і
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
У П Р А В Л ІН Н Я О С В ІТ И І Н А У К И

НАКАЗ
0 9 иШ т опа^С /,2018 року

м. Чернігів

№

ЯЧЦ

Про проведення І та II етапів XIX Міжнародного
конкурсу з української мови імені Петра Яцика
у 2018 - 2019 навчальному році
г»

На виконання УказуПрезидента 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 наказомМіністерства освіти і науки
України від 13.03.2008 № 168, листа Міністерства освіти і науки України
від 12.10.2018 № 1/9-624 та з метою піднесення престижу української мови
серед учнівської та студентської молоді, виховання пошани до культури
та традицій українського народу н а к а з у ю :
1.
Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого
самоврядування:
1.1 Організувати проведення II етапу XIX Міжнародного конкурсу
з української мови імені Петра Яцика (далі - Конкурс) для учнів 3-11 класів
закладів загальної середньої освіти 2 грудня 2018 року за завданнями,
підготовленими обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти
імені К.Д. Ушинського.
1.2 Затвердити склад журі та організаційних комітетів II етапу
Конкурсу.
1.3 Надіслати звіти про проведення І та II етапів Конкурсу, заявки на
участь у III етапі (додаються) на адресу обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського: вул. Слобідська, 83, м. Чернігів,
14021 (відділ роботи з обдарованими учнями) та на електронну адресу
obdarov5@ukr.net до 7 грудня 2018 року.
1.4 Забезпечити участь переможців II етапу в обласному етапі Конкурсу:
від кожного району, об’єднаної територіальної громади та міста НовгородаСіверського - по 3 учні, від міст Ніжина й Прилук - по 9 учнів, від міста
Чернігова - 18 учнів.
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2. Начальникам управлінь освіти Чернігівської, Ніжинської, Прилуцької
міських рад (В. Білогура, С. Крапив’янський, С.Вовк), заступнику міського
голови - Начальнику Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської
міської ради (О.Коваленко), у порядку рекомендації, сприяти проведенню 2
грудня 2018 року II етапу Конкурсу для учнів закладів професійної
(професійно-технічної) освіти згідно з додатком 1 на базі закладів освіти,
визначених для проведення Конкурсу.
3. Відділу професійної, вищої освіти, науки та по роботі з персоналом
Управління освіти і науки облдержадміністрації (начальник В. Глузд):
3.1 Сприяти проведенню І етапу Конкурсу в листопаді 2018 року серед
студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти за завданнями закладів
освіти, у яких проводиться Конкурс.
3.2 Забезпечити участь учнів закладів професійної (професійнотехнічної) освіти у II етапі Конкурсу за територіальними осередками
(додаток 1) 2 грудня 2018 року за завданнями, підготовленими обласним
інститутом післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.
3.3 Затвердити склад журі та організаційних комітетів II етапу Конкурсу
для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
3.4 Надіслати звіти про проведення І етапу Конкурсу серед студентів
закладів фахової передвищої та вищої освіти, І та II етапів серед учнів
закладів професійної (професійно-технічної) освіти, заявки на участь
в обласному етапі (додаються) на адресу обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського: вул. Слобідська, 83, м. Чернігів,
14021 (відділ роботи з обдарованими учнями) та на електронну адресу
obdarov5@ukr.net до 7 грудня 2018 року.
3.5 Забезпечити участь переможців II етапу з числа учнів закладів
професійної (професійно-технічної) освіти та переможців І етапу - студентів
закладів фахової передвищої та вищої освіти в обласному етапі Конкурсу.
4. Обласному
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
імені К.Д. Ушинського (ректор А. Заліський) забезпечити організаційнометодичний супровід проведення II (районного, міського) етапу Конкурсу.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
Управління - начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти
О. Соронович.

М. КОНОПАЦЬКИЙ

Р

з
Додаток 1
до
наказу
начальника
Управління освіти і науки
обласної
державної
адміністрації

Територіальні осередки проведення II етапу XIX Міжнародного конкурсу
з української мови імені Петра Яцика серед учнів
______
закладів професійної (професійно-технічної) освіти___________

№ з/п
1.

Назва закладу освіти
Місце проведення Конкурсу
Державний професійно-технічний
навчальний заклад«Чернігівський центр
професійно-технічної освіти»
2.
Державний професійно-технічний
навчальний
заклад «Чернігівське вище
г*
професійне училище побутового
обслуговування»
Заклад освіти Чернігівської
3.
Державний професійно-технічний
міської ради
навчальний заклад «Чернігівське вище
професійне училище»
4.
Чернігівський професійний ліцей
залізничного транспорту
5.
Державний професійно-технічний
навчальний заклад «Чернігівський
професійний будівельний ліцей»
6.
Прилуцький професійний ліцей
Чернігівської області
7.
Державний професійно-технічний
Заклад освіти Прилуцької
навчальний заклад «Ічнянський
міської ради
професійний аграрний ліцей»
8.
Сокиринський професійний аграрний
ліцей Чернігівської області
9.
Державний навчальний заклад
«Ніжинський професійний аграрний
ліцей Чернігівської області»
Заклад освіти Ніжинської
10.
Державний професійно-технічний
міської ради
навчальний заклад «Куликівський
професійний аграрний ліцей»
Державний професійно-технічний
11.
навчальний заклад «Сновське вище
Заклад освіти Сновської
професійне училище лісового
міської ради Сновського
господарства»
району
12.
Сосницький професійний аграрний
ліцей Чернігівської області

Додаток 2
до наказу начальника Управління
освіти і науки обласної державної
адміністрації

С<9М£С/<?Ш ^ 1/£/

ЗАЯВКА
на участь у III (обласному) етапі XIX Міжнародного конкурсу
з української мови імені Петра Яцика у 2018 - 2019 навчальному році
учнів закладів загальної середньої освіти___________________
район, ОТГ/місто
№

Прізвище, ім’я,
по батькові учня

Повна назва
Закладу освіти

Клас

1
2
3

М.П.

Начальник управління (відділу) освіти
Голова оргкомітету конкурсу
Голова журі конкурсу
”_________ року

Дата
народження

Прізвище, ім’я
по батькові вчителя

Контактний телефон, адреса
закладу освіти

Додаток З
до наказу начальника Управління
освіти і науки обласної державної
адміністрації

ЗВІТ
про проведення І та II етапів XIX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
у 2018-2019 навчальному році серед учнів закладів загальної середньої освіти__________________
район, ОТГ/місто
Кількість закладів освіти, учні
яких брали участь в І етапі
конкурсу

Міських
Міських

Сільських
селищних

Кількість дипломів за
ступенями

Кількість учасників конкурсу за етапами
II
І

Класи

Спеціалі
зованих

Спеціалі
зованих

Сільських
(селищих)

Міських

Спеціалі
зованих

Сільських
(селищних)

І

II

III

Разом
Коротко подаються відомості про організацію й проведення конкурсу, виконання учасниками завдань, участь учителів і працівників
закладів освіти, вносяться пропозиції щодо поліпшення роботи конкурсу.

М.П.

Начальник управління (відділу) освіти
Голова оргкомітету конкурсу
Голова журі конкурсу
„

”____________року

Додаток 4
до наказу начальника Управління
освіти і науки обласної державної
адміністрації
09.//,
34 ?

ЗАЯВКА
на участь у III (обласному) етапі XIX Міжнародного конкурсу
з української мови імені Петра Яцика у 2018 - 2019 навчальному році
учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти___________________
район, ОТГ/місто
№

Прізвище, ім’я,
по батькові учня

Повна назва
Закладу освіти

Курс

1
2
3

Звіт про проведення І та II етапів

Кількість учнів, які брали участь у І та II етапах
(по курсах та навчальних закладах).

М.П.

Начальник управління (відділу) освіти
Голова оргкомітету конкурсу
Голова журі конкурсу
„ ”
року

Дата
народження

Прізвище, ім’я
по батькові викладача

Контактний телефон, адреса
закладу освіти

Додаток 5
до наказу начальника Управління
освіти і науки обласної державної
адміністрації

ЗАЯВКА
на участь в обласному етапі XIX Міжнародного конкурсу
з української мови імені Петра Яцика у 2018 - 2019 навчальному році
студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти
№

Прізвище, ім’я,
по батькові студента

Повна назва
Закладу освіти

Курс

Дата
народження

1
2
3
Звіт про проведення І етапу

Кількість учнів, які брали участь у І етапі (по курсах навчання).

М.П.

Керівник закладу освіти
Голова оргкомітету конкурсу
Голова журі конкурсу
п

”___________РОКУ

Прізвище, ім’я
по батькові викладача

Контактний телефон, адреса
закладу освіти

