
Ч Е РН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВН А  А Д М ІН ІС ТРА Ц ІЯ 
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Про проведення обласного етапу 
VIII Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка

На виконання Указу Президента України від 30.10.2010 №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 1 червня 
2011 року №571, листа Міністерства освіти і науки України від 14.09.2017 
№ 1/9-495 «Про проведення VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» та з метою вшанування 
творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка, підвищення рівня мовної освіти 
в молодого покоління, виховання поваги до мови й традицій свого народу

НАКАЗУЮ:

1. Провести III (обласний) етап VIII Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі -  
Конкурс) серед учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти 
та II (обласний) етап серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти й студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти.

2. Затвердити склад оргкомітету, журі та комісії з підготування завдань 
обласного етапу Конкурсу (додаються).

3. Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, управлінь освіти міських рад, керівникам закладів освіти 
обласного підпорядкування:

3.1 Забезпечити участь переможців II етапу в обласному етапі Конкурсу.
3.2 Надіслати звіти про проведення II етапу Конкурсу, заявки на участь 

у III етапі на адресу обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К. Д. Ушинського (вул. Слобідська, 83, м. Чернігів, 14021; відділ 
роботи з обдарованими учнями та на електронну адресу оЬбагоу5 @икг.пеП 
до 01 грудня 2017 року.















ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Управління освіти і науки
облдержадміністрації

Журі
II (обласного) етапу VIII Міжнародного мовно-літературного 

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

Голова журі: 
Гріненко В. В.

Члени журі: 
Бахир Н. В.

Березан К. П.

Куленча 1.1.

Лоханська Л. С. 
Форись Н. Ф.

директор Навчально-методичного центру професійно- 
технічної освіти у Чернігівській області.

викладач-методист Сосницького професійного аграрного 
ліцею Чернігівської області;
старший викладач Чернігівського професійного ліцею 
залізничного транспорту;
старший викладач Прилуцького професійного ліцею 
Чернігівської області;
викладач Чернігівського професійного ліцею побуту; 
викладач державного професійно-технічного
навчального закладу «Чернігівський професійний
будівельний ліцей».
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Управління освіти і науки
облдержадміністрації
£ 1 Н. ТУ Ш 3 9 5 '

Журі
II (обласного) етапу VIII Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 
серед студентів закладів фахової передвищої освіти

Голова журі: 
Ющенко В. В.

Члени журі: 
Антошина Л. В.

Грицан Л. О.

Грона Н. В. 

Малюх Т. В.

Оробей О. М. 

Попружна О. В.

- викладач Коледжу транспорту та комп’ютерних 
технологій Чернігівського національного 
технологічного університету.

- викладач Чернігівського музичного училища 
ім. Л. М. Ревуцького;

- викладач Чернігівського промислово-економічного 
коледжу Київського національного університету 
технологій та дизайну;

- викладач Прилуцького гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. І. Я. Франка;

- викладач відокремленого підрозділу Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України «Бобровицький коледж економіки та 
менеджменту ім. О. Майнової»;

- викладач Борзнянського державного сільсько
господарського технікуму;
викладач Коледжу транспорту та комп'ютерних 
технологій Чернігівського національного 
технологічного університету.

«
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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Управління освіти і науки
облдержадміністрації
Л  • / - /  П  №  Л 9 &

Журі
II (обласного) етапу VIII Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 
серед студентів закладів вищої освіти

Голова журі: 
Хомич Т. Л.

Члени журі: 
Бойко Н. І.

Бондаренко Ю. І.

Гаценко І. О. -

доцент кафедри української мови і літератури 
Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат 
філологічних наук.

завідувач кафедри української мови Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, 
доктор філологічних наук, професор; 
завідувач кафедри методики викладання 
української мови та літератури Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, 
доктор педагогічних наук, професор; 
доцент кафедри філософії та соціально- 
гуманітарних дисциплін Чернігівського 
національного технологічного університету, 
кандидат філологічних наук.


