
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Директорат дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел.(044)481-47-58, факс (044)481-32-87, e-mail: dps@mon.gov.ua
_______________________________________________________________________________________

Відділ преси та інформації 

Звіт 
про громадське обговорення проєкту нової редакції Положення про 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 
обговорення

Міністерство освіти і науки України.

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на 
обговорення

У проєкті Положення про Міжнародний конкурс з української мови імені 
Петра Яцика (далі – Проєкт) передбачено удосконалення порядку проведення 
конкурсу, конкретизовано категорії учасників конкурсу, зменшено кількість  
органів, що здійснюють координацію, контроль та нагляд за проведенням 
конкурсу, приведено назви установ, що здійснюють організацію конкурсу, у 
відповідність з нормативно-правовими актами. Також ураховано процес 
розвитку територіальних громад та зміни адміністративного устрою держави, 
визначено порядок проведення конкурсу в умовах можливих надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного походження, карантину, запровадження 
протиепідемічних заходів.

Громадське обговорення Проєкту проводилося у формі електронних 
консультацій. 

Проєкт було розміщено в розділі «Громадське обговорення» розділу 
«Консультації з громадськістю» офіційного вебсайту Міністерства освіти і науки 
України 06 червня 2022 року. Зауваження та пропозиції від громадськості 
приймалися до 20 червня 2022 року на електронну адресу: movakonkurs@ukr.net 
.  

3. Інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні
За час обговорення надійшло 4 звернення з пропозиціями від фізичної 

особи Аніщенко Л., Берегівського професійного ліцею сфери послуг, Навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області, 
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 
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Довженка. 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства освіти і 
науки України за результатами обговорення

За результатами громадського обговорення проєкту акта на вебсайті 
Міністерства освіти і науки України надійшло 7 пропозицій.

1. Від Аніщенко Лідії:
1.1. Проводити конкурс дистанційно в прямому ефірі в один етап;
1.2. Перевіряти виконані завдання, крім творчих, з допомогою комп’ютера.
2. Від Берегівського професійного ліцею сфери послуг:
2.1. У пункті 1 Положення поняття «здобувачів освіти» замінити словами 

«серед здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти, закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, студентів, курсантів закладів 
фахової перед вищої освіти та вищої освіти, які знаходяться в Україні, а також 
для українців, які проживають за межами України»;

2.2. Пункт 10 уточнити такими словами «для здобувачів освіти з числа 
українців, які проживають за межами України, провести перший етап Конкурсу 
на рівні закладів освіти з використанням дистанційних технологій, синхронно»;

2.3. Додати пункт 20 такого змісту: «Переможцям та призерам заключного 
четвертого етапу Конкурсу надати додаткові бали (10) до загальних результатів 
державної підсумкової атестації у формі ЗНО з української мови та літератури 
для вступу до ВНЗ». 

3. Від Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Закарпатській області: доповнити розділ ІІІ пунктом такого змісту: 
«Переможцям та призерам заключного четвертого етапу Конкурсу надати 
додаткові бали (10) до загальних результатів державної підсумкової атестації у 
формі ЗНО з української мови та літератури для вступу до ВНЗ». 

4. Від Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка: у пункті 23 розділу ІІІ передбачити можливість 
встановлення номінацій за успіхи у виконанні окремих видів робіт учасниками 
конкурсу (редагування, синтаксичні розбори, написання твору тощо).

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення
1. Пропозиції Аніщенко Л.: 
1.1. Не враховано (проведення конкурсу дистанційно в прямому ефірі в 

один етап унеможливлює контроль за дотриманням усіма учасниками конкурсу 
принципу академічної доброчесності, потребує використання значних технічних 
та людських резервів);

1.2. Не враховано (конкурсні завдання не передбачають тестову форму, 
тому перевірка за допомогою комп’ютерної програми неможлива).

2. Пропозиції Берегівського професійного ліцею сфери послуг:
2.1. Не враховано (дана інформація зазначена в пункті 7 Проєкту);
2.2. Не враховано (відповідно до пункту 13 Проєкту дистанційна форма 

проведення конкурсу може бути застосована за рішенням відповідного 
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оргкомітету);
2.3. Не враховано (метою конкурсу є заохочення до вивчення та 

використання української мови, а не сприяння вступу до закладів вищої освіти).
3. Пропозицію Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Закарпатській області не враховано (дублює пропозицію 2.3 
Берегівського професійного ліцею сфери послуг).

4. Пропозицію Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка не враховано (Положенням про конкурс не 
передбачені номінації, проте відповідні оргкомітети можуть встановлювати 
додаткові нагороди для учасників).

За результатами громадського обговорення прийнято рішення надіслати 
Проєкт до заінтересованих органів на погодження.

Генеральний директор 
директорату дошкільної, шкільної, 
позашкільної та інклюзивної освіти         Олег ЄРЕСЬКО


