
 
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О С В І Т И  І  Н А У К И  

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

                  Н А К А З  

 

___________________         Миколаїв № __________________ 
 

 

Про проведення щорічного обласного 

молодіжного фестивалю «MEDIAFEST» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до підпунктів 26, 38,43 пункту 6 Положення про департамент 

освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого 

розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 

21 червня 2018 року № 257-р (зі змінами), з метою виявлення, підтримки і 

розвитку обдарованої учнівської і студентської молоді Миколаївської області, 

створення оптимальних умов для розвитку творчого потенціалу, самореалізації 

та професійної компетенції молоді Миколаївської області 

 

НАКАЗУЮ: 
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1. Затвердити Положення про проведення щорічного обласного 

молодіжного фестивалю «MEDIAFEST» (далі – Положення), що додається. 

 

2. Щорічно у березні-квітні проводити щорічний обласний молодіжний 

фестиваль «MEDIAFEST» (далі – Фестиваль) у три етапи на базі Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

 

3. Начальнику відділу професійної (професійно-технічної) освіти, 

координації діяльності вищої освіти, науки управління професійної 

(професійно-технічної), вищої освіти, науки та кадрового забезпечення 

департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації 

Віннік Ю.:  

забезпечити належний рівень проведення Фестивалю; 

 

опублікувати цей наказ у засобах масової інформації. 

 

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти, професійної 

(професійно-технічної освіти), закладів вищої освіти, позашкільної освіти 

Миколаївської області: 

 

1) забезпечити:  

 

направлення необхідної документації на участь у Фестивалі відповідно до 

цього Положення на електронну адресу:pr.nuk2020@gmail.com; 

 

своєчасне прибуття для участі у ІІІ (фінальному) етапі Фестивалю 

переможців ІІ (відбіркового) етапу; 

 

2) призначити відповідальних, що супроводжуватимуть учасників до 

місця проведення ІІІ (фінального) етапу Фестивалю та у зворотному напрямку. 

mailto:pr.nuk2020@gmail.com
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5. Ректорові Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова Трушлякову Є. забезпечити належний рівень, безпечні 

умови організації та проведення ІІІ (фінального) етапу. 

 

6. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування. 

 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора - начальника управління професійної (професійно-технічної), вищої 

освіти, науки і кадрового забезпечення департаменту освіти і науки 

Миколаївської облдержадміністрації Комісарову Л.  

 

 

 

Директор                                                                        Олена УДОВИЧЕНКО 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Ректор Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова         Євген ТРУШЛЯКОВ 

 



 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник директора – 

начальник управління професійної  

(професійно-технічної), вищої освіти,  

науки і кадрового забезпечення  

департаменту освіти і науки  

Миколаївської облдержадміністрації   Людмила КОМІСАРОВА 

 

Начальник відділу дошкільної,  

загальної середньої та  

позашкільної освіти управління 

дошкільної, загальної середньої  

та позашкільної освіти 

департаменту освіти і науки  

Миколаївської обласної  

державної адміністрації     Тетяна ФІЛІНА 

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт  

департаменту освіти і науки  

Миколаївської облдержадміністрації   Олена ЗАЙЧЕНКО  

 

Начальник відділу професійної  

(професійно-технічної) освіти,  

координації діяльності вищої освіти,  

науки департаменту освіти і науки  

Миколаївської обласної державної  

адміністрації       Юлія ВІННІК 

 


	ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

