
 

 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №27  

м. Куп’янськ Харківської області 
 

НАКАЗ 
 

03.11.16 р.           №   

 

 

Про проведення I етапу та підготовку до III етапу 

XVII Міжнародного конкурсу з української мови 

учнівської та студентської молоді імені Петра Яцика 

  

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 12.10.2016 

№ 1/11- 13227 «Про проведення XVII Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика», листа Науково-методичного центру професійно-

технічної освіти у Харківській області від 01.11.2016 № 01-260 з метою 

сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її 

престижу, виховання у молодого покоління українців поваги до свого 

народу, мови і традицій, виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її 

потенціалу, підвищення рівня мовної освіти в Україні, загальної мовної 

культури 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати проведення I етапу XVII Міжнародного конкурсу з 

української мови серед учнівської та студентської молоді імені Петра Яцика. 

2. Провести I етап XVII Міжнародного конкурсу з української мови 

серед учнівської та студентської молоді імені Петра Яцика з 9.11.16 р. по 

20.11.16 р. 

3. Затвердити склад оргкомітету і журі I етапу XVII Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика у складі: 

- Нечволод Н.А. – викладач вищої категорії, голова методичної 

секції загальноосвітніх предметів, голова оргкомітету; 

- Соломєнна Т.Г. – методист, заступник голови оргкомітету; 

- Іванова Л.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи, 

член оргкомітету. 

- Корякіна О. М. – заступник директора з навчальної роботи, 

голова журі; 

- Чиркіна В.О. – викладач української мови і літератури, член журі; 

- Костюк Т.І. – викладач української мови і літератури, член журі; 



- Рудневська А.П. – викладач української мови і літератури, член 

журі; 

- Абашник Л.А. – викладач іноземної мови, член журі. 

4. Затвердити склад предметно-методичної комісії: 

- Нечволод Н.А. – викладача історії, голова методичної секції 

загальноосвітніх предметів; 

- Чиркіна В.О. – викладача української мови і літератури; 

- Костюк Т.І. – викладача української мови і літератури; 

- Рудневська А.П. – викладач української мови і літератури, 

світової літератури; 

- Абашник Л.А. – викладача іноземної мови. 

5. Розробити завдання для учасників I етапу XVII Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

6. Розробити критерії оцінювання для перевірки конкурсних робіт. 

7. Визначити результати I етапу XVII Міжнародного конкурсу з 

української мови серед учнівської та студентської молоді імені Петра Яцика.  

8. Подати до Науково-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Харківській області протоколи та зразки завдань I етапу XVII 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика до 01.12 2016 

р. 

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з навчальної роботи Корякіну О.М. 

 

 

Директор        В.А. Кравцов 

 

 

З наказом ознайомлена: 

Корякіна О.М. 

Костюк Т.І. 

Чиркіна В.О. 

Рудневська А.П. 
 


