
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

01.12.2020                                          с.Миколаївка                                        № 136-ОД 

 

Про участь у ІІІ етапі ХІ 

Міжнародного мовно-

літературного конкурсу 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 01.06.2011 № 571, на виконання наказу 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

27.11.2020 № 485-ОД «Про проведення ІІІ етапу ХІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

серед учнів закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році», з 

метою вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, сприяння 

вихованню почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю, формування 

готовності творити добрі справи для рідної Батьківщини, заможної, повноправної 

і невіддільної від світового розвитку країни 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Узяти участь у ІІІ етапі ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів закладів 

загальної середньої освіти 5 грудня 2020 року, ураховуючи епідеміологічну 

ситуацію, нормативно-правові акти і рекомендації Міністерства охорони здоров’я 

України та Головного державного санітарного лікаря України з питань протидії 

пандемії  коронавірусу, у дистанційному форматі. 

 

2. Директору Кровненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області 

(Простатіній О.О.): 

1) забезпечити 5 грудня 2020 року участь переможця ІІ етапу (згідно із 

додатком) в ІІІ (обласному) етапі конкурсу, що відбудеться на базі Кровненського 

ЗЗСО І-ІІІ ст.; 



2) провести цільові інструктажі з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності для учасників Конкурсу та вчителів, ураховуючи епідеміологічну 

ситуацію. 

3) надати роботу учениці відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради 07 грудня  2020 року. 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

            Наталія МАКШЕЄВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

01.12.2020 № 136-ОД 

СПИСОК  

учасників ІІІ етапу ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка 

 

№
 з

\п
  

Прізвище, ім’я, 

по батькові учня 

 

Назва та адреса навчального закладу 

 

К
л
ас

 н
ав

ч
ан

н
я
 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові вчителя, 

який підготував учня 

1 
Мурай Альона 

Андріївна 

Кровненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області 

Адреса: вул. Шкільна, 9, с. Кровне, Сумський район, 

Сумська область, 42323 

5 
Пономаренко  Олена 

Вікторівна 

 

Начальник _______ Н. С. Макшеєва 

Голова журі _______ Є. А. Калантай 

14 листопада 2020 року 


