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Начальникам органів управління 
освітою місцевого самоврядування, 
керівникам науково-методичних 
установ, керівникам закладів 
професійної (професійно-технічної) 
та вищої освіти

Про проведення XIX Міжнародного 
конкурсу з української мови 
імені Петра Яцика

На виконання Указу Президента України від 09 листопада 2007 року 
№ 1078 «Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика», 
відповідно до Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені 
Петра Яцика, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від ІЗ березня 2008 року № 168, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15 липня 2008 року за № 643/15334; листа Міністерства освіти і науки України 
від 12 жовтня 2018 року № 1/9-624 з метою піднесення престижу української 
мови, популяризації її серед молоді у 2018-2019 навчальному році буде 
проводитись XIX Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика 
(далі -  Конкурс).

Конкурс традиційно стартує 09 листопада в День української писемності та 
мови. Просимо сприяти організації Конкурсу в регіоні та участі в ньому учнівської 
й студентської молоді.

Нагадуємо, що для учнів закладів загальної середньої та професійної 
(професійно-технічної) освіти Конкурс проходить у чотири етапи: шкільний, 
міський, районний, обласний, підсумковий:

1) для учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти та учнів 
професійної (професійно-технічної) -  у чотири етапи:

I етап -  шкільний -  листопад 2018 року;
II етап -  районний (міський) -  17 листопада 2018 року;
III етап -  обласний -  15 грудня 2018 року;
IV етап -  фінальний -  лютий 2019 року;



2) для студентів закладів вищої освіти І—IV рівнів акредитації -  у три 
етапи:

I етап -  у закладі вищої освіти -  листопад 2018 року;
II етап -  обласний -  15 грудня 2018 року;
III етап -  фінальний -  лютий 2019 року.

Завдання І етапу Конкурсу готують заклади освіти, у яких він 
проводитиметься; завдання II—III етапів -  Миколаївський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти.

II (міський, районний) етап Конкурсу організовують відділи освіти 
(райдержадміністрацій) (міських рад) спільно з відділами освіти ОТГ.

Завдання II етапу Конкурсу надсилатимуться о 08.00 у день проведення 
заходу. Просимо до 10 листопада цього року надіслати електронну адресу особи, 
відповідальної за проведення Конкурсу (у відділі освіти).

До ЗО листопада 2018 року подати звіт про загальну кількість учасників 
II етапу та учнів у кожному класі, а також заявку на участь у III етапі конкурсу 
(9 учнів від кожного району та 36 -  від м. Миколаєва). У заявці вказати: прізвище, 
ім’я, по батькові учасника; заклад освіти; прізвище, ім’я, по батькові учителя.

Зазначену вище інформацію рекомендуємо надсилати на електронну адресу: 
dina.diorditsa@moippo.mk.ua.
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