
  

 

 

ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

від  05  листопада  2019 року       №197-од 

 
Про  проведення у закладах загальної 
середньої освіти у 2019/2020  

навчальному  році XX Міжнародного 

конкурсу з  української мови імені  

Петра Яцика 

 

 На виконання Указів Президента України від 09.11.2007 № 1078 «Про 

Міжнародний конкурс з української мови iмeні Петра Яцика», від 28.11.2007 

року  № 1155 «Про деякі заходи щодо піднесення poлi української мови», 

відповідно до Положення про Міжнародний конкурс з української мови iмені 

Петра Яцика, затвердженого наказом Міністерства освіти i науки України від 

13.03.2008 № 168 (далі – Положення), листа Міністерства освіти і науки 

України від 12.10.2018 №1/9-624, наказу управління освіти і науки 

облдержадміністрації від  30.10.2019 р. № 255 «Про проведення в області у 

2019/2020 навчальному році ХХ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика», з метою сприяння утвердженню державного статусу 

української мови, піднесення її престижу серед української молоді, виховання 

поваги до культури та традицій українського народу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Провести у 2019/2020 навчальному році XХ Міжнародний конкурс з 

української мови імені Петра Яцика (далі – Конкурс) у такі терміни: 

1) I етап - у закладах загальної середньої освіти - 08 листопада 2019 року. 

 2) ІІ етап – районний –16 листопада 2019 року о 09.30 годині. 

 2. Для організації та проведення Конкурсу створити організаційні 

комітети; для перевірки виконання завдань, визначення переможців і призерів - 

журі;  для консультацій і розв’язання спірних питань у роботі журі – апеляційні 

комісії. Персональний склад оргкомітетів, журі, апеляційних комісій І етапу 

затвердити наказом керівника навчального закладу. 

 3. Для організації та проведення II етапу Конкурсу серед учнів ЗЗСО 

затвердити склад оргкомітету, журі та апеляційну комісію (додаток 3, 4, 5). 



 4. І, II, етапи Конкурсу провести за завданнями, складеними для кожної 

вікової категорії учнів. 

 1) Для підготовки завдань І етапу Конкурсу створити комісії з числа 

вчителів, склад яких затвердити наказом керівника навчального закладу. 

 2) II етап Конкурсу провести за завданнями Тернопільського обласного 

комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 3) Підбір завдань для перевірки писемного мовлення здійснити з 

урахуванням тривалості їх виконання: для учнів 3 – 4 класів – 1 астрономічна 

година; для учнів 5 – 8 класів – 2 астрономічні години;  для учнів 9 – 11 класів – 

3 астрономічні години. 

 5. Звіти про проведення І етапу Конкурсу (додаток 1), заявки на участь 

команд у наступному етапі Конкурсу (додаток 2) надіслати до оргкомітету II 

етапу Конкурсу відповідно до 12 листопада 2019 року. 

 6. Затвердити Персональний склад оргкомітету (додаток 3), журі (додаток 

4), апеляційної комісії (додаток 5) ІІ етапу Конкурсу. 

 7. Учасники Конкурсу: 

 1) Конкурс проводиться за трьома віковими категоріями: 

молодший вік – учні 3 – 4 класів (8 – 9 років); середній вік – учні 5 – 8 класів 

(10 – 14 років); старший вік – учні 9 – 11 класів . 

 2) У І етапі Конкурсу можуть брати участь учні 3 – 11 класів 

 закладів загальної середньої освіти. 

 3) Кількісний склад учасників для участі в II етапі Конкурсу визначається 

по одному учаснику від паралелі відповідних класів.  

 4) Кількісний склад команд для участі в III етапі Конкурсу визначається 

по одному учаснику від паралелі відповідних класів . 

 8. До місця проведення Конкурсу учні прибувають організовано в 

супроводі керівника команди, що призначається з числа вчителів української 

мови і літератури, які брали участь у підготовці членів команди до Конкурсу і 

не є членами журі або оргкомітету відповідного етапу. 

 9. Керівники команд забезпечують своєчасне оформлення документів, 

прибуття учасників на Конкурс і повернення їх до закладів освіти, 

адміністративно відповідають за життя та здоров’я членів команд. 

10. Переможці Конкурсу на всіх етапах нагороджуються дипломами І, II, 

ІІІ ступенів установленого зразка окремо за класами  з орієнтовним розподілом 

дипломів у співвідношенні 1:1:1. 

 11. Для проведення ІІ етапу конкурсу використати приміщення 

Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 12. Директору  Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ступенів Добруновій М. А. 

здійснити підготовку приміщень, забезпечити дотримання правил техніки 

безпеки, охорони праці, збереження життя і здоров’я учасників під час 

проведення ІІ етапу Конкурсу. 



 13. Фінансування Конкурсу здійснити за рахунок відділу освіти 

Підволочиської селищної ради.  

 14. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 

відділу освіти Руслана Беня.   

 Галина Сакевич 

 Галина  Петрунів   

 

 Юрисконсульт  Ірена Витвицька  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти  

Підволочиської селищної ради  

від 05 листопада 2019 р. №  -од 

 

Звіт 

про проведення І етапу 

XХ  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

у___________________________________________ 

(назва навчального закладу, район) 
 

 

1. Відомості про учасників Конкурсу: 

 
Кількість закладів освіти, 

учні яких брали участь у 
 
  Клас 

Кількість учасників Конкурсу Кількість 

переможців  

I етапі Конкурсу   I етап II етап за дипломами 

міськ. сільськ. спец.  міськ. сільськ. спец. міськ. сільськ. спец. I II III 
   3          

   4          

   5          

   6          

   7          

   8          

   9          

   10           

   11           

 
 

 2. Коротко подаються відомості про організацію і проведення 

відповідного етапу Конкурсу, зміст завдань, участь викладачів, учителів, 

працівників освіти, вносяться пропозиції щодо покращення організації та 

проведення Конкурсу. 

 

 

Начальник відділу освіти 

 

(Керівник навчального закладу) 

 

 

Голова оргкомітету  І  етапу  Конкурсу 

 

Голова журі  І етапу Конкурсу 

 

 

« ____ » _____________  2019 р. 
 

М.П. 
 

 

 



Додаток 2 

до наказу відділу освіти  

Підволочиської селищної ради 

від 05 листопада 2019 р. №   -од 

 

 

Заявка 

на участь команди________________________________________________ 

(назва навчального закладу, район) 
у ІІ етапі XХ Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика 

 

 

За рішенням оргкомітету та журі І  етапу XХ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика для участі у ІІ  етапі Конкурсу 

направляються такі учні  – переможці І етапу: 

 
 

№ Прізвище, ім'я, по 

батькові учня 

(студента) 

Число, 

місяць, рік 

народження 

Назва 

навчального 

закладу 

Клас 

(курс) 

навчанн

я 

Клас 

(курс), за 

який 

виконува-

тиме 

завдання 

Місце, 

зайняте 

на    ІІ (І) 

етапі 

Конкурсу 

Прізвище, ім'я, 

по 

батькові вчителя 

(викладача), 

який 

підготував учня 

(студента) 

        

 

 

Керівником команди призначено ______________________________________ 

                    
(прізвище, ім’я, по батькові, посада) 

 

 

Начальник  відділу освіти  

 

(Керівник навчального закладу) 

 

 

Голова оргкомітету І  етапу Конкурсу 

 

 

Голова  журі   І   етапу Конкурсу 

« ____ » _____________ 2019 р. 
 

 

М.П. 
 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу відділу освіти  

Підволочиської селищної ради  

від 05 листопада 2019 р. №   -од 

 

Склад оргкомітету  ІІ етапу 

ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 
 
 

 

1. Лукасевич О.Б.- вчитель Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.- голова оргкомітету; 

2. Реєнт Л.І. - вчитель Підволочиської гімназії ім. І. Франка; 

3. Жмуд Г.І. - вчитель Староміщинської філії Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

4. Дудар М.В. - вчитель  НВК «Оріховецький  ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ»; 

5. Веретюк Л.В. - вчитель   Хмелиськівської  ЗОШ І-ІІ ст; 

6. Лейцусь Ю.П. - вчитель Підволочиської гімназії імені І. Франка; 

7. Антонюк І.В. - вчитель Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.;. 

8. Кава Л.М. - вчитель НВК «Оріховецький ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

9. Васильчук Г.П. - вчитель НВК « Богданівський ЗНЗ І-ІІІ ст.- ДНЗ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до наказу відділу освіти  

Підволочиської селищної ради  

від 05 листопада 2019 р. №   -од 

 

 

 

Склад журі ІІ етапу 

ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

 

 

  

1. Улична Я.О.  - вчитель Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.- голова  журі; 

2. Мархевка Т.Б.  - вчитель НВК «Оріховецький  ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ»; 

3. Полуйчак О.Р.  - вчитель Підволочиської гімназії ім. І. Франка; 

4. Пелих Г.М.  - вчитель Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

5. Курило І.П.  - вчитель  Кам `янківської ЗОШ І-ІІІ ст; 

6. Поцілуйко О.Я. - вчитель  Хмелиськівської ЗОШ І-ІІ ст;  

7. Вовна М.С.  - вчитель  Супранівської ЗОШ І-ІІ ст;  

8. Гурська Н.Є.  - вчитель Підволочиської гімназії імені І. Франка; 

9. Калита Н.В.  - вчитель Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст.; 

10. Ціслюк О.В.  - вчитель Галущинської  ЗОШ І-ІІ ст.; 

11. Теренда В.І.  - вчитель Кам`янківської ЗОШ І-ІІІ ст. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

до наказу відділу освіти  

Підволочиської селищної ради  

від 05 листопада  2019 р. №    -од 

   

 

 

 

Склад апеляційної комісії ІІ етапу 

ХХ  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

 

 

1.Зачкевич Т.В. - вчитель Підволочиської ЗОШ І-ІІІ ст. 

2.Каспрій М.П. - вчитель Качанівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
 


