
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

15.09.2015 смт Нова Водолага                                    № 231 

 

Про проведення І етапу 

ХVI міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика 

 

 

 Згідно з положенням про Міжнародний конкурс з української мови імені 

Петра Яцика, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 

13.03.2008 №168, відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 

15.09.2015 №1/9-745 “ Про проведення XVI Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика”, з метою сприяння утвердженню статусу 

української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у молодого 

покоління українців поваги до мови свого народу 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 09 листопада 2015 року І етап  XVI Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика (далі-Конкурс). 

2. Затвердити склад оргкомітету І етапу Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика у 2015/2016 навчальному році у складі: 



-голова оргкомітету: Єрмаков С.Ю., директор; 

- заступник голови оргкомітету: Калашник Л.Б., заступник директора з 

навчально-виховної роботи; 

- член оргкомітету: Курило О.А., вчитель української мови та літератури. 

3. Вчителю української мови та літератури Курило О.А., та керівнику 

методичного об’єднання вчителів школи І ступеня Лютко О.М. підготувати 

завдання для учнів-учасників 3-4-х класів. 
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4. Затвердити склад жюрі І етапу  XVI Міжнародного конкурсу української мови 

імені Петра  Яцика у 2015/2016 навчальному році у складі: 

- голова журі: Калашник Л.Б., заступник директора з навчально-виховної 

роботи; 

- заступника голови журі: Скляр І.І., керівник методичного об’єднання 

вчителів суспільно-гуманітарного циклу; 

   - члени жюрі: 

     Петрашкевич Т.Р., вчитель української мови та літератури; 

  Курило О.А., вчитель української мови та літератури; 

 Лютко О.М., вчитель початкових класів, керівник методичного об’єднання 

вчителів школи І ступеня. 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б. до 

16.11.2015 року подати до оргкомітету ІІ етапу Конкурсу звіт про проведення      

І етапу та заявку на участь у ІІ етапі Конкурсу. 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 



 

 

Директор                                                                                                 С.Ю.Єрмаков 

Калашник 
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З наказом  від 15.09.2015  № 231 ознайомлені: 

Калашник Л.Б.______ 

Петрашкевич Т.Р.______ 

Курило О.А.________ 



Лютко О.М._________ 

Панченко Л.Є._______ 

Скляр  І.І.___________ 


