
 
 

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
 
 

 

Н А К А З  
 

22 листопада 2021 року  № 232 

 
Про проведення І етапу ХХІІ  

Міжнародного  конкурсу  з  

української мови імені Петра Яцика 

у 2021/2022 навчальному році 

 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від                     

05.11.2021 № 175 «Про проведення І-ІІІ етапів ХХІІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика у 2021/2022 навчальному році» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести І етап ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика (далі – Конкурс) з дотриманням режиму встановленого карантину 

та запровадження посилених протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

  

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти району: 

 

2.1. Організувати проведення І етапу Конкурсу протягом листопада 2021 

року серед учнів 3-11 класів за завданнями, розробленими вчителями 

української мови та літератури закладу. 

 

2.2. Забезпечити дотримання учасниками Конкурсу при виконанні 

конкурсних завдань принципу академічної доброчесності. 

 

2.3. Визначити до 30 листопада 2021 року за підсумками оцінювання 

результатів членами журі І етапу Конкурсу по три переможці з кожної паралелі 

3-11 класів, які братимуть участь у ІІ етапі Конкурсу, відповідно до п.3.5 

Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2008, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2008 за № 643/15334. 

 

2.4. Подати до 01 грудня 2021 року заявки на участь у ІІ (районному) етапі 

Конкурсу переможців І етапу до організаційного комітету на електронну адресу 
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Навчально-методичного центру професійного розвитку педагогічних 

працівників Інституту післядипломної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка: cpr.ipo@kubg.edu.ua  за формою згідно з додатком  до  наказу 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 05.11.2021 р. №175 «Про 

проведення І-ІІІ етапів ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика у 2021/2022 навчальному році». 

  

2.4. Сприяти участі вчителів української мови та літератури в роботі журі 

ІІ (районного) та ІІІ (міського) етапів Конкурсу за запитом організаційного 

комітету Конкурсу. 

 

2.5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник          Галина ПОЛТОРАК  
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