
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

Код ЄДРПОУ 41625530 

 

НАКАЗ 
 

07.11.2022                                        Перечин                                     № 51/01-07 

 

 

 

Про проведення ХХІІІ 

Міжнародного Конкурсу  

з української мови імені Петра Яцика 

у 2022/2023 навчальному році  

 

 

На виконання Указу Президента України від 09.11.2007 №1078 «Про 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика», відповідно до 

Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 13.03.2008 №168, 

листа Міністерства освіти і науки України від 03.11.2022 № 1/13108-22, наказу 

департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації-

обласної військової адміністрації від 07.11.2022 № 218 «Про проведення ХХІІІ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2022/2023 

навчальному році»  ураховуючи Укази Президента України від 24 лютого 

2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України від     24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, від 12 

серпня 2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в 

Україні»,  затвердженого Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-

ІХ, постанову Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами, внесеними постановою від 19 

серпня 2022 року № 928), з метою підвищення загальної мовної культури, 

виховання пошани до традицій українського народу, виявлення творчо 

обдарованої учнівської та студентської молоді 



 

Н А К А З У Ю: 

1. Для організації проведення у 2022/2023 навчальному році            

ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (далі - 

Конкурс) затвердити: 

1.1. Склад організаційного комітету Конкурсу (додається). 

1.2. Журі ІІ етапу Конкурсу (додається). 

2. Провести 18 листопада 2022 року ІІ етап Конкурсу на базі філії 

опорного закладу Початкова школа Перечинського ліцею Перечинської 

міської ради. Початок о 10 год. 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти:  

3.1. Забезпечити проведення І етапу Конкурсу відповідно до 

Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика   

9 листопада 2022 року в закладах освіти, у День української писемності та 

мови. 

3.2.   Звіти про проведення І етапу та заявки (за зразком, наведеним у 

додатку) для участі в ІІ етапі Конкурсу надіслати до 15 листопада 2022 року 

на електронну адресу відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради. 

3.3. Відрядити 18 листопада 2022 року переможців І етапу (по 

одному переможцю з числа учнів 3-11 класів) для участі у другому етапі та 

членів журі. 

4. Звіти про проведення І та ІІ етапів та заявки на участь в 

обласному етапі Конкурсу надіслати до 30 листопада 2022 року на адресу 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти. 

5. Відрядити 10 грудня 2022 року в м. Ужгород (ЗІППО, 

вул.Волошина, 35) команду (по одному переможцю ІІ етапу з числа учнів 3 - 

11 класів) для участі в ІІІ (обласному) етапі Конкурсу. Початок конкурсу о 

10 год. 

6. Забезпечити дотримання  під час проведення Конкурсу 

протиепідемічних заходів і вжити  всіх належних дій з метою збереження 

життя та здоров’я учасників. 

7. Директору Перечинського ліцею Перечинської міської ради 

(Гунка Ф.Ф.) забезпечити необхідні умови для проведення Конкурсу. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                                   Ольга БАРЗАК 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти, 

культури, cім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

07.11.2022  № 51/01-07 

 

СКЛАД  

організаційного комітету ІІ етапу  

ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  

у 2022-2023 навчальному році 

 

 

Голова оргкомітету 

БАРЗАК О.І. начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради 

 

Заступник голови оргкомітету 

ЩЕРБАНИЧ М.В. головний спеціаліст з організаційної роботи відділу 

освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

 

Члени оргкомітету: 

КУТЧАК М.І. 

 

 

 

АФАНАСЬЄВА О.І. 

головний спеціаліст з питань загальної середньої 

освіти відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради 

 

головний спеціаліст з питань позашкільної освіти 

відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

 

ДОРОГОВИЧ В.Р. 

 

 

ПЛОВАЙКО Б.І. 

 

заступник директора з НВР Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради 

 

завідувач філії опорного закладу Початкова школа 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти, 

культури, cім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

07.11.2022 № 51/01-07 

 

СКЛАД  

журі ІІ етапу  

ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

у 2022-2023 навчальному році 

 

Голова журі 

Афанасьєва О.І. провідний спеціаліст з питань позашкільної освіти 

Заступники голови журі: 

Пловайко Б.І. завідувач філії опорного закладу Початкова школа 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради 

Дорогович В.Р. учитель української мови та літератури 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради 

Члени журі: 

Іванчо Н.В. учитель української мови та літератури 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради 

Келемен Д.Ю. учитель української мови та літератури 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради 

Бігун Л.І. учитель української мови та літератури 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради 

Ісак О.С. учитель української мови та літератури 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради 

Зизич М.Ю. учитель української мови та літератури Сімерської 

гімназії 

Ганчак М.М. учитель української мови та літератури Зарічівської 

гімназії 

Мараморощак Л.В. учитель української мови та літератури 

Сімерківської гімназії 

Шеян Т.І. учитель початкових класів Зарічівської гімназії 

Каганець О.М. учитель початкових класів Сімерської гімназії 

Харламова О.М. учитель початкових класів Сімерківської гімназії 

Утцюська О.Р. учитель початкових класів філії опорного закладу 

Початкова школа Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради 

Мощенкова І.І. учитель початкових класів філії опорного закладу 

Початкова школа Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради 



Додаток  

до наказу відділу освіти, 

культури, cім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 

07.11.2022 № 51/01-07 

З А Я В К А 

на участь команди    (назва закладу)           

у ІІ етапі ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови  імені П.Яцика  

у 2022/2023 навчальному році 
 

За рішенням оргкомітету і журі І етапу ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови  імені П.Яцика на ІІ етап 

конкурсу направляються такі учні-переможці І етапу: 

  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та  
по батькові 

учня (учениці) 

Число, місяць 
(прописом), рік 

народження 

Назва  
закладу освіти 

Клас 
(курс) 

навчання  

Клас 

(курс), за 

який буде 

виконувати 
завдання  

Місце, 

зайняте у 

І етапі  

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

учителя, який 

підготував учня 

Додаткова 

інформація 
(комп. мова 

програмування 

тощо) 

1         

 

Керівником  команди призначити _________________________________________________________ 

                                               М.П.          

                                                                 

                                                                Голова оргкомітету  ______________  

                                                                Голова журі   ______________   

       _____________    2022  року 



 


