
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
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^ . 2 0 2 1  р. Львів

Про проведення обласного конкурсу 
на краще знання іноземних мов, 
якими володів Іван Франко

Відповідно до пЛ4 Заходів департаменту освіти і науки
облдержадміністрації на 2021 рік та з метою вшанування творчої спадщини 
Івана Франка, популяризації його перекладацької діяльності як засобу 
мовленнєвої міжкультурної комунікації

1. Директорові КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської 
молоді» Бородчук Н. А. забезпечити проведення обласного конкурсу на краще 
знання іноземних мов, якими володів Іван Франко (далі -  Конкурс).

2. Затвердити Положення про проведення обласного конкурсу 
(додається).

3. Затвердити склад оргкомітету та журі (додатки 1, 2).
4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та 

територіальних громад області інформувати керівників закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти про проведення обласного конкурсу.

5. Директорові КЗ ЛОР «Нагуєвицька спеціальна школа І-ІІ ступенів» 
Роскіпу І.С. забезпечити організацію і проведення фінального етапу обласного 
конкурсу на краще знання іноземних мов, якими володів Іван Франко 
25.09.2021 року.

6. Переможців обласного конкурсу нагородити дипломами департаменту 
освіти і науки Львівської облдержадміністрації та призами.

7. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії №1 департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації (Сіромській Н.М.) забезпечити 
фінансування заходу за кошти, що передбачені згідно з кошторисом (додаток

8. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу 
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти департаменту освіти і 
науки Львівської облдержадміністрації Сислюк І.П.

НАКАЗУЮ:

3).

Директор Олег ПАСКА



Затверджено наказом 
департаменту освіти і науки 
Львівської облдержадміністрації
№ &  . 2021р.

AS.

П о л о ж е н н я
про проведення обласного конкурсу на краще знання іноземних мов,

якими володів Іван Франко

1. Мета та завдання
1.1. Конкурс проводиться з метою вшанування творчої спадщини Івана 

Франка, популяризації його як перекладача і перекладознавця, підвищення 
інтересу учнівської молоді до поглибленого вивчення іноземної мови як засобу 
міжкультурної комунікації.

1.2. Основним завданням Конкурсу є:
- популяризація творчої спадщини Івана Франка;
- виявлення та підтримка обдарованих школярів, які зацікавлені у 

поглибленому вивченні іноземних мов;
- формування в учнів високої мовної і літературної культури, розвиток 

творчих умінь і навичок у галузі перекладознавства.

2. Умови Конкурсу
2.1. У конкурсі можуть брати участь учні 8-11 класів закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти. Реєстрація на сайті КЗ ЛОР «Львівська 
обласна Мала академія наук учнівської молоді» з 27.08. до 05.09.2021 року 
(онлайн).

2.2. Конкурс проводиться у три етапи:
І етап -  написання есе на одну із запропонованих тем:
- «Іван Франко та німецька література»,
- «Іван Франко та англійське літературознавство»;
- «Іван Франко та іспанське літературознавство»;
- «Іван Франко та французьке літературознавство»;
- «Іван Франко та польське літературознавство».

Мова написання есе -  іноземна (англійська, німецька, французька, 
іспанська або польська).

2.2. До участі у Конкурсі допускаються роботи у друкованому варіанті у 
форматі Microsoft Word, шрифт -  Times New Roman, 14 розмір, 1,5 
міжрядковий інтервал, всі поля -  1,5 см, сторінки формату А-4. Обсяг есе -  
3000-3500 знаків.

2.2.2. Роботи слід подавати у електронному вигляді на адресу Роботи слід 
подавати у електронному вигляді на адресу manfranko2021@gmail.com .

У темі листа і назві файлу необхідно зазначити своє прізвище та ім’я за 
зразком: Кульчицька_ Анна_есе Франко_2021

2.2.3 .Критерії оцінювання І етапу -  40 балів.
Есе подаються до 15 вересня 2021 року.
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2.2.4. До II етапу допускаються учасники, роботи яких за результатами І 
етапу набрали 20 і більше балів.

II етап -  виконання тестових завдань та творчого перекладу (дистанційно) 
-  40 балів.

Дата проведення -  21.09.2021 р.
Критерії оцінювання:
- 10 тестових завдань -  10 балів;
- 1 творче завдання -  30 балів.

До III етапу (фінальний) -  допускаються учасники, які набрали 70 і 
більше балів у І та II етапах Конкурсу.

III етап (очний) -  декламація напам’ять віршованого твору Івана Франка (на 
вибір) мовою перекладу (англійська, німецька, французька, іспанська або 
польська).

Критерії оцінювання -  20 балів (оригінальність, виразність, вимова, 
темперамент).

3. Керівництво та організація Конкурсу
Керівництво конкурсу здійснює департамент освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації. Безпосередньо організацію здійснює КЗ ЛОР «Львівська 
обласна Мала академія наук учнівської молоді».

4. Визначення переможців Конкурсу
4.1. Переможці визначаються за результатами III етапу. Кількість 

переможців -  50% від загальної кількості учасників III етапу.
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5. Фінансування
Фінансові витрати на проведення Конкурсу відносяться на рахунок 

департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації.
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