
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

02.11.2020                                     с.Миколаївка                                        № 126-ОД 
 

Про проведення ІІ етапу  

ХІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 

учнівської молоді імені 

Тараса Шевченка серед учнів 

закладів загальної середньої 

освіти у 2020/2021 

навчальному році 

 

Відповідно до Положення про Міжнародний мовно-літературний 

конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. 

№ 571, на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 

30.09.2020 № 1/9-553 «Про проведення ХІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка», наказу Департаменту освіти і науки  Сумської обласної 

державної адміністрації від 06.10.2020 № 406-ОД «Про проведення І та ІІ 

етапів ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і 

студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів закладів загальної 

середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, з метою вшанування творчої 

спадщини Т.Г. Шевченка, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її 

потенціалу, виховання в молодого покоління поваги до мови і традицій свого 

народу 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести ІІ етап ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

імені Тараса Шевченка (далі Конкурс) 14 листопада 2020 року: 

1.1. Реєстрація учасників Конкурсу: з 08 год. 30 хв. до 09 год. 00 хв.  

1.2. Початок Конкурсу: 09 год. 00 хв. 

2. Затвердити склад оргкомітету та журі ІІ етапу Конкурсу (додаток 1). 

3. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської 

ради (Макшеєвій Н.С.): 

3.1. Забезпечити отримання завдань ІІ етапу Конкурсу закладами 

загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради. 

3.2. Довести результати Конкурсу до відома директорів закладів 

загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради.  



3.3. Узагальнити звіти про проведення ІІ етапу та надіслати заявку на 

участь у ІІІ етапі Конкурсу до комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти до 20 листопада 2020 року. 

4. Директорам закладів загальної середньої освіти Миколаївської 

сільської ради забезпечити участь школярів у ІІ етапі Конкурсу згідно з 

поданими заявками. 

5. Відповідальність за достовірність даних про учнів-учасників ІІ етапу 

Конкурсу, поданих у заявках, покласти на директорів закладів загальної 

середньої освіти, виконавців заявок та відповідальних учителів. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

  



Додаток 1 

до наказу відділу освіти, 

молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

02.11.2020 № 126-ОД 

 

 

Склад оргкомітету  

Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

 імені Тараса Шевченка 

 

1. Шафоростова А. І. – голова оргкомітету, начальник відділу освіти 

Нижньосироватської сільської ради. 

2. Макшеєва Н.С. – член оргкомітету, начальник відділу освіти, молоді та 

спорту Миколаївської сільської ради. 

3. Лохоня Л. Л. – член оргкомітету, методист відділу освіти Хотінської 

селищної ради. 

4. Іващенко С.М. – член оргкомітету, завідувач методичного кабінету 

Управління освіти, культури, молоді та спорту 

Степанівської селищної ради. 

 

 

 

Склад журі ІІ етапу  

Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

 імені Тараса Шевченка 

 

1. Коротенко І. В. – голова журі, учитель української мови та літератури 

Хотінської СШ І-ІІІ ступенів. 

2. Осетрова С. М. – член журі, учитель української мови та літератури 

Степанівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів  

3. Калантай Є. А. – член журі, учитель української мови та літератури 

Лікарського НВК. 

4. Вельможна І. В. – член журі, учитель української мови та літератури 

СтаросільськоїЗОШ І-ІІІ ст. 

5. Семенець А. І. – член журі, учитель української мови та літератури 

Степанівської філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

6. Торяник Т. М. – член журі, учитель української мови та літератури 

Кіндратівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

7. Косенко С. В. – член журі, учитель української мови та літератури 

Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

8. Пилипенко Ю.М. – член журі, учитель української мови та літератури 

Миколаївського НВК. 

 


