
Керівникам департаментів 
(управлінь) освіти і науки 
обласних, Київської міської 
військових адміністрацій
Керівникам закладів 
післядипломної педагогічної освіти

Про проведення четвертого етапу
ХХІІІ Міжнародного конкурсу 
з української мови імені Петра Яцика

Шановні колеги!

Повідомляємо, що відповідно до Положення про Міжнародний конкурс 
з української мови імені Петра Яцика, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 13 березня 2008 року № 168, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 15 липня 2008 року за № 643/15334 (зі змінами 
згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 18 жовтня 2022 року 
№ 924 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 
13 березня 2008 року № 168», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
24 листопада 2022 року за № 1461/38797), рішення оргкомітету ХХІІІ 
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (протокол № 02 
від 24.01.2023) четвертий етап ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика (далі – четвертий етап конкурсу) відбудеться 24 
березня 2023 року в дистанційній формі. 

Пробне підключення учасників буде організовано 21 березня 2023 року 
з 10:00 до 20:00. Виконання пробної роботи є добровільним рішенням 
учасників.

Алгоритм дій осіб, відповідальних за організацію четвертого етапу в 
областях/м. Києві, з підготовки до проведення четвертого етапу ХХІІІ 
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика в дистанційній 
формі та алгоритм роботи учасників четвертого етапу ХХІІІ Міжнародного 
конкурсу з української мови імені Петра Яцика додаються.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96

E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185
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Наголошуємо на необхідності дотримання безпекових заходів, 
пов’язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні та 
запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час організації та 
проведення четвертого етапу конкурсу.

Доцільно організувати роботу учасників у закладі освіти, у якому вони 
навчаються. Просимо сприяти забезпеченню учасників необхідними 
пристроями для виконання завдань конкурсу (комп’ютер, принтер, сканер) та 
безперебійного забезпечення електроживленням, інтернет-зв’язком тощо. 

З метою підготовки до проведення четвертого етапу та перевірки 
конкурсних робіт необхідно до 01 березня 2023 року на електронну пошту 
movakonkurs.imzo@gmail.com надіслати:

заявки на участь у четвертому етапі конкурсу за формою згідно з 
додатком 3;

пропозиції до складу журі з числа учителів та викладачів української 
мови закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої та вищої освіти за формою згідно з додатком 4;

інформацію про особу, яка відповідає за організацію четвертого етапу 
ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (ПІБ, 
посада та місце роботи, контактний телефон, електронна пошта).

Додатки: на 8 арк.

З повагою
заступник Міністра            Віра РОГОВА

Олена Артеменко (044) 248 26 55
Олена Котусенко (044) 481 47 59 

mailto:movakonkurs@ukr.net
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Додаток 1 

до листа Міністерства освіти і 

науки України 

24.01.2023 № 1/1084-23 

 

Алгоритм дій  

осіб, відповідальних за організацію четвертого етапу в областях/м. Києві, з 

підготовки до проведення четвертого етапу ХХІІІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика в дистанційній формі 

 

1. Четвертий етап ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика (далі – конкурс) проводитиметься в дистанційній формі 24.03.2023. 

Початок – о 10:00. 

2. 21.03.2023 з 10:00 до 20:00 проводитиметься пробне підключення та 

виконання учасниками пробної роботи (https://forms.gle/Eh7UhucjzMkYYXYM7). 

3. До 10.03.2023 в електронній заявці на Google Диску перевірити та уточнити 

у разі необхідності інформацію про учасників четвертого етапу конкурсу. 

4. До 17.03.2023 надіслати учасникам четвертого етапу конкурсу:  

 покликання на пробне підключення та інструкцію з виконання пробної 

роботи; 

 алгоритм роботи учасників четвертого етапу ХХІІІ Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика та покликання на ресурс з конкурсними 

завданнями для кожної категорії.  

5. До 21.03.2023 перевірити, що учасники:  

 мають технічні можливості для виконання конкурсних завдань у 

дистанційній формі; 

 отримали покликання на пробне підключення, алгоритм роботи учасників 

четвертого етапу конкурсу та покликання на ресурс з конкурсними завданнями для 

відповідної категорії; 

 здійснили пробне підключення 21.03.2023 з 10:00 до 20:00; 

 здійснили 24.03.2023 підключення до ресурсу з конкурсними завданнями та 

надіслали роботу. 

6. До 16:00 24.03.2023 відмітити в електронній заявці на Google Диску 

учасників, які не взяли участь у четвертому етапі конкурсу. 

 

_____________________________ 

https://forms.gle/Eh7UhucjzMkYYXYM7
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Додаток 2 

до листа Міністерства освіти і 

науки України 

24.01.2023 № 1/1084-23 

 

 

Алгоритм  

роботи учасників четвертого етапу ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика  

 

До початку четвертого етапу конкурсу 
 

 1. До 17.03.2023:  

 перевірити наявність на власній електронній поштовій скриньці покликання 

на пробне підключення та інструкції з виконання пробної роботи, алгоритму роботи 

учасників четвертого етапу конкурсу та покликання на ресурс з конкурсними 

завданнями; 

 забезпечити комп’ютер з підключеними принтером та сканером (сканер 

можна замінити телефоном з функцією фотографування), перевірити справність 

пристроїв; 

 потурбуватись про наявність пристроїв для забезпечення безперебійного 

електроживлення та інтернет-зв'язку.  

2. 21.03.2023 з 10:00 до 20:00 здійснити пробне підключення за покликанням 

https://forms.gle/Eh7UhucjzMkYYXYM7 та виконати пробну роботу. 

 

24 березня 2023 року з 9:00 до 10:00 

Підготовка до виконання завдань четвертого етапу конкурсу 

 

1. Увімкнути комп’ютер, принтер, сканер. Перевірити справність пристроїв. 

2. Підготувати аркуші паперу А4 для виконання конкурсних завдань, ручку зі 

стрижнем чорного або темно-синього кольору, чернетку. Аркуші паперу можна 

заздалегідь розлінувати або скористатися аркушем-лекалом, що буде міститися в 

Google Формі.  

3. О 9:30 зайти за відповідним покликанням на ресурс з конкурсними 

завданнями.  

4. Уважно ознайомитися з інструкцією щодо виконання конкурсних завдань 

(міститиметься в Google Формі). 

5. Зазначити необхідну інформацію в перших двох пунктах Google Форми 

(адреса електронної пошти; найменування регіону, де знаходиться заклад освіти, у 

якому ви навчаєтесь). 

6. Завантажити на комп’ютер титульний аркуш, конкурсні завдання, аркуш-

лекало (за необхідності). Роздрукувати їх. Упевнитися, що завдання відповідають 

вашій категорії (клас, тип закладу освіти) та роздруковано в повному обсязі. За 

необхідності порівняти з текстом завдання у Google Формі.  

7. Заповнити власноруч бланк титульного аркуша. 

https://forms.gle/Eh7UhucjzMkYYXYM7
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На час виконання конкурсних завдань Google Форму з конкурсними 

завданнями можна закрити. Для того, щоб надіслати виконану конкурсну роботу, 

можна ще раз зайти на Google Форму з конкурсними завданнями за тим самим 

покликанням. 

НЕ НАТИСКАЙТЕ передчасно кнопку «НАДІСЛАТИ». Привертаємо увагу, 

що після натискання цієї кнопки Google Форма з конкурсними завданнями буде 

автоматично закрита. 

 

24 березня 2023 року о 10:00 

Виконання конкурсних завдань четвертого етапу конкурсу 

 

На чистих аркушах паперу А4 або аркушах-лекалах розпочати виконання 

конкурсних завдань. Завдання слід виконувати самостійно, не використовувати 

довідкову літературу, гаджети. 

Аркуші слід пронумерувати у правому нижньому кутку.  

Завдання можна не переписувати, але обов’язково потрібно зазначити 

порядковий номер конкурсного завдання.  

Порядок виконання завдань може бути довільним. 

Завдання слід виконувати письмово, розбірливим почерком. Використовуйте 

ручки зі стрижнем чорного або темно-синього кольору. Робота, що виконана в 

друкованій формі, не буде допущена до перевірки. 

Для перевірки членами журі конкурсні роботи будуть зашифровані. Тому на 

аркушах з виконаними конкурсними завданнями не має бути позначок, що 

сприятимуть дешифрації роботи. У разі наявності таких позначок робота не буде 

допущена до перевірки. 

 

24 березня 2023 року об 11:00, 12:00, 13:00 

 

1. Завершити роботу у визначений час: 
Категорія Час завершення 

виконання конкурсних 

завдань 

Час закриття Google-

форми 

Учні 3-4 класів ЗЗСО 11:00 11:30 

Учні 5-8 класів ЗЗСО 12:00 12:30 

Учні 9-11 класів ЗЗСО 13:00 13:30 

Учні закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

13:00 13:30 

Студенти закладів фахової 

передвищої освіти 

13:00 13:30 

Студенти закладів вищої освіти 13:00 13:30 

 

2. Зробити фото або сканкопію заповненого бланку титульного аркуша. 

Зберегти документ, назва файлу має містити прізвище, область, вид документа, 

наприклад, «Артеменко_Вінницька_титульний аркуш».  
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3. Зробити якісне фото або сканкопію окремо кожного аркуша виконаної 

конкурсної роботи (формат PDF). Об’єднати послідовно всі аркуші конкурсної 

роботи в один файл за допомогою застосунку iLovePDF 

(https://www.ilovepdf.com/uk/merge_pdf). Зберегти документ, назва файлу має 

містити прізвище, область, вид документа, наприклад, 

«Артеменко_Вінницька_завдання». 

Увага! До Google Форми можна завантажити роботу тільки одним файлом! 

Перевірте, що всі аркуші конкурсної роботи збережено в одному файлі! 

4. Завантажити файли «Артеменко_Вінницька_титульний аркуш», 

«Артеменко_Вінницька_завдання» у Google Форму, натиснути кнопку 

«НАДІСЛАТИ». 

Привертаємо увагу, що Google Форма з конкурсними завданнями буде 

автоматично закрита через 30 хвилин після завершення офіційного часу, відведеного 

на виконання конкурсних завдань (див. таблицю в пункті 1 цього розділу). 

____________________________ 

https://www.ilovepdf.com/uk/merge_pdf


Додаток 3 

до листа Міністерства освіти і 

науки України 

24.01.2023 № 1/1084-23 

 

 

 

Заявка  

на участь учнів закладів загальної середньої освіти у четвертому етапі  

ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  

_____________________________ області 
 

 

№ Прізвище, ім’я, по батькові учня 
Повна назва закладу освіти 

(відповідно до статуту) 
Клас 

Тип закладу 

освіти 

Рейтинг

ове 

місце  

1.    3 ЗЗСО  

2.    3 ЗЗСО  

3.    3 ЗЗСО  

4.    4 ЗЗСО  

5.    4 ЗЗСО  

6.    4 ЗЗСО  

7.    5 ЗЗСО  

8.    5 ЗЗСО  

9.    5 ЗЗСО  

10.    6 ЗЗСО  

11.    6 ЗЗСО  

12.    6 ЗЗСО  
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№ Прізвище, ім’я, по батькові учня 
Повна назва закладу освіти 

(відповідно до статуту) 
Клас 

Тип закладу 

освіти 

Рейтинг

ове 

місце  

13.    7 ЗЗСО  

14.    7 ЗЗСО  

15.    7 ЗЗСО  

16.    8 ЗЗСО  

17.    8 ЗЗСО  

18.    8 ЗЗСО  

19.    9 ЗЗСО  

20.    9 ЗЗСО  

21.    9 ЗЗСО  

22.    10 ЗЗСО  

23.    10 ЗЗСО  

24.    10 ЗЗСО  

25.    11 ЗЗСО  

26.    11 ЗЗСО  

27.    11 ЗЗСО  

 

 

Директор (начальник)  

департаменту (управління) освіти і науки        
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Заявка  

на участь учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в четвертому етапі  

ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  

______________ області 
 

 

№ Прізвище, ім’я, по батькові учня 
Повна назва закладу освіти 

(відповідно до статуту) 

Курс 

навчання 

Тип закладу 

освіти 

Рейтинг

ове 

місце 

1.     ЗПТО  

2.     ЗПТО  

3.     ЗПТО  

 

 

 

Директор (начальник)  

департаменту (управління) освіти і науки        

    

 

 

Заявка  

на участь студентів закладів фахової передвищої освіти в четвертому етапі  

ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  

______________ області 

 

 

№ Прізвище, ім’я, по батькові учня 
Повна назва закладу освіти 

(відповідно до статуту) 

Курс 

навчання 

Тип закладу 

освіти 

Рейтинг

ове 

місце 

1.     ЗФПО  

2.     ЗФПО  

3.     ЗФПО  

 

 

Директор (начальник)  

департаменту (управління) освіти і науки        
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Заявка  

на участь студентів закладів вищої освіти в четвертому етапі  

ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  

______________ області 

 

 

№ Прізвище, ім’я, по батькові учня 
Повна назва закладу освіти 

(відповідно до статуту) 

Курс 

навчання 

Тип закладу 

освіти 

Рейтинг

ове 

місце 

1.     ЗВО  

2.     ЗВО  

3.     ЗВО  

 
 

 

Директор (начальник)  

департаменту (управління) освіти і науки        

    
 

 

________________________________________________________ 



Додаток 4 

до листа Міністерства освіти і 

науки України  

24.01.2023 № 1/1084-23 

 

 

 

Пропозиції 

до складу журі четвертого етапу  

ХХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

 

 

№ Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Посада, місце роботи 

Мобільний 

телефон 

Електронна 

пошта 

     

     

     

 

 

_____________________________ 


