стилю й аргументувати висловлені думки, використовуючи 
багатство лексики і граматичних засобів.
Номінація «Кращий реферат»
У номінації «Кращий реферат» беруть участь учні 8-11 класів закладів 

загальної середньої освіти міста, які виявили певний рівень обізнаності з 
теми, вміють аналізувати та узагальнювати значний обсяг інформації у
певній системі; оцінювати, порівнювати, пояснювати факти та явища на 
основі інформації з різних джерел знань; критично оцінювати факти та 
діяльність громадсько-політичних діячів, представників мистецтва, 
історичних осіб,спираючись на набуті знання, власну систему цінностей; 
співставляти історичні події, явища з періодами (епохами), орієнтуватися 
в науковій періодизації історії; висловлювати власну точку зору та 
формулювати й захищати власну позицію.

Вимоги до оформлення (номінація «Кращий твір», «Кращий 
реферат»);



Роботи оформляються (кегль -  Times New Roman № 14, через 1,5 
інтервали) у довільній формі з підписом:
- департамент освіти та науки Одеської міської ради 

номінація, тема роботи
- прізвище, ім’я та по батькові автора (повністю)
- клас, навчальний заклад
- прізвище, ім’я по батькові вчителя, його посада (повністю).
Номінація «Кращий малюнок»

У номінації Конкурсу «Кращий малюнок» беруть участь учні 5-11 
класів, юні майстри живопису, графіки. Роботи виконуються у довільній 
техніці за темами творів Т.Г.Шевченка або ілюструють життєвий шлях 
поета.

В О Ц іп ш о а п п і робіТ ТГІТТ̂ ІТТТГІ ТТТ Т ТТ Т ТТТ ТЛ< ТТ< ТП4-Ч П П «Т Т,-Ч--Ч. f i n n  'Т'.т* ІТПD n p i m a j m n j  pvrjiD із і  Д и  р а с  л с і у р а і з а  ї с и р ч а

індивідуальна манера виконання, знання основ композиції, володіння 
технікою, в якій виконано роботу.

Вимоги до оформлення:
Надані роботи мають бути відповідно оформлені. Малюнки повинні мати 

зображення з обов’язковим супроводом тексту та можуть бути виконані 
різними художніми техніками та матеріалами.

Оформлення надпису на малюнку:
- департамент освіти та науки Одеської міської ради 

номінація, тема роботи
- прізвище, ім’я та по батькові автора (повністю)
- клас, навчальний заклад
- прізвище, ім’я по батькові вчителя, його посада (повністю).

Учасники конкурсу(всіх номінацій):
У відбірковому етапі Конкурсу беруть участь учні, які у визначений 

термін надали заявки до оргкомітету Конкурсу ( за територіальним 
принципом).
У підсумковому етапі беруть участь переможці відбіркового етапу, які 

посіли І, II, III місце, незалежно від вікової категорії.
Роботи учасників не повертаються.

Підсумки проведення та нагородження 
Підведення підсумків відбіркового етапу Конкурсу здійснюється всіма 

членами журі. Журі відбіркового етапу визначає (незалежно від вікової 
категорії): одне -І місце, два -  II місця, три -  III місця.

Журі підсумкового етапу визначає: І, II, III місця по одному(незалежно 
від вікової категорії).

журі оформляються відповідними протоколами, є^  Л Ч Ч Т Т Т Л ' Г  Т Ї Т / Г
J  1̂ plllit/ППЛ

остаточними й апеляції не підлягають.
Переможці міського конкурсу, які посіли І, II, III місця (всього по три 

особи з кожної номінації) нагороджуються дипломами департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради.


