
 
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

 

НАКАЗ    

 

Зачепилівка 

 

26.10.2018                                                 № 296 

 

 

Про проведення ІХ Міжнародного  

мовно - літературного        конкурсу  

учнівської    молоді   імені    Тараса  

Шевченка     в       закладах загальної 

 середньої освіти                     

Зачепилівського  району  

у 2018/2019 навчальному році 

 

 

Відповідно до Указу Президента України від 30.09.2010 № 928 «Про 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка», Положення про Міжнародний мовно-літературний 

конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 01.06.2011 № 571, ураховуючи лист Міністерства освіти і науки України  

від 03.10.2018 № 1/9-593 «Про проведення ІХ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка», листа Департаменту науки і освіти Харківської  обласної 

державної адміністрації від 23.10.2018 № 01-30/ 5069 «Про проведення ІІ 

(районного, міського, ОТГ) та ІІІ (обласного) етапів ІХ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка в закладах загальної середньої освіти Харківської області у 

2018/2019 навчальному році»,  із 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,  наказую 

 

1. Організувати та провести ІХ Міжнародний мовно-літературний конкурс 

учнівської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів 5−11-х класів закладів 

загальної середньої освіти  району: 

– І (шкільний) етап – до 09.11.2018 року; 

– ІІ (районний) етап – 17 листопада 2018 року. 

2. Затвердити склад організаційного комітету та журі ІІ (районного) етапу ІХ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса 

Шевченка серед учнів 5−11-х класів закладів загальної середньої освіти   

району (додаток 1, 2). 

3. Керівникам   закладів освіти: 

3.1. Організувати проведення І (шкільного) етапу ІХ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів 

5-11 класів  закладів загальної середньої освіти  району 

                           До 09.11.2018 

3.3. Подати до районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та 

спорту звіт про проведення І (шкільного) етапу та заявку на участь в ІІ 

(районному) етапі Конкурсу (додатки 3,4). 

                  До 12.11.2018 

3.2  Забезпечити участь переможців шкільного етапу ІХ Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка в ІІ 

(районному) етапі.                                                                                                                  

               17.11.2018 

4.   Методисту районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та 

спорту  Ляшенко В.І.: 



4.1 Подати до організаційного комітету ІІІ (обласного) етапу ІХ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса 

Шевченка звіт про проведення І та ІІ етапів конкурсу (додаток 5). 

До 23.11.2018 

4.2. Забезпечити участь переможців ІІ (районного) етапу в ІІІ (обласному) 

етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді 

імені Тараса Шевченка. 

                                                                                                                   15.12.2018 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача районного 

методичного кабінету Бєляєву А.І. 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                О. ПЕТРЕНКО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


