
 

Сумська  обласна  державна  адміністрація 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 
 

04.11.2020                                            м. Суми                                            № 447-ОД 
           

                              

Про проведення І та ІІ етапів ХXІ Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика та XІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед 

учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 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 13.03.2008 № 168, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 

2008 року за № 643/15334, Положення про Міжнародний мовно-літературний 

конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  01 червня 2011 р.  

№  571, на виконання листів Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 

№ 1/9-553 щодо проведення XІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, від 28.10.2020          

№ 1/9-602 щодо проведення ХXІ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика, з метою піднесення престижу української мови і літератури 

в молодого покоління, заохочення учнів до вивчення рідної мови, підвищення 

рівня загальної мовної культури, виховання почуття  любові до рідного краю  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2020/2021 навчальному році І та ІІ етапи                                   

ХXІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та                    

XІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка, ураховуючи особливості адаптивного  

карантину, нормативно-правові акти і рекомендації Міністерства охорони 

здоров’я України та Головного державного санітарного лікаря України з питань 

протидій пандемії  коронавірусу: 

І етап –  09-18.11.2020  у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти; 

ІІ етап – 17-18.12.2020 (обласний, у дистанційному форматі). 

2. Затвердити склад оргкомітету, журі з підготовки та проведення ІІ етапу 

конкурсу (додаються). 

3. Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у 

Сумській області (Самойленко Н.Ю.) розробити заходи щодо підготовки та 

проведення конкурсу до 16.11.2020. 

4. Комунальному закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (Нікітін Ю.О.) розробити завдання ІІ етапу                              

ХXІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та                               

XІ  Міжнародного  мовно-літературного конкурсу  учнівської  та   студентської      



2 

молоді імені Тараса Шевченка для учнів закладів професійної (професійно-

технічної) освіти до 14.12.2020.  

5. Провести ІІ етап ХXІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика 17.12.2020, XІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 18.12.2020 серед 

учнів І-ІІІ курсів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в 

дистанційному форматі. 

6. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 

1) Забезпечити проведення І етапу ХXІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика та XІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, 

ураховуючи особливості адаптивного карантину і рекомендації Міністерства 

охорони здоров’я України та Головного санітарного лікаря України з питань 

протидій пандемії  коронавірусу. 

2) Надати звіт про результати І етапу конкурсу, заявку на участь у ІІ етапі 

Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у Сумській 

області до 20.11.2020 (додатки 1, 2). 

3) Забезпечити участь учнів закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти, які стали переможцями I етапу ХXІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика та XІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, у ІІ етапі. 

7. Директору державного навчального закладу «Сумське вище професійне 

училище будівництва та автотранспорту» Коваленку Ю.І. забезпечити 

підготовку навчального кабінету для перевірки конкурсних робіт членами журі 

17-18.12.2020. 

8. Начальнику управління освіти і науки Сумської міської ради 

Данильченко А.М., директору Сумського коледжу економіки і торгівлі 

Гончаренко Т.П. (за згодою) забезпечити участь педагогів у роботі журі ІІ етапу 

конкурсу 17-18.12.2020. 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                             Вікторія ГРОБОВА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Юрій ХАРЛАМОВ  – начальник відділу інклюзивної 

освіти, позашкільної та виховної 

роботи 

 

 

 Наталія САМОЙЛЕНКО  – директор Навчально-

методичного центру професійно-

технічної освіти у Сумській 

області 

 

 

 Марина ШАПОВАЛ  – головний спеціаліст-

юрисконсульт 

 

 
Ольга Смоленко  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Департаменту 

освіти і науки 

_________  №  _______ 

 

Склад 

оргкомітету з проведення  ІІ етапу ХXІ Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика та XІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені  

Тараса Шевченка серед учнів  закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області 

 

 

Тихенко  Володимир 

Сергійович 

- начальник відділу професійної, вищої освіти  та 

наукової роботи управління професійної, вищої 

освіти, наукової роботи та ресурсного 

забезпечення,  голова оргкомітету; 

Самойленко Наталія 

Юріївна 

 

- директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Сумській області, 

заступник голови оргкомітету; 

Смоленко  Ольга 

Петрівна 

- методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Сумській області, 

секретар оргкомітету (за згодою). 

Гречаніченко Тетяна  

Михайлівна 

- заступник директора з навчально-методичної 

роботи державного навчального закладу 

«Сумське вище професійне  училище 

будівництва  та автотранспорту» (за згодою); 

Коваленко Юрій  

Іванович 

- директор державного навчального закладу 

«Сумське вище професійне  училище 

будівництва  та автотранспорту» (за згодою). 

 
_______________ 

 

 

Начальник відділу інклюзивної  

освіти, позашкільної та виховної  

роботи управління дошкільної,  

загальної середньої та інклюзивної  

освіти, позашкільної та виховної  

роботи                                                     Юрій ХАРЛАМОВ  

   

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Департаменту 

освіти і науки 

_________  №  _______ 

 

Склад 

журі з проведення  ІІ етапу ХXІ Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика та XІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені  

Тараса Шевченка серед учнів закладів професійної  

(професійно-технічної) освіти області 
 

 

Гаврилко Валентина 

Петрівна 

- учитель української мови і літератури Комунальної 

установи Сумська  спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів  № 25 м. Суми Сумської області, голова 

журі (за згодою); 

Івченко Світлана 

Володимирівна   

- учитель української мови і літератури Комунальної 

установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів   № 2 імені Д.Косаренка м. Суми Сумської 

області (за згодою); 

Дудченко Антоніна 

Сергіївна 

- викладач української мови і літератури Сумського 

коледжу економіки і торгівлі (за згодою). 
 

_______________ 

 

 

Начальник відділу інклюзивної  

освіти, позашкільної та виховної  

роботи управління дошкільної,  

загальної середньої та інклюзивної  

освіти, позашкільної та виховної  

роботи                                                     Юрій ХАРЛАМОВ   

 

 



Додаток 1 

до наказу Департаменту 

освіти і науки  

        ________  №  _______ 

 

 

 

Звіт 

про проведення І етапу ХXІ Міжнародного конкурсу  

з української мови імені Петра Яцика та XІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка серед учнів  закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

у 2020/2021 навчальному році 

 
1. Відомості про учасників конкурсів 

 
2. У цьому пункті висвітлюється організація і проведення конкурсів, результати, пропозиції 

щодо поліпшення проведення конкурсів. 

 

 

 

_______________ 
 

 

Заступник директора  

з навчально-методичної 

роботи                                   

 

 

підпис 

 

 

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 
 

 « _____» ___________ 2020 р. 

 

Конкурси 

Кількість груп, що брали 

участь у конкурсі 

(І-III курси) 

Кількість учасників 

конкурсу 

(I-III курси) 

Кількість 

переможців  

I етапу за 

ступенями 

дипломів 

Усього І ІІ ІІІ 
I етап 

I II III 
Усього I ІІ III 

І етап  

ХXІ Міжнародного 

конкурсу  

з української мови 

імені Петра Яцика 

           

І етап  

XІ Міжнародного 

мовно-

літературного 

конкурсу 

учнівської та 

студентської 

молоді імені 

Тараса Шевченка 

           



Додаток 2 

до наказу Департаменту 

освіти і науки  

       _________  №  _______ 
 

 

З А Я В К А 

на участь команди  _________________________  

(назва закладу освіти) 

у двох етапах ХXІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика  та XІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів  закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти  у 2020/2021 навчальному році 

 

 За рішенням оргкомітету і журі І етапу ХXІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти на ІІ етап конкурсу направляються переможці      

І етапу конкурсу 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові учня 

(повністю) 

Число, 

місяць, рік 

народження 

Курс 

навчання 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача, який 

підготував 

учня. Категорія, 

звання 

(повністю) 

Назва 

конкурсу. 

Зайняте 

місце, 

набрана 

кількість 

балів 

      

 

  За рішенням оргкомітету і журі І етапу XІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на    

ІІ етап конкурсу направляються переможці І етапу конкурсу 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові учня 

(повністю) 

Число, 

місяць, рік 

народження 

Курс 

навчання 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача, який 

підготував 

учня. Категорія, 

звання 

(повністю) 

Назва 

конкурсу. 

Зайняте 

місце, 

набрана 

кількість 

балів 

      

 

 
_______________ 

 

Директор  закладу 

освіти 

 

підпис 

 

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 
 

М.П.        “ ____” _______________20__ р. 
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