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Міністерство освіти і науки України 

Тернопільська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради 

 

 

Н А К А З 

 

             від  04.04. 2019 р.                       м. Тернопіль                                       №  

 
Про проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

«Ерудит» 

   На виконання наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної 

адміністрації від 01.04.2019 р. № 82-од «Про проведення І (шкільного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Ерудит» серед здобувачів освіти з порушеннями слуху 12-х 

(13-х) класів закладів загальної середньої освіти у 2019 році», відповідно до 

Положення про Всеукраїнський конкурс «Ерудит» серед здобувачів освіти з 

порушеннями слуху 12-х (13-х) класів закладів загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2018 року 

№ 1234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 січня 2019 р. за № 

18/32989, наказую: 

 

1. Довести до відома педагогічних працівників школи-інтернату, які беруть участь 

у проведенні І етапу (шкільного) Всеукраїнського конкурсу «Ерудит», 

інформацію про нове Положення про Всеукраїнський конкурс «Ерудит» серед 

здобувачів освіти з порушеннями слуху 12-х (13-х) класів закладів загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

13 листопада 2018 року № 1234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

09 січня 2019 р. за № 18/32989, зміст наказу управління освіти і науки 

Тернопільської обласної державної адміністрації від 01.04.2019 р. № 82-од «Про 

проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Ерудит» серед 

здобувачів освіти з порушеннями слуху 12-х (13-х) класів закладів загальної 

середньої освіти у 2019 році» (з додатками 1,2 до нього).  

2. Провести І етап (шкільний) Всеукраїнського конкурсу «Ерудит» (далі Конкурс) 

серед учнів 12-х класів Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської обласної ради 09 квітня 2019 року згідно 

з вимогами Положення про Всеукраїнський конкурс «Ерудит» серед здобувачів 

освіти з порушеннями слуху 12-х (13-х) класів закладів загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 

листопада 2018 року № 1234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 

січня 2019 р. за № 18/32989. 

3. Для забезпечення проведення Конкурсу членам організаційного комітету: Гуку І. В., 

заступнику директора з навчальної роботи; Лемезі Л.С., голові шкільного методичного 

об'єднання вчителів природничо-математичного циклу; Ониськів Н.П., голові 

методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу; Банько І.І., 

інструктору слухового кабінету, Новаковській У.А., вчителю зарубіжної літератури: 
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3.1. Розробити завдання, умови та порядок проведення І етапу (шкільного) Конкурсу, 

визначення переможців і форм їх нагородження. 

3.2. З переможцем шкільного конкурсу забезпечити проведення додаткових занять та 

консультацій. 

3.3. Інформацію про перебіг та результати Конкурсу висвітлити на сайті школи. 

4. Контроль за  виконанням наказу залишаю за собою 
 

З наказом ознайомлені: 

 
Гук І. В. 
Лемега Л.С. 

Ониськів Н.П. 

Банько І.І. 
НоваковськаУ.А. 

Николюк Н.М. 

Збаражська О.М. 

Євстратова О.С. 

Карпюк О.В. 

Новаковський А.А. 

Співак І.Р. 

Самуляк Л.В. 

Шмир Л.О. 

 

 

 Директор школи-інтернату                                               І. М. Смачило   
 


