
 
УКРАЇНА 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

від «26» квітня 2012 р.                                     № 351 
 

Про   підсумки  проведення   

міського конкурсу 

на кращого знавця англійської мови 

серед вихованців гуртка «Спілкуємося англійською» 

 

Відповідно до плану роботи департаменту освіти Вінницької міської ради на 

2012 рік, з метою поглиблення та вдосконалення знань, вмінь та навичок учнів у 

спілкуванні англійською мовою, а також розвитку в учнів уміння представляти рідну 

культуру, країну, стиль життя людей у процесі іншомовного культурного 

спілкування 25 квітня у приміщенні навчального закладу «НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів-

гімназія №2 Вінницької міської ради» пройшов міський конкурс на кращого знавця 

англійської мови серед вихованців гуртка «Спілкуємося англійською», організований 

департаментом освіти та міським методичним кабінетом. 

Відповідно до наказу  департаменту освіти Вінницької  міської  ради від 

03.03.2012 р.  № 182 «Про проведення міського конкурсу на кращого знавця 

англійської мови серед вихованців гуртка «Спілкуємося англійською» участь у 

міському конкурсі прийняли 102 переможця  шкільного етапу, проведений в школах 

міста з  02.04 по 19.04.2012 року.  

Конкурс проходив у формі гри-квеста (з англійської quest), в ході якого команда, 

що складалася з трьох учасників (представників однієї групи гуртка «Спілкуємося 

англійською») проходила поетапно 4 (для початкового рівня) або 6 (для середнього 

та високого рівнів) станцій. Кожна станція була присвячена одній із тем в межах тем 

комунікативних ситуацій, зазначених у програмі роботи гуртка «Спілкуємося 

англійською». На станції команда мала змогу обрати конверт із завданням, щоб  

виконати комунікативне завдання з даної теми. 

 Максимальна кількість балів для початкового рівня – 48 балів, середній та 

високий рівні – 72, загальна відомість результатів учасників даного конкурсу 

відображена в додатку 1.   

Учасники продемонстрували гарні знання, творчий підхід до вирішення 

комунікативних завдань, невимушеність у спілкуванні, що засвідчує високий рівень 

їх підготовки до участі конкурсі. 

Виходячи з вищевикладеного, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Затвердити рішення журі та визнати переможцями і призерами міського 

конкурсу на кращого знавця англійської мови серед вихованців гуртка «Спілкуємося 

англійською» команди наступних загальноосвітніх навчальних закладів: 



  

   Назва ЗНЗ 
Загальна к-сть 

балів 
 Місце 

 Початковий рівень 

1  ЗШ І-ІІІ ступенів № 35 44  І 

2  ЗШ І-ІІІ ступенів № 11 39  ІІ 

3  ЗШ І-ІІІ ступенів № 4 37  ІІІ 

4  ЗШ І-ІІІ ступенів № 13 37  ІІІ 

 Середній рівень 

1  ФМГ №17 48  І 

2 ЗШ І-ІІІ ступенів № 32 47,5  І 

3 ЗШ І-ІІІ ступенів № 31 46  ІІ 

4 ЗШ І-ІІІ ступенів № 20 44  ІІІ 

5 ВТЛ 44  ІІІ 

 Високий рівень 

1  НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 60,5  І 

2  ЗШ І-ІІІ ступенів № 26 57,5  ІІ 

3  НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів № 30 48  ІІІ 

 

2. Нагородити  грамотами департаменту освіти Вінницької  міської ради та 

подарунками команди переможців міського конкурсу на кращого знавця 

англійської мови серед вихованців гуртка «Спілкуємося англійською».  

 

3. Оголосити подяку: 

3.1. за якісну підготовку організації і проведення міського конкурсу на кращого 

знавця англійської мови директору НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 Мріщуку В.П., 

заступнику директора з навчально-виховної роботи НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів № 2 

Іванічкіній Н.П. та членам журі, вчителям іноземних мов загальноосвітніх 

навчальних закладів міста Вінниці; 

 

3.2. директорам загальноосвітніх навчальних закладів: НВК:ЗШ І-ІІІ ст. -

гімназії № 2 ВМР (Мріщуку В. П.), ЗШ І-ІІІ ст. № 4 ВМР (Седельову О.О.), ЗШ 

І-ІІІ ст. № 11 ВМР (Середюку В.В.), ЗШ І-ІІІ ст. № 13 ВМР (Лученко С.В.), 

ФМГ № 17 ВМР (Сапізі В.С.), ЗШ І-ІІІ ст. № 20 ВМР (Каньшину В.М.), ЗШ     

І-ІІІ ст. № 26 ВМР (Козаченко В.І.), НВК:ЗШ І-ІІІ ст. - гімназії № 30 ВМР 

(Панасюк А.В.), ЗШ І-ІІІ ст. № 31 ВМР (Іванець О.М.), ЗШ І-ІІІ ст. № 32 ВМР 

(Швецю О.Д.), ЗШ І-ІІІ ст. № 35  ВМР (Нальотовій Т.Г.), ВТЛ (Пастуху С.К.); 

 

3.3. вчителям, які підготували переможців міського конкурсу на кращого 

знавця англійської мови. 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

департаменту І. Божок  

 

Директор департаменту      Володимир Буняк 

 
 Резнік С. 

59-53-56 

Пелішенко Г.Ф. 

35-72-89 



Додаток  1 

до наказу департаменту освіти 

від 26.04.2012 р.  №351    

 

 

 

 

ЗАГАЛЬНА  ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

Навчальний 

заклад 
Сума балів Місце 

Початковий рівень 

№35 44 І 

№11 39 ІІ 

№4 37 ІІІ 

№13 37 ІІІ 

№15 35  

№18 34  

№14 31  

№16 23  

Середній рівень 

№17  48 І 

№32 47,5 І 

№31 46 ІІ 

№20 44 ІІІ 

ВТЛ 44 ІІІ 

№21 43,5  

№36  43,5  

№22 43  

№25 42  

№7 41  

№9 41  

№10 41  

№34 36  

№23 34  

№33 33,5  

№29 32  

№19 23  

№8 21  

Високий рівень 

№2 60,5 І 

№26 57,5 ІІ 

№30 48 ІІІ 

№5 47  

№6 46,5  

№3 44  

№12 40,5  

№27 35  

 


