
 
УКРАЇНА  

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

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   
 

 
НАКАЗ 

 
04.11.2019                                        Перечин                                     № 121/01-31 
 
 
Про проведення ХХ  
Міжнародного Конкурсу  
з українсько мови імені Петра Яцика 
у 2019/2020 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 04.10.2018 № 1/-9-622, наказу 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації 04.11.2019 №259 «Про 

проведення ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 

2019/2020 навчальному році» та 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 2019/2020 навчальному році            

ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (далі - 
Конкурс) затвердити: 

1.1. Склад організаційного комітету Конкурсу (додаток 1). 
1.2. Журі ІІ етапу Конкурсу (додаток 2). 
2. Провести 23 листопада 2019 року ІІ етап Конкурсу на базі 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради. Початок о 10 год. 
2.1. Керівникам закладів загальної середньої освіти:  
2.2. Забезпечити проведення І етапу Конкурсу відповідно до 

Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика   



9 листопада 2019 року в закладах освіти, у День української писемності та 

мови. 
2.3. Звіти про проведення І етапу та заявки (за зразком - додаток 3) на 

участь в ІІ етапі Конкурсу надіслати до 19 листопада 2019 року на електронну 

адресу відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської 

ради. 
2.4. Відрядити 23 листопада 2019 року переможців І етапу (по 

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

членів журі. 
3. Звіти про проведення І та ІІ етапів та заявки на участь в 

обласному етапі Конкурсу надіслати до 29 листопада 2019 року на адресу 

ЗІППО. 
4. Відрядити 14 грудня 2019 року в м. Ужгород (ЗІППО, 

вул.Волошина, 35) команду (по одному переможцю з числа учнів 3 - 11 
класів) для участі в ІІІ (обласному) етапі Конкурсу та членів обласного журі 
(додаток 4). Початок конкурсу о 10 год. 

5. Фінансування витрат на проїзд учасників Конкурсу, керівників 

команд та членів журі здійснити за рахунок відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради. 
6. В.о. директора Перечинського ліцею Перечинської міської ради 

(Гунка Ф.Ф.) забезпечити необхідні умови для проведення Конкурсу. 
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 1 
до наказу відділу освіти, 
культури, cім’ї, молоді та спорту 
Перечинської міської ради 
04.11.2019  № 121/01-31 
 

СКЛАД  
організаційного комітету ІІ етапу  

ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  
у 2019-2020 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. провідний спеціаліст з організаційної роботи 

 
Члени оргкомітету: 

ЦЬОМА Н.Ю. головний спеціаліст з питань дошкільної та 

початкової освіти 
КУТЧАК М.І. 
 
АФАНАСЬЄВА О.І. 

 головний спеціаліст з питань загальної середньої 

освіти 
провідний спеціаліст з питань позашкільної освіти 

ДОРОГОВИЧ В.Р. заступник директора з НВР Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до наказу відділу освіти, 
культури, cім’ї, молоді та спорту 
Перечинської міської ради 
04.11.2019 № 121/01-31 

 
СКЛАД  

журі ІІ етапу  
ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

у 2019-2020 навчальному році 
 

Голова журі 
Афанасьєва О.І. провідний спеціаліст з питань позашкільної освіти 

Заступники голови журі: 
Цьома Н.Ю. 
 
Щербанич М.В. 

провідний спеціаліст з питань дошкільної та 

початкової освіти 
провідний спеціаліст із організаційної роботи 

Члени журі: 
Дорогович В.Р. учитель української мови та літератури 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради 
Керецман Я.М. учитель української мови та літератури Перечинської 

гімназії ІІ-ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного 

напрямку 
Келемен Д.Ю. учитель української мови та літератури 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради 
Мудра М.В. учитель української мови та літератури 

Перечинського ліцею Перечинської міської ради 
Гойс Т.В. учитель української мови та літератури Сімерської 

ЗОШ І-ІІ ступенів 
Ганчак М.М. учитель української мови та літератури Зарічівської 

ЗОШ І-ІІ ступенів 
Мараморощак Л.В. учитель української мови та літератури 

Сімерківської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Чернега М.І. учитель початкових класів Зарічівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів 
Славік Т.І. учитель початкових класів Сімерської гімназії 
Дідик М.Ю. учитель початкових класів Сімерківської ЗОШ І-ІІ 

ступенів 
Гулей А.М. учитель початкових класів Перечинського ліцею 

Перечинської міської ради 



Додаток 3 
до наказу відділу освіти, 
культури, cім’ї, молоді та спорту 
Перечинської міської ради 
04.11.2019 №121/01-31 

 

Заявка 
на участь команди ____________ в ІІ етапі 

ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2019-2020 навчальному році 
За рішенням оргкомітету і журі І етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  на ІІ етап 

конкурсу направляються такі учні-переможці  І етапу: 
 

№ 

з/п Прізвище, ім’я,  
по батькові учня 

(учениці) 

Число, місяць 

(прописом), 
рік народження 

Назва закладу освіти  
 

Клас 
навчання 

Клас, за який буде 

виконувати 

завдання 

Місце, 

зайняте  
у І етапі 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(повністю) вчителя, який 

підготував учня 

1 

       

Керівником команди призначити_________ 
                                                МП 
 
 __________листопада 2019 року                 Голова оргкомітету    ____________________ 
                                                                         Голова журі _____________________ 



 


