
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 «НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА» 

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 
 

07.09.2020 смт Нова Водолага    № 162 

 

Про проведення фестивалю 

ораторського мистецтва             

серед учнів 10-11-х класів 

 

 На виконання Обласної програми розвитку освіти «Новий освітній 

простір Харківщини» на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради 

від 06 грудня 2019 року № 817-VII (XVIII сесія VII скликання), листа 

Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної 

освіти» від 07.09.2020 №425 «Про Фестиваль ораторського мистецтва» (далі - 

Фестиваль), з метою виявлення та підтримки лінгвістично обдарованих дітей, 

сприяння розкриттю їхнього таланту, формування громадської, соціальної та 

загальнокультурної компетентностей, виховання почуття національної гідності 

й патріотизму та з нагоди Дня української писемності та мови 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати та провести у закладі фестиваль, присвячений 175-річчю від 

дня народження І.К.Карпенка-Карого, за темою «Де ж і голосам буть, як не в 

народі, що виростає на волі, серед степу широкого!(І.Карпенко-Карий)» серед 

учнів 10-11-х класів з використанням онлайн-ресурсів. 

06.10.2020 

2. Головою оргкомітету Фестивалю призначити Єрмакова С.Ю., директора. 

3. Затвердити склад журі І етапу Фестивалю: 

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

роботи; 
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   - співголова журі - Скляр І.І., керівник методичного об’єднання вчителів 

гуманітарного циклу; 

   - Черниш І.В., заступник директора з виховної роботи, член журі; 

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

  - Антоненко О.І., вчитель російської мови та зарубіжної літератури, член журі; 

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

4. Вчителю української мови та літератури, Курило О.А. надати до 

Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної 

освіти» заявку на участь в обласному рівні Фестивалю. 

4.1 Конкурсний виступ учня слід розмістити на сервісі YouTube, а посилання 

для перегляду цього виступу направити на електронну адресу 

center_ekspert@ukr.net. 

До 09.10.2020 

4.2 Направити заявку та текст виступів учнів для участі в обласному етапі 

фестивалю на електронну адресу: center_ekspert@ukr.net (з поміткою «Фестиваль 

ораторського мистецтва»). 

 

До 09.10.2020 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Калашник Л.Б., заступника 

директора з навчально-виховної роботи. 

 

Директор          С.ЄРМАКОВ 

Деревянко 

 

З наказом ознайомлені: 

Калашник Л.Б.______ 

Черниш І.В._______ 

Курило О.А._______ 

Антоненко О.І.______ 

Скляр І.І.______ 

Петрашкевич Т.Р.______ 

mailto:center_ekspert@ukr.net
mailto:center_ekspert@ukr.net

