
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕП АРТАМ ЕН Т ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

<С_3 .12.2019 р. Львів

Про підсумки проведення 
X Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка 
у 2019/2020 навчальному році 
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, наказу 
департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації від 19.10.2019 
№ 05-01/405 «Про проведення X Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти» 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 30 листопада 2019 року на базі 
Державного навчального закладу «Львівське вище професійне художнє 
училище» відбувся другий (обласний) етап X Міжнародного мовно- 
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
Львівщини.

У конкурсі взяли участь 143 учні з 50 закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти Львівської області.

На підставі спільного рішення оргкомітету та журі з питань оцінювання 
другого (обласного) етапу X Міжнародного мовно-літературного конкурсу



учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти Львівщини
Н А К А З У Ю :

1. Нагородити грамотами департаменту освіти і науки Львівської 
облдержадміністрації та цінними подарунками переможців другого (обласного) 
етапу X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка серед учнів закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти:

1.1. За І місце:
Кравчук Юліану, ученицю І курсу Державного навчального закладу 

«Львівське вище професійне училище харчових технологій»;
Троцько Вікторію, ученицю II курсу Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Сокальський професійний ліцей»;
Степанчук Мар’яну, ученицю III курсу ВПУ № 20 м. Львова.
1.2. За II місце:
Мицак Олену, ученицю І курсу Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Самбірський професійний ліцей сфери послуг»;
Пірог Дарію, ученицю І курсу Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Сокальський професійний ліцей»;
Гнатів Софію, ученицю II курсу ВПУ № 20 м. Львова;
Рибіцьку Вікторію, ученицю II курсу Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Червоноградський професійний гірничо-будівельний 
ліцей»;

Лендранич Тетяну, ученицю III курсу Боринського професійного ліцею 
народних промислів і ремесел.

Ярему Христину, ученицю III курсу Міжрегіонального центру професійно- 
технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова.

1.3. За III місце:
Саприкіну Дарію, ученицю І курсу Державного навчального закладу 

«Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг»;
Панас Вікторію-Рахель, ученицю І курсу Державного навчального закладу 

«Львівське вище професійне училище технологій та сервісу»;
Федів Вікторію, ученицю І курсу Рава-Руського професійного ліцею;
Мартинюк Богдана, учня II курсу Державного навчального закладу 

«Львівське вище професійне училище інформаційно-комп’ютерних технологій»;
Фігуру Надію, ученицю II курсу Міжрегіонального центру професійно- 

технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова;
Лукомську Мирославу, ученицю II курсу Державного професійно- 

технічного навчального закладу «Новороздільський професійний ліцей»;
Віхоть Віталія, учня III курсу Добротвірського професійного ліцею;
Клецко Наталію, ученицю III курсу Державного навчального закладу 

«Львівське вище професійне училище побутового обслуговування»;
Лавріненко Вікторію, ученицю III курсу Державного навчального закладу 

«Львівське вище професійне художнє училище».



2. Директору Державного навчального закладу «Львівське вище професійне 
училище харчових технологій», Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Сокальський професійний ліцей», ВПУ № 20 м. Львова 
створити належні умови для підготовки учнів: Кравчук Юліани, учениці І курсу 
Державного навчального закладу «Львівське вище професійне училище 
харчових технологій», Троцько Вікторії, учениці II курсу Державного 
професійно-технічного навчального закладу «Сокальський професійний ліцей», 
Степанчук Мар’яни, учениці III курсу ВПУ № 20 м. Львова, до участі у третьому 
(фінальному) етапі X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

3. За якісну організацію та проведення другого (обласного) етапу 
X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка серед учнів закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти Львівщини оголосити подяку:

Криворучко Катерині Володимирівні -  директорові Державного 
навчального закладу «Львівське вище професійне художнє училище»;

Тимоць Мирославі Володимирівні -  методистові Навчально-методичного 
центру професійно-технічної освіти у Львівській області.

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

Відзначити працівників навчального закладу, які провели значну роботу 
щодо організації та проведення другого (обласного) етапу X Міжнародного 
мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

5. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
Львівщини:

5.1. Проаналізувати на засіданнях педагогічних рад і предметних 
методичних комісій результати якості знань учнів навчальних закладів за 
підсумками першого та другого етапів X Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

5.2. Розробити конкретні заходи щодо ліквідації прогалин у знаннях учнів.
5.3. Посилити контроль за станом викладання української мови та 

літератури у навчальних закладах.
5.4. Відзначити переможців другого (обласного) етапу X Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та 
відповідно викладачів, які підготували учнів-переможців.

6. 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


