
ДЕП АР ТА М ЕН Т ОСВІТИ І НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

У ') ' Львів ОУ/

Про проведення X Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу 
імені Тараса Шевченка серед студентів 
та курсантів у 2019-2020 навчальному році

На виконання Указу Президента України від 30.09.2010 № 928 «Про 
Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка», відповідно до Положення про Міжнародний мовно- 
літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011 № 571, листа Міністерства освіти і науки України від 30.09.2019 
№ 1/9-615 «Про проведення X Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», п. 11 Заходів 
департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації на 
2019 рік та з метою піднесення престижу української мови і літератури, 
підвищення загальної мовної культури у молодого покоління

НАКАЗУЮ:

1. Провести X Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі -  Конкурс) серед студентів та 
курсантів закладів вищої освіти усіх форм власності:

1.1. Перший етап -  на рівні закладів вищої освіти;
1.2. Другий, обласний етап -  на рівні області 2 листопада 2019 року у 

Львівському коледжі індустрії мод Київського національного університету 
технологій та дизайну (м. Львів, вул. Вороного, 6);

1.3. Третій, фінальний етап -  на загальнодержавному рівні.
2. Затвердити склад організаційного комітету та журі обласного етапу 

Конкурсу серед студентів та курсантів закладів вищої освіти (додається).
3. Керівникам закладів вищої освіти забезпечити:



3.1. Проведення першого етапу X Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2019-2020 
навчальному році.

3.2. Надання департаменту освіти і науки Львівської обласної державної 
адміністрації заявок на участь в обласному етапі Конкурсу.

3.3. Участь переможців першого етапу в обласному етапі Конкурсу.
4. Комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (М. Кацюба):
4.1. Підготувати до 02 листопада 2019 року завдання для обласного 

етапу Конкурсу.
4.2. Надати до 01 листопада 2019 року організаційному комітету 

(Н. Креденець) список учасників обласного етапу Конкурсу відповідно до 
рівнів завдань.

5. Централізованій бухгалтерії № 1 при департаменті освіти і науки 
(Н. Сіромська) забезпечити фінансування витрат на проведення обласного та 
фінального етапу Конкурсу згідно з кошторисом (додається).

6. Контрол за собою.

Т.в.о. директора Ігор ГАЙДУК



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації
від ^  Ф У /З-Р с?

Склад організаційного комітету
другого (обласного) етапу X Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів та
курсантів

Гайдук І.Г.

Мураль М.І.

Шевченко Д. О.

Креденець Н.Д.

Должикова Т.І.

Кацюба М.Р.

голова оргкомітету, т.в.о. директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації;

начальник відділу професійної освіти, координації 
діяльності вищих навчальних закладів і науки 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації;

провідний спеціаліст відділу професійної освіти, 
координації діяльності вищих навчальних закладів і 
науки департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації;

директор Львівського коледжу індустрії мод 
Київського національного університету технологій 
та дизайну;

доцент кафедри гуманітарної освіти Комунального 
закладу Львівської обласної ради «Львівський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти»;

в.о. директора Комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти».

Т.в.о. директора Ігор ГАЙДУК



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
від у’А  2019 №

Склад журі
другого (обласного) етапу X Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів та
курсантів

Кузьма І. Т. голова журі, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри української мови імені 
професора Івана Ковалика Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
(за згодою);

Бута О.Б. методист Львівського державного 
автомобільно-дорожнього коледжу 
Національного університету «Львівська 
політехніка» (за згодою);

Глібчук Н.М. кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови імені професора Івана 
Ковалика Львівського національного 
університету імені Івана Франка (за згодою);

Дика І .Я. голова методичного об’єднання викладачів 
української мови та літератури ради директорів 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації (за згодою);

Дідик Г. Ю. викладач української мови та літератури 
Львівського коледжу будівництва, архітектури 
та дизайну (за згодою).

Трупі О.М. кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української мови імені професора Івана . 
Ковалика Львівського національного 
університету імені Івана Франка (за згодою);

Т.в.о. директора


