
 
УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

БЕРЕЗНІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

Рівненської області 

ПОЛЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ 

НАКАЗ 

20.11.2017                                                                                                     № ____ 

с. Поляни 

Про підсумки проведення І етапу 

ХVІІІ Міжнародного конкурсу 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 13 

березня 2008 року № 168 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

15липня 2008 року № 643/15334, наказу по школі від    13  листопада  2017 року 

«Про організацію і проведення І етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика», з метою утвердження державного статусу 

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

покоління поваги до мови свого народу, 15 листопада 2017 року серед учнів 3-11 

класів відбувся І етап ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика.  

Виходячи з вищезазначеного,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Взяти до уваги інформацію про результати проведення І етапу ХVІІІ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, що додається. 

 

2. Затвердити, відповідно до протоколів журі, склад команди для участі у ІІ етапі 

ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, що додається.  

 

3. Шкільному методичному кабінету (Петрик Н.Л.): 

3.1.Подати звіт та заявку на участь команди у ІІ етапі ХVІІІ Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика. 

До 23.11.2017 року 

3.2. Проаналізувати результати участі команди школярів у ІІ етапі ХVІІІ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

Січень, 2018 року, м/о вчителів української мови та літератури 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально – виховної роботи Петрик Н.Л. 

 

Директор школи                                      М. Огородник 

 

Ознайомлені: 

Петрик Н.Л.                              Самойлюк Т.В.                             Онищук В.В. 

Дячук М.В.                                Старовойт В.Р.                             Ясковець О.В. 



 

                                                                            Додаток  

до наказу по школі 

                                        20.11.2017 № _______ 

 

Інформація 

про результати проведення І етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика  

У конкурсі взяли участь 38 учасників, із них –  учнів 3-11 класів стали 

переможцями та представлять заклад на ІІ етапі конкурсу.  

  Учні третього та четвертого класів виконували  завдання, які охоплювали 

різні розділи про мову і відповідали Державному стандарту початкової загальної 

освіти. 

         У 3 класі найкраще справились учні із завданням у роботі з деформованим 

текстом, тобто розташуванні частин тексту у правильній послідовності.  Викликало 

труднощі у визначенні за характерними ознаками стилю відновленого тексту. 

Спостерігається низький рівень на засвоєння правила перевірки написання слів. Учні 

не засвоїли значення слова «есе», відповідно недосконало склали текст.   

      У 4 класі більше 60% учнів показали високий рівень засвоєння правил на 

написання слів з апострофом після префікса та правопис іменників в орудному 

відмінку. Більшість учнів добре засвоїли тему відмінювання іменника. 60% учнів не 

визначили, у корені якого слова відбулося чергування приголосного звука. Ще 

більше учнів не визначили речення, яке не відповідає нормам сучасної української 

літературної мови. Трудність викликало складання твору-опису на тему «Мелодія 

осені». Діти здебільшого подали текст у вигляді розповіді.  

За висновком журі Конкурсу, лише  незначна частина учнів 5 – 11 класів (5 

учнів – 5 клас, 4 учні – 6 клас, 4 учні – 7-А, Б класи, 3 учні – 8 –А, Б класи, 4 учні – 9 

клас, 2 учні – 10 клас, 2 учні – 11 клас) стали учасниками шкільного конкурсу.  

Школярі, які приймали участь у конкурсі не виявили високий рівень знань і 

практичних умінь з української мови, показали недостатні знання  програмового 

матеріалу. У багатьох роботах було допущено чимало помилок, типовими з яких 

можна назвати такі: 

 недотримання в творчих роботах структури творів різних типів мовлення; 

 вживання розділових знаків у простому і складному реченнях; 

 неправильне написання складних слів, неозначених займенників; 

 порушення граматичних норм при відмінюванні числівників та іменників; 

 бідний лексичний запас, що складає труднощі при творенні прикметників 

від географічних назв; 

 низька культура мовлення, свідченням чого є багато лексичних помилок, 

недотримання чергувань голосних в корені слова, пропуски помилок при 

редагуванні словосполучень, неправильне вживання іменників у кличному відмінку.  

 

Заступник директора з навчально – виховної роботи Петрик Н.Л. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         Затверджено 

                                                                         Наказ по школі  

                                                                         20.11. 2017 № ___ 
 

 

Склад команди 

на участь  учнів Полянської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

у ІІ етапі  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика  

у 2017-2018 н.р. 
№ 

з/п 

Прізвище,ім’я та по батькові 

учня 

Число,місяць

рік 

народження 

Курс 

навчанн 

Місце, 

зайняте  

на І етапі 

конкурсу 

Прізвище, ім’я та по батькові 

викладача, який підготувати 

учня 

1 Самойлюк Денис  

Володимирович 

10.04.2009 3 І Самойлюк Таїсія  

Василівна 

2 Онищук Ольга  

Вікторівна 

15.08.2008 4 І Дячук Марина  

Вікторівна 

3 Чміль Анастасія  

Анатоліївна 

30.10.2006 5 І Старовойт Валентина  

Романівна 

4 Дзюбак Віктоія  

Валеріївна 

15.07.2006 6 І Ясковець Олена  

Василівна 

5 Потєєва Ірина  

Олегівна 

21.10.2004 7 І Старовойт Валентина  

Романівна 

6 Онищук Дарина  

Миколаївна 

04.12.2001 10 І Старовойт Валентина  

Романівна 

7 Ничипорук Тетяна  

Миколаївна 

12.01.2001 11 І Ясковець Олена  

Василівна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 


