
 

 

ЧЕРКАСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

 

НАКАЗ 

 
30 серпня 2016 № 222 

 

 

 

Про участь у щорічній Всеукраїнській 

українознавчій грі «Соняшник» та 

Всеукраїнському конкурсі фахової 

майстерності для вчителів-україністів 

«Соняшник–учитель» 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 12 жовтня 2012 року № 1101, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 30 жовтня 2012 року № 1811/22123 «Про затвердження 

положень про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник», Всеукраїнський 

конкурс фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник–учитель», 

враховуючи листи Міністерства освіти і науки України від 24 листопада                  

2015 року №1/9-563 «Про підсумки проведення VI Всеукраїнського конкурсу 

фахової майстерності для вчителів-україністів «Соняшник–учитель»-2015                

та про організацію конкурсу Соняшник–учитель»-2016» і від 10 березня 2016 

року № 1/9-124 «Про проведення VIІ Всеукраїнської українознавчої                        

гри «Соняшник» та про організацію VIІІ гри «Соняшник» і з метою активного 

долучення учнівського загалу до кращих здобутків національної культури                 

у її мовному та літературному просторі, формування навичок аналізу мовного 

та літературного матеріалу, а також для допомоги учням старших класів                    

в опрацюванні методики роботи із тестовими формами контролю, 

удосконалення роботи з обдарованою молоддю, керуючись п. 7 Положення           

про управління освіти і науки обласної державної адміністрації                         

(далі – Управління), затвердженого розпорядженням обласної державної 

адміністрації від 8 грудня 2015 року № 629 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Керівникам органів управління освітою: 

1.1. Сприяти участі вчителів у Всеукраїнському конкурсі «Соняшник-

учитель» керуючись положенням про Всеукраїнський конкурс фахової 

майстерності для вчителів-україністів «Соняшник-учитель». 

 



  

1.2. Провести 3 березня 2017 року в загальноосвітніх навчальних 

закладах гру «Соняшник» відповідно до положення про Всеукраїнську 

українознавчу гру «Соняшник» (офіційний сайт в Інтернеті: http://gra-

sonyashnyk.com.ua/). 

2. Начальнику відділу освіти Уманської районної державної адміністрації 

Бондар Б. Б. провести обласний семінар для районних (міських) координаторів 

Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» у  жовтні  2016 року. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління Сімушіну О. І. 

 

 

 

 

 

Начальник  В. В. Данилевський 
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Погоджено 

 

Заступник начальника 

управління освіти і науки       О.І. Сімушіна 

 

 

Ректор комунального навчального закладу 

«Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних  

працівників Черкаської обласної ради»     Н.М. Чепурна 

 

 

Начальник відділу дошкільної, 

загальної середньої освіти 

та виховної роботи   Л. В. Гордуновська 

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт 

відділу дошкільної, загальної середньої 

освіти та виховної роботи     І. М. Зажирко 

 

 

Проект наказу підготувала 

зав. лабораторії гуманітарних 

дисциплін КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»      С. І. Січкар 

 

 

Покажчик розсилки: 
 

КНЗ «ЧОІПОПП ЧОР»         1 
 

Відділи освіти          26 

 

 

Копії зроблені     «____»  ____________2016  ___________ 
                 (підпис) 
 

Копії розіслані згідно з покажчиком     «___»  ____________2016  ___________ 
                (підпис) 

 


