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15.10.2014  № 01-355 

Директору ПТНЗ 

 

Про проведення ХV Міжнародного 

конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика 

 

 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 

№ 1/9-506 „Про проведення ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика” з метою сприяння утвердженню статусу української мови як 

державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління українців 

поваги до мови свого народу 9 листопада 2014 року розпочинається 

ХV Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. 

Конкурс для учнів професійно-технічних навчальних закладів проходитиме у 

три етапи: 

1-й етап – з 9 листопада по 20 листопада – у професійно-технічних 

навчальних закладах; 

2-й етап в ПТНЗ не проводиться; 

3-й етап – з 1 грудня до 30 грудня – обласний; 

4-й етап (підсумковий) – січень. 

Завдання І етапу Конкурсу розробляють викладачі української мови та 

літератури ПТНЗ і затверджують директори. При цьому слід звернути увагу на 

творчі завдання, спрямувати їх тематику на духовні цінності, сімейні традиції, 

любов до рідного міста чи села, збереження природи. Завдання повинні дати 

учням змогу виявити не тільки певні знання, практичні навички, а й загальний 

кругозір, індивідуальні нахили, творчі здібності. 

Представництво від ПТНЗ на 3 (обласному) етапі – 2 учні: 1 учень ІІ курсу і 

1 учень ІІІ курсу, відповідно до заявки (додаток 1). 

Переможці 1 етапу беруть участь у 3 (обласному) етапі Конкурсу, який 

відбудеться 3 грудня 2014 року на базі Професійно-технічного училища №32 



м. Харків. Початок о 10.00. На виконання завдання учням відводиться 3 

астрономічні години. 

Супроводження конкурсантів на 3 (обласний) етап  Конкурсу здійснює 

викладач української мови, який несе відповідальність за життя і здоров’я учнів 

відповідно до чинного законодавства. 

Просимо директорів ПТНЗ провести організаційно-методичну роботу щодо 

активної участі учнів у ХV Міжнародному конкурсі з української мови імені 

Петра Яцика. 

Фінансування Конкурсу здійснюється відповідно до Положення про 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2008 року № 168. 

Рекомендації щодо проведення 3 (обласного) етапу ХV Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика надані в додатку 2. 

Просимо директорів ПТНЗ забезпечити участь викладачів в роботі журі 

конкурсу (додаток 3). 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора НМЦ ПТО                                                        Н.Г. Сологуб 

 

 
Яловчук, 64-68-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

до листа НМЦ ПТО                                                                                                 

15.10.2014 №01-355 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у 3 (обласному) етапі ХV Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів Харківської області 

 

______________________________________________________________________ 

(назва ПТНЗ) 

 

 

 

 

№ 

з/п 

ПІБ 

учасника 

Конкурсу 

Професія Група, 

курс 

ПІБ 

викладача 

укр.мови та 

літератури 

ПІБ особи,  

яка 

супроводжує 

учня 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                 Підпис керівника 

                                                                                                         навчального закладу 



Додаток 2 

до листа НМЦ ПТО                                                                                                 

15.10.2014 №01-355 

 

Рекомендації 

щодо проведення 3 (обласного) етапу ХV Міжнародного конкурсу з української  

мови імені Петра Яцика 

 

 

І. Порядок проведення Конкурсу. 

 

1. Конкурс проводиться з метою утвердження статусу української мови як 

державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління 

українців поваги до мови свого народу. 

2. У 3 (обласному) етапі Конкурсу беруть участь переможці 1 етапу Конкурсу 

ПТНЗ. 

3. На Конкурс направляється  по 1 представнику з ІІ-го та ІІІ-го курсів ПТНЗ 

у супроводі викладача української мови та літератури. 

4. Протоколи за підсумками Конкурсу в ПТНЗ та заявки на участь у 

3 (обласному) етапі надсилаються до НМЦ ПТО у Харківської області 

разом із зразками завдань Конкурсу до 1 грудня 2014 року. 

5. Тексти завдань обласного етапу Конкурсу розробляються методистом 

НМЦ ПТО у Харківській області. 

6. Роботі кожного учасника Конкурсу надається код. Завдання виконуються 

на бланках, які підготовлені НМЦ ПТО. 

7. Учні виконують завдання у присутності незалежних експертів. 

8. Перевірку і оцінювання виконаних конкурсних робіт здійснює журі 

Конкурсу після його завершення. 

9. Обласний етап Конкурсу проходить у письмовій формі протягом 3-х 

астрономічних годин. 

10. Після виконання роботи конкурсант повинен здати її незалежним 

експертам. 

11. Учасникам Конкурсу забороняється: 

- користуватися підручниками, конспектами чи іншою літературою при   

  виконанні завдань; 

- спілкуватися між собою під час виконання завдань; 

- залишати робочі місця без дозволу незалежного експерта. 

          За порушення порядку  проведення Конкурсу учасник може бути   

          позбавлений права участі у Конкурсі. 

12. Конкурс проводиться на базі Професійно-технічного училища №32 

м. Харків 3 грудня 2014 року. Початок о 10.00. 

13. Реєстрація учасників Конкурсу – за учнівськими квитками! 



ІІ. Процедура оцінювання конкурсних робіт. 

 

1. Оцінювання здійснюється за встановленими критеріями. 

2. На голову журі та експертів покладається відповідальність за проведення 

Конкурсу та об’єктивність оцінювання робіт. 

3. Перевірка та оцінювання конкурсних робіт здійснюється кожним членом 

журі окремо. По закінченню перевірки кожен член журі подає голові журі 

оціночний лист. Кількість балів, яку набирає учасник Конкурсу, 

визначається як середнє арифметичне  від суми балів усіх членів журі. 

4. За результатами Конкурсу визначаються по 3 переможці від кожного курсу 

відповідно до кількості набраних балів. При визначенні І місця  при 

однаковій кількості набраних балів пріоритет надається учаснику, який має 

вищий результат за виконання творчого завдання. 

5. Під час оцінювання робіт можуть бути присутні лише члени журі. 

Втручання в роботу членів журі при перевірці конкурсних робіт, визначенні 

переможця та призерів з боку осіб, які не є членами журі, не допускається. 

6. Результати Конкурсу заносять до протоколу, який підписується всіма 

членами журі і подається до НМЦ ПТО не пізніше, ніж за 3 дні після 

проведення Конкурсу. 

7. Оголошення попередніх результатів здійснюється не раніше трьох днів 

після закінчення Конкурсу і подання до НМЦ ПТО підсумкового 

протоколу, підписаного всіма членами журі. 

8. Учасник Конкурсу за попередніми результатами в п’ятиденний строк після 

оголошення результатів має право подати до голови журі обласного 

Конкурсу апеляцію у письмовій формі з приводу оцінки за виконання ним 

завдань й одержати відповідь. 

9. У разі виникнення спірних питань голова журі має право додатково 

залучити до їх вирішення іншого експерта за погодженням з членами журі. 

 



Додаток 3 

до листа НМЦ ПТО       

15.10.2014 №01-355 

 

 

 

Склад журі 

3 етапу ХV Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика серед учнів 

професійно-технічних навчальних закладів Харківської області 

 

 

 

1. Ягодіна Н.І.,  викладач Чугуївського професійного аграрного ліцею, голова 

журі. 

 

Члени журі: 

2. Бочко О.В., викладач Харківського професійного електротехнічного ліцею. 

3. Чернова О.Я., викладач Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Харкова. 

4. Пашкова В.М., викладач Державного навчального закладу “Харківське 

вище професійне училище № 6”. 

5. Смагіна О.В., викладач ДНЗ «Харківське вище професійне механіко-

технологічне училище». 

6. Костюк Г.І., викладач Вищого професійного училища №27 м. Куп’янськ. 

7. Козир В.О., викладач Шевченківського професійного аграрного ліцею. 

 


