
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕП АРТАМ ЕН Т О СВІТИ І Н АУКИ

Н А К А З

1Ц. / 0  - 2019 р. Львів № ОЬ'О'І ! ^{05

Про проведення X Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка 
серед учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти

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 
сприяння піднесення престижу української мови і літератури у молодого 
покоління, підвищення рівня загальної мовної культури, виховання в його 
учасників почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю: вшанування 
Великого Кобзаря, поета світового рівня -  Тараса Григоровича Шевченка

НАКАЗУЮ:

1. Провести X Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі - Конкурс) у три етапи:

1.2. Перший етап -  з 11 до 21 листопада 2019 року -  у закладах професійної 
(професійно-технічної) освіти.

1.2. Другий, обласний етап -  30 листопада 2019 року -  у Державному 
навчальному закладі «Львівське вище професійне художнє».

1.3. Третій, фінальний етап -  у 2020 році.
1.4. Другий, обласний етап Конкурсу провести за завданнями Комунального 

закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти».

2. Комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівському обласному 
інституту післядипломної педагогічної освіти»:

Підготувати до 23 листопада 2019 року завдання обласного етапу Конкурсу 
для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

3. Затвердити склад організаційного комітету та журі обласного етапу



Конкурсу серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
(додаток 1,2).

4. Директорові Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 
у Львівській області Бобку В.М.:

Надати методичну допомогу в організації та проведенні перших-других 
етапів Конкурсу.

5. Директорові Державного навчального закладу «Львівське вище 
професійне художнє училище» Криворучко К. В.:

5.1. Забезпечити підготовку навчальної бази училища для проведення 
другого етапу Конкурсу.

5.2. Витрати на організацію та проведення другого етапу Конкурсу 
здійснити згідно кошторисних призначень.

6. Централізованій бухгалтерії № 1 при департаменті освіти і науки 
Львівської ОДА (Сіромська Н. М.) забезпечити фінансування витрат на 
проведення обласного етапу Конкурсу серед учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти згідно з кошторисом (додається).

7. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
Львівської області:

7.1. З 11 до 21 листопада 2019 року провести 1-й етап Конкурсу.
7.2. До 25 листопада 2019 року подати в Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти у Львівській області звіт про підсумки проведення 
першого етапу та заявки на участь у другому етапі Конкурсу по одному учневі 
від І, II, III курсів (додаток №3,4) (Адреса: м. Львів, пл. Петрушевича, 2, каб.39, 
Тимоць М. В., nmcptolviv@ukr.net).

7.3. ЗО листопада 2019 року відрядити на другий етап Конкурсу учнів у 
супроводі викладача або майстра виробничого навчання (реєстрація -  09:00 -  
09:30; початок Конкурсу -  09:30).

7.4. Учасники другого етапу Конкурсу повинні мати з собою учнівський 
квиток або довідку з навчального закладу із фотографією.

7.5. Супроводжуючі зобов’язані забезпечити своєчасне оформлення 
належних документів, прибуття учнів на другий етап Конкурсу та повернення їх 
до навчального закладу.

7.6. Відповідальність за життя та здоров’я учасників Конкурсу покласти на 
супроводжуючих.

7.7. Витрати на відрядження для участі в другому етапі Конкурсу здійснити 
за рахунок коштів відряджаючої сторони.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу 
професійної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки 
Мураля М. І.

Т. в. о. директора Ігор ГАЙДУК

mailto:nmcptolviv@ukr.net


Додаток № 1
до наказу департаменту освіти і науки ЛьвівськоЮДА 
від 2019 року № О - б - € > У /  'Г & бб

Склад оргкомітету
X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської

молоді імені Тараса Шевченка
Голова оргкомітету -  Бобко В. М , директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Львівській області.
Заступники голови -  Рибак Н. Б., заступник директора Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Львівській області.
Члени оргкомітету:
Петяк Р. А., провідний спеціаліст відділу професійної освіти, координації 

діяльності вищих навчальних закладів і науки департаменту освіти і науки Львівської 
ОДА.

Тимоць М. В., методист Навчально-методичного центру професійно-технічної 
освіти у Львівській області.

Криворучко К. В., директор Державного навчального закладу «Львівське 
вище професійне художнє училище»

Додаток № 2
до наказу департаменту освіти і науки Львівський ОДА 
від с / ^  А <0. 2019 року № (Р.б- < £ > & '/

Склад журі
X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської

молоді імені Тараса Шевченка
Голова журі:
Петяк Р. А., провідний спеціаліст відділу професійної освіти, координації 

діяльності вищих навчальних закладів і науки департаменту освіти і науки Львівської 
ОДА.

Заступник голови:
Тимоць М. В., методист Навчально-методичного центру професійно-технічної 

освіти у Львівській області.
Члени журі:
Вовк Л. С., викладач української мови та літератури Львівського вищого 

професійного училища харчових технологій.
Гранюк 3. Д., викладач української мови та літератури Львівського вищого 

професійного художнього училища.
Дебера Т. В., викладач української мови та літератури Львівського вищого 

професійного училища торгівлі та сфери послуг.
Кінах Г. Б., викладач української мови та літератури Міжрегіонального центру 

професійно-технічної освіти художнього моделювання та дизайну м. Львова.
Кріль Т. В., викладач української мови та літератури Львівського вищого 

професійного училища побутового обслуговування.
Недзельська І. Я., викладач української мови та літератури ВПУ № 20 

м. Львова.
Шимків М. М., викладач української мови та літератури Міжрегіонального 

вищого професійного училища автомобільного транспорту та будівництва 
м. Львова.



Додаток № З
до наказу департаменту освіти і науки Львівської ОДД_ 
від / ^  -^«^ 2019 року № £>3~-

Звіт про проведення першого етапу X Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка * *

1. Відомості про учасників Конкурсу:_____________________________
Дата проведення Кількість учасників

І курс II курс III курс

2. Коротко подаються відомості про організацію і проведення Конкурсу, 
виконання учасниками завдань, вносяться пропозиції щодо поліпшення організації та 
проведення Конкурсу.

До звіту обов’язково додати копію завдань з підписом викладача, який їх 
підготував.

Директор ЗП(ПТ)0__
Голова журі Конкурсу 
М.П.

року

Додаток № 4
до наказу департаменту освіти і науки Львівської ОДА _ 
від ■' /  •2019 року № 3 3  -

Заявка на участь
у другому етапі X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка *

За рішенням журі училищного етапу Конкурсу на участь у другому етапі 
направляється:

(повна назва ЗП(ПТ)О)

№
з/п

Прізвище, ім’я 
та по батькові 
учня (учениці) 

/вказати 
повністю/

Число, 
місяць, рік 

народження

Курс
навчання,
професія

Номер 
учнівського 

квитка 
(довідки 3 

навчального 
закладу)

Прізвище, ім’я та 
по батькові 

викладача, який 
підготував учня 

(ученицю) 
/вкДзати 

повністю/

Прізвище, ім’я, по батькові та посада супроводжуючої особи:

Директор ЗП(ПТ)0__________________________
М.П.
„____” ____________20____ року

* (Адреса: м. Львів, пл. Петрушевича, 2, каб. 39, Тимоць М. В., 
nmcptolviv@ukr.net).

mailto:nmcptolviv@ukr.net


ЗАТВЕРДЖУЮ  
Т. в. о. директор

« с(£? » >
____І. Г. Гайдук

- 2019 р.

КОШТОРИС
витрат на проведення X Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 
серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

Прогнозована кількість учасників обласного етапу -1 5 0  осіб.

1. Харчування учасників 2-го етапу конкурсу:
45 грн. х 150 осіб = 6750,00 грн.
Всього: 6750,00 грн.

2. Канцтовари:
- папір офсетний -  1 пачка х 110 грн. = 110,00 грн.
- грамоти -  18 піт. х 6 грн. = 108,00 грн.
- зошити -  60 шт. х 10 грн. = 600,00 грн.
Всього: 818,00 грн.

3. Подарунки (книжки) для учнів-переможців 2-го етапу конкурсу: 
Всього: 4932,00 грн.

ВБОГО: 1250С

Головний бухгалте[

Т. в. о. директора

Н. М. Сіромська

І. Г. Гайдук

Уклала кошторис М. В. Тимоць


