
 

 

 

 

 
 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«КУП’ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» 
 

Н А К А З 

16.10. 2019                                         м. Куп’янськ                                   № 513 
 

Про проведення I етапу та підготовку  

до III етапу XX Міжнародного конкурсу  

з української мови імені Петра Яцика 

  

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 04.10.2019 № 

1/9- 622 «Про проведення XX Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика», листа Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Харківській області від 15.10.2019 № 01-316 з метою сприяння утвердженню 

статусу української мови як державної, піднесення її престижу, виховання у 

молодого покоління українців поваги до свого народу, виявлення творчо 

обдарованої молоді, розвитку її потенціалу, підвищення рівня мовної освіти в 

Україні, загальної мовної культури 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Організувати проведення I етапу XX Міжнародного конкурсу з 

української мови серед учнівської та студентської молоді імені Петра Яцика. 

2. Провести I етап XX Міжнародного конкурсу з української мови серед 

учнівської та студентської молоді імені Петра Яцика з 9.11.19 р. по 20.11.19 р. 

3. Затвердити склад оргкомітету і журі I етапу XX Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика у складі: 

- Абашник Л.А. – викладач вищої категорії, старший викладач, голова 

методичної секції загальноосвітніх предметів, голова оргкомітету; 

- Лебединська Т.Ю. – методист, заступник голови оргкомітету; 

- Іванова Л.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи, 

член оргкомітету. 

- Корякіна О. М. – заступник директора з навчальної роботи, голова 

журі; 

- Чиркіна В.О. – викладач української мови і літератури, член журі; 

- Костюк Т.І. – викладач української мови і літератури, член журі; 

- Рудневська А.П. – викладач української мови і літератури, член журі; 

- Ткачук О.І. – викладач української мови і літератури, член журі. 

4. Затвердити склад предметно-методичної комісії: 



- Абашник Л.А.– викладача іноземної мови, голова методичної секції 

загальноосвітніх предметів; 

- Чиркіна В.О. – викладача української мови і літератури; 

- Костюк Т.І. – викладача української мови і літератури; 

- Рудневська А.П. – викладач української мови і літератури; 

- Ткачук О.І. – викладач української мови і літератури, зарубіжної 

літератури, член журі. 

5. Розробити завдання для учасників I етапу XX Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика. 

6. Розробити критерії оцінювання для перевірки конкурсних робіт. 

7. Визначити результати I етапу XX Міжнародного конкурсу з 

української мови серед учнівської та студентської молоді імені Петра Яцика.  

8. Подати до Науково-методичного центру професійно-технічної освіти 

у Харківській області у електронному вигляді протоколи I етапу XX 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та заявки на участь 

у III етапі до 28.11 2019 року.  

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з навчальної роботи Корякіну О.М. 

 

 

Директор        В. А. Кравцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до наказу 

від 16.10.2019 № 513 

 

ПЛАН 
роботи щодо підготовки до проведення I етапу та підготовку до III етапу  

XX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  

№ 

з/п 
Інформація  Термін виконання Відповідальний Примітка  

1. 

Провести засідання методичної комісії 

викладачів загальноосвітньої підготовки 

щодо проведення I етапу та підготовки до III 

етапу XX Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика 

04.11.19 
Абашник Л.А. 

Корякіна О.М. 
 

2. 

Підготувати наказ про проведення I етапу 

XX Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика 

до 20.10.19 Корякіна О.М.  

3. 

Скласти графік проведення I етапу XX 

Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика 

до 01.11.19 Корякіна О.М.  

4. 

Розробити завдання та критерії оцінювання 

для проведення I етапу XX Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика 

до 01.11.19 

Оргкомітет  

предметно-

методичні комісії 

 

5. 

Скласти тематичний план підготовки учнів 

до III етапу XX Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика 

до 10.11.19 Викладачі  

6. 

Зробити аналіз результатів I етапу XX 

Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика 

до 25.11.19 
Оргкомітет,  

члени журі  
 

7. 
Обговорити результати на засіданні 

методичної комісії 
грудень 

Абашник Л.А. 

викладачі 
 

8. 

Підготувати наказ про результати I етапу та 

підготовку до III етапу XX Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика 

до 28.11.19 Корякіна О.М.  

9. 

Відзвітувати про результати I етапу XX 

Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика згідно протоколів в НМЦ 

ПТО 

до 28.11.19 
Корякіна О.М. 

Папуця В.В. 
 

10. 

Оформити документи для участі у III етапі 

XX Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика 

до 03.12.19 
Корякіна О.М. 

викладачі 
 

11 

Взяти участь у III етапі XX Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика 

03.12.19 

ДПТНЗ «Центр 

професійно-технічної 

освіти №3 м. 

Харкова», м. Харків, 

вул.. Владислава 

Зубенка, 37 

Викладач 

Учень – 

переможець I 

етапу 

 

 

  

 

Заступник директора з НР      О. М. Корякіна 


