
 

 
УКРАЇНА  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПЕТРИКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

НАКАЗ 
 
02.12.2011                                     смт. Петриківка                                 №  204      
 
Про проведення   
ІІ Міжнародного мовно-літературного  
конкурсу учнівської та студентської  
молоді імені Тараса Шевченка   
 

На виконання Указу Президента 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, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 31.10.2011 № 1/9-806 , наказу Головного управління освіти і 
науки від 29.11.2011 № 980012-11 «Про проведення обласного етапу ІІ 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка»  та з метою вшанування творчої спадщини 
Тараса Шевченка, виявлення творчо обдарованої учнівської та студентської 
молоді, розвитку їх творчого потенціалу, виховання у молодого покоління 
поваги до мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в 
Україні,  

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Методисту з навчальної роботи Коваленко Н.В.: 
1.1. Забезпечити організацію та проведення ІІ етапу Конкурсу  

(районного) у термін з 9 грудня по 12 грудня 2011 року. 
1.2. Подати до 21 грудня 2011 року на кафедру гуманітарної освіти 

Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
звіт про проведення І , ІІ етапів Конкурсу, заявки для участі у ІІІ  етапі  разом 
із роботами учнів (5-7 робіт від району). 



1.3 Затвердити склад журі ІІ етапу ІІ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

1.4. Забезпечити участь переможців ІІ етапу Конкурсу  у обласному 
етапі ІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка, який відбудеться 28.01.2012 
року на базі ДОІППО. 

2. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів: 
2.2. Забезпечити організацію та проведення І етапу Конкурсу  

(шкільного) термін з 2 грудня по 8 грудня 2011 року. 
2.3. Подати до 9 грудня 2011 року у відділ освіти звіт про проведення І 

етапу Конкурсу, заявки для участі у ІІ  етапі  разом із роботами учнів (5–11 
класи). 

3. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
методиста відділу освіти Коваленко Н.В., контроль залишаю за собою. 

 
 
Начальник відділу освіти  
райдержадміністрації                                              С.О.ПРЯНІКОВ 
 
 
 
 
 
 
 

 


