ПРОЄКТ
Положення
про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
I. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок проведення Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика (далі – Конкурс) серед здобувачів освіти,
зокрема за кордоном.
2. Конкурс проводиться відповідно до Указу Президента України від 09
листопада 2007 р. № 1078 «Про Міжнародний конкурс з української мови імені
Петра Яцика» з метою піднесення престижу української мови, забезпечення її
всебічного розвитку і функціонування в усіх сферах суспільного життя.
3. Організаторами Конкурсу є Міністерство освіти і науки України (далі –
МОН), Міністерство оборони України (далі – МОУ), Міжнародний благодійний
фонд «Ліга українських меценатів».
До організації Конкурсу можуть залучатися представники Міністерства
закордонних справ України, Міністерства культури та інформаційної політики
України, Національної академії наук України, Національної академії
педагогічних наук України, громадських організацій тощо.
Координацію проведення та організаційно-методичне забезпечення
Конкурсу здійснює Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту
освіти» (далі – ІМЗО).
4. Участь у конкурсі є добровільною.
5. Обробка персональних даних учасників Конкурсу здійснюється
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
II. Порядок проведення Конкурсу
6. Конкурс проводиться щороку з 9 листопада до 31 травня наступного
року.
Конкурс проводиться в чотири етапи:
перший – на рівні закладів освіти (листопад);
другий – на рівні територіальних громад, районів міст Києва та
Севастополя, районів областей (листопад – грудень), рішення про рівень
проведення другого етапу ухвалює відповідний орган управління у сфері освіти
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій;
третій – на рівні Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя (грудень – лютий), порядок та формат проведення визначає
відповідний оргкомітет третього етапу;
четвертий – на всеукраїнському рівні (березень).
7. Конкурс проводиться в таких категоріях:
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учні одного року навчання закладів загальної середньої освіти (3-11 (12)
класи);
учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
студенти, курсанти закладів фахової передвищої освіти;
студенти, курсанти закладів вищої освіти.
8. Учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студенти,
курсанти невійськових закладів фахової передвищої та вищої освіти беруть
участь у першому, третьому та четвертому етапах Конкурсу.
9. Особливості проведення Конкурсу серед здобувачів військової освіти в
закладах спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю
(кількість етапів, категорії учасників, дати та місця проведення етапів)
встановлює МОУ на підставі цього Положення.
10. Для здобувачів освіти з числа українців, які проживають за межами
України, Конкурс проводиться в два етапи:
перший – на рівні закладів освіти (листопад-січень);
другий – на рівні держави проживання українців - здобувачів освіти
(лютий-квітень).
11. Для проведення Конкурсу щорічно утворюється Центральний
організаційний комітет Конкурсу (далі – Центральний оргкомітет), склад якого
затверджується наказом МОН.
Для проведення першого-третього етапів Конкурсу утворюються
організаційні комітети (далі – оргкомітети), склад яких затверджується
наказами відповідних закладів освіти, органів управління у сфері освіти
місцевих органів виконавчої влади.
Для проведення Конкурсу серед здобувачів освіти з числа українців, які
проживають за межами України, оргкомітети утворюються при громадських
організаціях закордонних українців.
12. Склад журі першого-третього етапів Конкурсу затверджується
наказами відповідних закладів освіти, органів управління у сфері освіти
місцевих органів виконавчої влади.
Склад журі четвертого етапу Конкурсу затверджується наказом МОН.
Склад журі Конкурсу серед здобувачів освіти з числа українців, які
проживають за межами України, затверджується відповідним оргкомітетом.
13. Під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного
походження, карантину, запровадження протиепідемічних заходів, воєнного
стану та інших обставин, що об’єктивно унеможливлюють проведення
Конкурсу або окремих його етапів в очній формі, Конкурс або окремі його
етапи можуть проводитися в дистанційній або змішаній (очній та дистанційній)
формі. Рішення про проведення Конкурсу або окремих його етапів у
дистанційній або змішаній формі, порядок та умови проведення ухвалюють
відповідні оргкомітети.
14. У другому-третьому етапах Конкурсу беруть участь по одному
переможцю попереднього етапу в кожній категорії, які набрали найбільшу
кількість балів відповідно до рейтингового порядку визначення переможців.
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У четвертому етапі Конкурсу беруть участь по три переможці третього
етапу в кожній категорії відповідно до рейтингового порядку визначення
переможців.
15. Завдання кожного етапу Конкурсу розробляє голова журі відповідного
етапу Конкурсу, який несе відповідальність за їх нерозголошення до початку
відповідного етапу Конкурсу. Голова журі може залучати до підготовки завдань
інших членів журі.
16. Дату та місце проведення першого-третього етапів Конкурсу
визначають відповідні заклади освіти, органи управління у сфері освіти
місцевих органів виконавчої влади з урахуванням термінів, зазначених у пункті
6 цього Положення.
Дату проведення четвертого етапу Конкурсу визначає МОН з
урахуванням термінів, зазначених у пункті 6 цього Положення. Місце
проведення четвертого етапу Конкурсу визначають органи управління у сфері
освіти Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій.
Четвертий етап Конкурсу відбувається в присутності представників
Центрального оргкомітету, кандидатури яких затверджено протокольним
рішенням.
17. Пакети із завданнями для проведення відповідного етапу Конкурсу
відкривають за одну годину до початку Конкурсу в присутності учасників,
представників оргкомітету, громадськості.
Виконання завдань кожного етапу Конкурсу починається одночасно для
всіх учасників відповідного етапу.
Учні 3-4 класів виконують завдання 1 астрономічну годину; учні 5-9
класів – 2 астрономічні години; учні 10-11 (12) класів закладів загальної
середньої освіти, учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти,
студенти та курсанти невійськових закладів фахової передвищої та вищої
освіти – 3 астрономічні години.
18. Під час виконання конкурсних завдань учасникам заборонено мати
при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, оброблення, збереження та
відтворення інформації, відео- та аудіозв’язку тощо. Не дозволяється
використовувати допоміжні друковані або рукописні матеріали.
19. Роботи, які виконали учасники першого-третього етапів Конкурсу,
шифрують у день проведення Конкурсу та передають журі для перевірки.
Роботи, які виконали учасники четвертого етапу Конкурсу, укладають у
пакети, що скріплюють печаткою закладу освіти, де проходить четвертий етап
Конкурсу. До робіт додають списки учасників Конкурсу за підписом
представника Центрального оргкомітету.
Представники Центрального оргкомітету надсилають пакети з роботами
учасників у день проведення четвертого етапу Конкурсу до ІМЗО.
Роботи учасників четвертого етапу Конкурсу шифрують та передають
журі для перевірки не пізніше ніж за десять робочих днів після завершення
четвертого етапу.
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ІІІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу
20. Переможцями першого-третього етапів Конкурсу є учасники, які в
кожній категорії посіли перше, друге та третє місця. Кількість призових
(перших, других, третіх) місць становить, як правило, не більше 30 відсотків від
загальної кількості учасників у кожній категорії з орієнтовним розподілом їх у
співвідношенні 1:2:3 в рейтинговому порядку.
У четвертому етапі Конкурсу журі визначає в кожній категорії одного
переможця, який посів перше місце, двох переможців, які посіли друге місце,
трьох переможців, які посіли третє місце, згідно з рейтингом.
У категорії «учні одного року навчання закладів загальної середньої
освіти (3-11 (12) класи)» переможців визначають за кожним роком навчання.
Переможцем будь-якого етапу Конкурсу не може бути учасник, який
набрав менше половини можливої кількості балів.
Переможців Конкурсу серед здобувачів освіти з числа українців, які
проживають за межами України, визначають у кожній країні, де відбувається
Конкурс.
21. Результати Конкурсу затверджуються наказом МОН.
22. Переможців Конкурсу нагороджують дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів.
23. Центральний оргкомітет та оргкомітети відповідних етапів Конкурсу
можуть установлювати додаткові заохочувальні нагороди, подарунки, іменні
стипендії учасникам Конкурсу, а також подарунки й нагороди педагогічним та
науково-педагогічним працівникам, які підготували переможців та призерів.
24. Нагородження переможців Конкурсу відбувається в урочистій
обстановці за участі педагогічних та науково-педагогічних працівників, які їх
підготували, батьків, представників органів управління у сфері освіти, наукових
та методичних установ, закладів освіти, громадських організацій тощо.
ІV. Фінансування Конкурсу
25. Фінансування всіх етапів Конкурсу, крім четвертого, здійснюється
закладами освіти, органами управління у сфері освіти місцевої влади за рахунок
коштів бюджету, з якого фінансується відповідний заклад або установа, а також
інших джерел, не заборонених законодавством України.
Фінансування проведення четвертого етапу Конкурсу, нагородження
переможців, призерів, учасників здійснюється МОН за рахунок коштів,
передбачених МОН за загальним фондом державного бюджету в
установленому порядку, та інших джерел, не заборонених законодавством
України.
26. Витрати на проїзд учасників Конкурсу до місць проведення
відповідного етапу Конкурсу та в зворотному напрямку, оплата відрядження
осіб, які їх супроводжують, покладаються на відповідні органи управління у
сфері освіти місцевих органів виконавчої влади або окремі заклади освіти.
_____________________________
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