
 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕК” ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

19.10.2015 смт Нова Водолага №256 

 

Про  проведення   VI Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

імені  Тараса  Шевченка 

у 2015/2016  навчальному  році 

 
 

На виконання Указу Президента України від 30.09.2010 № 928/2010 «Про 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка», відповідно до Положення про Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 01.06.2011 № 571, та листа Міністерства освіти і науки України  

від 28.09.2015 № 1/9-465 «Про проведення VI Міжнародного мовно- 

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка», наказ Департаменту науки і освіти  Харківської обласної державної 

адміністрації  від 15.10.2015 № 433 “Про проведення VI 

Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка в 

загальноосвітніх, професійно-технічних, 

вищих навчальних закладах І-ІV рівнів 

акредитації Харківської області у 2015/2016 

навчальному році” та  з метою вшанування творчої 

спадщини Тараса Григоровича Шевченка, виявлення творчо обдарованої 



 

 

молоді, розвитку її потенціалу, виховання в молодого покоління поваги до мови 

і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні, загальної 

мовної культури  
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НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 23.10.2015 року І етап VI Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. 

2. Головою оргкомітету І етапу Конкурсу призначити  Єрмакова С.Ю., 

директора. 

3. Затвердити склад журі І етапу Конкурсу: 

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

роботи; 

-   співголова журі  - Скляр І.І., керівник методичного об'єднання вчителів 

гуманітарного циклу; 

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

-     Петрашкевич Т.Р., вчитель  української мови та літератури, член журі. 

3.1. Розробити до 22.10.2015 року завдання для учасників  І етапу VI 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу та погодити з головою 

оргкомітету    Єрмаковим С.Ю. 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи, голові журі І етапу VI 

Міжнародного мовно-літературного  конкурсу Калашник Л.Б.: 

4.1. Подати  до організаційного комітету ІІ  (обласного)  етапу Конкурсу звіт  

про проведення І етапу  Конкурсу за формами, затвердженими наказом 

Департаменту  науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 

15.10.2015   № 433. 



 

 

                                                                                                                До 15.11.2015 

5. Контроль за  виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                              С.Ю.Єрмаков 

Калашник  
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З наказом  від 19.10.2015№ 256  ознайомлені: 

 

Калашник  Л.Б._________ 

Курило О.А.____________ 

Скляр І.І._______________ 

Петрашкевич Т.Р.________ 

 

                                                   

                                                               

 

 

 

 

 

 

 
 


