
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

03.11.2020                                     с.Миколаївка                                   № 127-ОД 

 

Про проведення І та ІІ етапів 

ХХІ Міжнародного конкурсу  

з української мови імені Петра Яцика  

серед учнів ЗЗСО Миколаївської сільської ради 

у 2020/2021 навчальному році 

 

Відповідно до Положення про Міжнародний конкурс з української 

мови імені Петра Яцика, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13 березня 2008 року № 168, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 15 липня 2008 року за № 643/15334, на виконання листа 

Міністерства освіти і науки України від 28.10.2020 № 1/9-602 «Про 

проведення ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика», на виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації від 29.10.2020 № 439-ОД «Про проведення І та ІІ 

етапів ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

серед учнів закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному 

році», відповідно до угоди про співпрацю відділів освіти Миколаївської, 

Нижньосироватської сільських рад, Хотінської та Степанівської селищних 

рад з метою піднесення престижу української мови, популяризації її серед 

молоді громади, заохочення учнів до вивчення рідної мови, підвищення рівня 

загальної мовної культури, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити проведення у 2020/2021 навчальному році І та ІІ етапів 

ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, 

ураховуючи епідеміологічну ситуацію, нормативно-правові акти і 

рекомендації Міністерства охорони здоров’я України та Головного 

державного санітарного лікаря України з питань протидії пандемії  

коронавірусу: 

І етап – з 09 до 19 листопада 2020 року (заклади загальної середньої 

освіти, початок о 9:00); 

 ІІ етап – 21 листопада 2020 року (орган управління освітою, початок о 

9:00). 



2. Затвердити склад оргкомітету та журі ІІ етапу Конкурсу (додаток 

1). 

3. Директорам закладів загальної середньої освіти Миколаївської 

сільської ради: 

3.1. Забезпечити проведення І етапу Конкурсу у дистанційному 

форматі та участь у ньому учнів закладів; 

3.2. До 20.11.2020 подати у відділ освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради заявки на участь у ІІ етапі ХХІ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів закладів загальної 

середньої освіти (додаток 2); 

3.3. Забезпечити участь учнів у ІІ етапі Конкурсу відповідно до 

поданих заявок; 

3.4. Забезпечити участь педагогів у роботі журі згідно з додатком 1. 

4. Відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради: 

4.1. Забезпечити організацію та проведення ІІ етапу Конкурсу (за 

необхідності у дистанційному форматі); 

4.2. Забезпечити отримання завдань ІІ етапу Конкурсу закладами 

освіти; 

4.3. Довести результати Конкурсу до відома директорів закладів; 

4.4. Підготувати та надіслати звіти про проведення І та ІІ етапів, заявки 

на участь у ІІІ етапі Конкурсу комунальному закладу Сумський обласний  

інститут  післядипломної педагогічної освіти до 26.11.2020 р. 

5. Відповідальність за достовірність даних про учнів-учасників ІІ етапу 

Конкурсу, поданих у заявках, покласти на директорів закладів загальної 

середньої освіти, виконавців заявок та вчителів. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 

 

  



Додаток 1 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

03.11.2020 № 127-ОД 

 

Склад оргкомітету  

ІІ етапу ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови 

ім. Петра Яцика у 2020-2021 навчальному році 

 

1. Шафоростова А. І. – голова оргкомітету, начальник відділу освіти 

Нижньосироватської сільської ради. 

2. Макшеєва Н.С. – член оргкомітету, начальник відділу освіти, молоді та 

спорту Миколаївської сільської ради. 

3. Лохоня Л. Л. – член оргкомітету, методист відділу освіти Хотінської 

селищної ради. 

4. Іващенко С.М. – член оргкомітету, завідувач методичного кабінету 

Управління освіти, культури, молоді та спорту 

Степанівської селищної ради. 

 

 

 

Склад журі ІІ етапу  

ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови 

ім. Петра Яцика у 2020-2021 навчальному році 

 

3-4 класи 

1. Нікітенко О. М. – голова журі, вчитель початкових класів Миколаївського 

НВК. 

2. Осіпова Н.І. – член журі, вчитель початкових класів Писарівської філії 

Хотінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів. 

3. Чухно О. М. – член журі, вчитель початкових класів Старосільської ОШ І-

ІІІ ст. 

4. Арнаутова Н. О. – член журі, вчитель початкових класів Степанівської  

ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

5. Барбіна Ю.О. – член журі, вчитель початкових класів Кровненського ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів. 

 

 

5-11 класи 

1. Калантай Є. А. – голова журі, вчитель української мови та літератури 

Лікарського НВК. 

2. Коротенко І. В. – член журі, вчитель української мови та літератури 

Хотінської СШ І-ІІІ ступенів. 



3. Вельможна І. В. – член журі, вчитель української мови та літератури  

Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

4. Семенець А. І. – член журі, вчитель української мови та літератури 

Степанівської філії Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

5. Торяник Т. М. – член журі, вчитель української мови та літератури 

Кіндратівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

6. Косенко С. В. – член журі, вчитель української мови та літератури 

Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

7. Осетрова С. М. – член журі, вчитель української мови та літератури 

Степанівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

8. Пономаренко О. В. – член журі, вчитель української мови та літератури 

Кровненського ЗЗСО І-ІІІ ступенів. 

 

 

  



Додаток 2 

до наказу відділу 

освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради 

03.11.2020 № 127-ОД 

 

Заявка 

на участь команди _____________________________ школи 

в ІІ етапі  ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови  

імені Петра Яцика 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім′я, по батькові 

учня (повна форма 

усіх слів) 

Число, 

місяць, рік 

народження 

Назва закладу 

освіти 

Клас Місце, 

зайняте 

в І етапі 

Прізвище

, ім′я, по 

батькові 

вчителя 

       

       

       

 

 

Директор закладу                                                            _______ 

 

Виконавець заявки                                                                   ________ 

 

Учитель                                                                                      ________ 


