
Положення про Міжнародний  конкурс  знавців                 

української мови імені Петра Яцика

Міжнародний дитячий конкурс знавців української мови проводиться 

Міністерством освіти і науки України за фінансовим та організаційної 

підтримки фундації П.Яцика (Канада,Торонто) та Ліги українських меценатів. 

До співпраці залучено окремих приватних осіб-меценатів, зокрема з Канади 

та  США, учительство, мовознавців, відомих письменників, представників 

Державного комітету інформаційної політики,радіомовлення і телебачення, 

мас-медіа, громадських та культурних діячів, соціологів.

  Конкурс проводиться з метою піднесення престижу української мови серед 

підростаючого покоління, виховання пошани до державної мови незалежної 

України, активного й цілеспрямованого опанування нею з перших шкільних 

років, одержання експертних та соціологічних оцінок щодо проблем 

української мови. 

Учасники конкурсу

Міжнародний дитячий конкурс знавців української мови проводиться для 

всіх бажаючих школярів України та дітей українського походження, які 

проживають за межами України, у трьох номінаціях:

1. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів України з українською 

мовою навчання.

2. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів України з російською 

мовою навчання та мовами інших національних меншин.

3. Для дітей українського походження, що проживають за межами 

України. 

Конкурс проводиться за трьома віковими категоріями:

1. Молодший вік – учні 3 (2) класу (8-9 років).

Учні 4 (3) класу (9-10 років).

2. Середній вік – учні 5 класу (10-11 років).

Учні 6 класу (11-12 років);

Учні 7 класу (12-13 років);

Учні 8 класу (13-14 років).

3. Старший вік – учні 9 класу (14-15 років);

Учні 10 класу (15-16 років);



Учні 11 класу (16-17 років).

Проведення конкурсу

У Міжнародному дитячому конкурсі можуть брати участь учні 3(2)-11 

класів. 

Конкурс проводиться в чотири етапи:

І етап – шкільний;

ІІ етап – районний;

ІІІ етап – обласний

ІV етап – міжнародний.

Змагання передбачають письмове виконання завдань на визначення 

грамотності учнів ( орієнтовно диктант, творче завдання, тест тощо).  Конкурс 

триває:

1. Одну астрономічну годину – для першої вікової категорії.

2. Дві астрономічні години – для другої вікової категорії.

3. Три астрономічні години – для третьої вікової категорії.

                   Завдання для конкурсу

                                11 клас

І.  У формі твору-репортажу поясніть, яким, на вашу думку, стане світ у 

майбутньому. Чи залишиться життя таким, як тепер, стане кращим чи 

гіршим?

ІІ. Визначте спосіб творення слів.

Безрідний, фотограф, спад, архімандрит, ІТА, в’ялий, обличчя, прадід, 

китолов.

Відповідь: фотограф – складання усічених основ (абревіація);

архімандрит – префіксальний спосіб;

ІТА (Інформаційне телеграфне агентство) – утворення складноскорочених 

слів від початкових звуків чи букв (абревіація).

ІІІ. Запишіть дев’ять фразеологізмів зі словами язик, зуб, палець. Поясніть 

значення.Відповідь: тримати язик за зубами; зуб за зуб.                



                  

                                         У К А З 
              ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

   Про Міжнародний мовно-літературний конкурс 
   учнівської та студентської молоді 
   імені Тараса Шевченка

     1. Започаткувати  проведення Міжнародного мовно-
літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені  Тараса  
Шевченка 
як   щорічного   загальнонаціонального   заходу,  
спрямованого  на 
підвищення рівня знань з української мови і літератури, 
рідних мов 
і   літератур,  виховання  у  молодого  покоління  любові  
до  мов 
Українського народу, забезпечення їх всебічного розвитку. 

     2. Заснувати,  починаючи з 2011 року,  39 щорічних  
стипендій 
Президента  України  переможцям  Міжнародного  мовно-
літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка. 

  Завдання VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсуІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
                                     імені Тараса Шевченка

9 клас

1. Поміркуйте: «Чи уміють мої ровесники співчувати, співпереживати, бути 

уважним?»

2. У свій час президент США Л. Джонсон сказав про Тараса Шевченка так: 

«Він був більше ніж поет – він був хоробрим войовником за права і волю 

людей». Прокоментуйте у власному висловленні ці слова.

10 клас

1. Складіть власне висловлення на тему: «Екологічні проблеми сучасності»

2. Напишіть твір на тему « Тарас Шевченко сучасний завжди».




