
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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Про проведення XX Міжнародного
конкурсу з української мови
імені Петра Яцика серед студентів та курсантів

На виконання Указу Президента України від 9 листопада 2007 року 
№ 1078 «Про Міжнародний конкурс 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
від 15 липня 2008 року за № 643/15334, листа Міністерства освіти і науки 
України від 04 жовтня 2019 року № 1/9-622, п. 10 Заходів департаменту освіти і 
науки Львівської обласної державної адміністрації на 2019 рік та з метою 
піднесення престижу української мови, популяризації її серед молоді, 
виховання у молодого покоління українців поваги до мови свого народу

1. Провести XX Міжнародний конкурс з української мови імені Петра 
Яцика (далі -  Конкурс) серед студентів закладів вищої освіти Львівської 
області:

1Л. Перший етап -  на рівні закладів вищої освіти у листопаді 2019 року;
1.2. Другий, обласний етап -  на рівні області у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка 23 листопада 2019 року;
1.3. Третій, підсумковий етап -  на загальнодержавному рівні у 2020 році.
2. Затвердити склад організаційного комітету та журі обласного етапу 

Конкурсу (додається).
3. Деканату філологічного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка (С. Пилипчук) до 22 листопада 2019 року 
підготувати завдання з української мови для проведення Конкурсу.

4. Оргкомітету забезпечити організаційно-методичну роботу із 
залучення студентів до участі в обласному етапі Конкурсу.

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

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗУЮ:

Т.в.о. директора Ігор ГАЙДУК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації X
від ' 2019 № ^  ’/

Склад оргкомітету
обласного етапу XX Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика серед студентів

Гайдук ЕГ. співголова оргкомітету, т.в.о. директора 
департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації;

Пилипчук С. М. співголова оргкомітету, д.ф.н., професор, декан 
філологічного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
(за згодою).

Члени оргкомітету:
Кацюба М.Р. в.о. директора Комунального закладу Львівської 

обласної ради «Львівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти»;

Мураль М.І. начальник відділу професійної освіти, 
координації діяльності вищих навчальних 
закладів і науки департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації;

Чулаєвський А. І. асистент кафедри українського прикладного 
мовознавства Львівського національного 
університету імені Івана Франка (за згодою);

Шевченко Д. 0. провідний спеціаліст відділу професійної освіти, 
координації діяльності вищих навчальних 
закладів і науки департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.

Т.в.о. директора >ч Ігор ГАЙДУК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації /  
від ■/’ 2019 N°

Склад журі
обласного етапу XX Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика серед студентів

Качмар В.М. голова журі, к.і.н., доцент, проректор Львівського 
національного університету імені Івана Франка (за 
згодою);

Кочан І. М. заступник голови журі, д.ф.н., професор, завідувач 
кафедри українського прикладного мовознавства 
Львівського національного університету імені Івана 
Франка (за згодою).

Члени журі:
Еасюк Е. Е. викладач української мови та літератури 

Львівського кооперативного коледжу економіки і 
права (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);

Сокіл Б.М. к.ф.н., доцент кафедри українського прикладного 
мовознавства Львівського національного 
університету імені Івана Франка (за згодою);

ЕЦхоцький І. Л.
•

к.ф.н., доцент кафедри української мови імені 
професора Івана Ковалика Львівського 
національного університету імені Івана Франка (за 
згодою).


