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Про проведення обласного етапу 
IX Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка

На виконання Указу Президента України від 30Л0.2010 № 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 03.10.2018 
№ 1/9-593 «Про проведення IX 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 н а к а з у ю :

1. Провести III (обласний) етап IX Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі -  
Конкурс) 8 грудня 2018 року 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 підготовки завдань 
обласного етапу Конкурсу (додаються).

3. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, 
у порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування:

3.1 Сприяти участі переможців II етапу в обласному етапі Конкурсу.
3.2 Призначити відповідальними за збереження життя й здоров’я учнів 

керівників команд, які їх супроводжують.
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3.3 Передбачити витрати на проїзд учасників, оплату відряджень 
керівників команд і членів журі III етапу Конкурсу коштом сторони, яка 
відряджає.

4. Відділу професійної, вищої освіти, науки та по роботі з персоналом 
Управління освіти і науки облдержадміністрації (начальник В. Глузд) сприяти 
участі переможців І етапу з числа учнів закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти й студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти в 
обласному етапі Конкурсу.

5. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К. Д. Ушинського (ректор А. Заліський):

5.1 До 4 грудня 2018 року підготувати завдання обласного етапу для 
кожної категорії учасників Конкурсу та зберігати їх як таємні матеріали до 
початку змагання.

5.2 Здійснити організаційно-методичний супровід і фінансове 
забезпечення проведення обласного етапу Конкурсу.

5.3 Виділити згідно із заявками місця в гуртожитку для поселення 
учасників Конкурсу та членів журі.

6. Начальникові управління освіти Чернігівської міської ради В. Білогурі 
сприяти проведенню обласного етапу Конкурсу на базі Чернігівської 
загальноосвітньої школи І—III ступенів № 33 Чернігівської міської ради 
(директор Л. Лесун) 8 грудня 2018 року.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Сор<

Началь М. КОНОПАЦЬКИЙ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

Оргкомітет
III (обласного) етапу IX Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 
Конопацький М. А. -  начальник Управління освіти і науки обласної державної 
адміністрації (голова).

Соронович О. Ю. -  заступник начальника Управління -  начальник відділу 
загальної середньої та корекційної освіти Управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації (заступник голови);

Заліський А. А -  ректор Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, кандидат філософських наук, 
доцент (заступник голови).

Довбня В. М. -  проректор з науково-педагогічної роботи Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, 
доктор філософських наук;

Білогура В. О. -  начальник управління освіти Чернігівської міської ради 
(за згодою);

Глузд В. І. -  начальник відділу професійної, вищої освіти, науки та по роботі з 
персоналом Управління освіти і науки обласної державної адміністрації;

Головешкіна Т. П. -  заступник директора Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою);

Баран Г. В. -  завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх 
викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського, кандидат філологічних наук, доцент;

Вошкіна І. А. -  завідувач відділу роботи з обдарованими учнями Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

Іллєнко О. С. -  завідувач відділу інформаційної та видавничої діяльності 
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського;

Смущенко І. А. -  методист Ради директорів вищих навчальних закладів 
І—II рівнів акредитації Чернігівської області (за згодою).

Ректор 40111110 
імені К.Д. Ушинського А. ЗАЛІСЬКИЙ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

Склад комісії 
зі складання завдань обласного етапу 

IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Голова комісії: 
Баран Г. В.

Члени комісії: 
Гальонка О. А.

завідувач кафедри філологічних дисциплін та 
методики їх викладання Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, кандидат філологічних наук, 
доцент.

доцент кафедри філологічних дисциплін та 
методики їх викладання Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, 
доцент;

Матюшкіна Т. П. - доцент кафедри філологічних дисциплін та 
методики їх викладання Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, 
доцент;

Молочко С. Р. старший викладач кафедри філологічних дисциплін 
та методики їх викладання Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського.

Ректор ЧОІППО / /  л
імені К.Д. Ушинського А.ЗАЛІСЬКИЙ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації
Зй.ЗШ  №

Журі
III (обласного) етапу IX Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 
серед учнів закладів загальної середньої освіти

Голова журі:
Баран Г.В. - завідувач кафедри філологічних дисциплін та

методики їх викладання Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К. Д. Ушинського, кандидат філологічних наук, 
доцент.

Заступник голови 
журі:
Гальонка О.А.

Секретар журі: 
Молочко С.Р.

Члени журі: 
Андряник Т.А.

Барінова Л.І.

Біленко Т.О.

Вовкогон В.М.

Гончар Н.П. 
Гребницька О.І.

Гузій В.В.

Дубина Н.М.

доцент кафедри філологічних дисциплін та
методики їх викладання Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, 
доцент.

старший викладач кафедри філологічних дисциплін та 
методики їх викладання Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К. Д. Ушинського.

учитель Козелецької гімназії № 1 Козелецької 
селищної ради Козелецького району; 
учитель Бобровицького ліцею Бобровицької міської 
ради Бобровицького району;
учитель Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської 
ради;
учитель Володькодівицької загальноосвітньої школи 
І—III ступенів Носівської міської ради; 
учитель ліцею № 15 м. Чернігова; 
учитель Чернігівського ліцею з посиленою військово- 
фізичною підготовкою;
учитель Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської 
міської ради;
учитель Брусилівської загальноосвітньої школи 
І—III ступенів Чернігівської районної ради;
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Желдак Я. С. 

Каграманова М. Д.

Карпенко Г.В. 

Казанша Т.О. 

Калюжна I.A.

Коткова JI.I.

Кравченко JI.I.

Кравцова H.A. 

Лагно Л.М. 

Левченко Т.М. 

Левченко Т.П. 

Матюшкша Т.П.

Нитченко Г.Г.

Петренко O.A. 

Примоченко М.С. 

Репа Н.Б. 

Романченко О.С.

учитель Г ороднянської загальноосвітньої школи 
І—III ступенів № 2 Городнянської міської ради; 
учитель Редьківського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний 
навчальний заклад» Чернігівської районної ради; 
учитель Куликівського закладу загальної середньої 
освіти І—III ступенів Куликівської селищної ради; 
учитель Чернігівського ліцею з посиленою військово- 
фізичною підготовкою;
учитель Данинського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний 
навчальний заклад» І—III ступенів Ніжинської 
районної ради;
учитель Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради 
Чернігівської області при Ніжинському державному 
університеті імені Миколи Гоголя, кандидат 
філологічних наук;
заступник директора з навчально-виховної роботи
Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської 
ради;
учитель Новгород-Сіверської гімназії № 1 
ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради; 
учитель Бахмацької загальноосвітньої школи
І—III ступенів № 5 Бахмацької районної ради; 
учитель Бахмацької загальноосвітньої школи
І—III ступенів № 1 Бахмацької районної ради; 
учитель Бахмацької загальноосвітньої школи
І—III ступенів № 5 Бахмацької районної ради; 
доцент кафедри філологічних дисциплін та 
методики їх викладання Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти
імені К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних 
наук, доцент;
учитель Опорного закладу «Количівська 
загальноосвітня школа І—III ступенів Іванівської 
сільської ради Чернігівського району Чернігівської 
області»;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І—III ступенів № 33 Чернігівської міської ради; 
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І—III ступенів № 20 Чернігівської міської ради; 
учитель Семенівської гімназії № 2 Семенівської 
міської ради;
учитель Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора
Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради;
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Савицька Т.В. 

Симановська Л.В. 

Скрижинська О.В. 

Скрипченко В.І. 

Слісаренко В.М. 

Стародубець Н.М.

Ступак В.І. 

Терещенко В.М.

Тищенко Т.П. 

Хололієнко О.І. 

Хромець Н.В.

Цевкова Т.І.

Янко О.В.

Ректор ЧОІППО

учитель Чернігівської загальноосвітньої ніколи
І—III ступенів № 19 Чернігівської міської ради; 
учитель Чемерської загальноосвітньої ніколи 
І—III ступенів Козелецької районної ради; 
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І—III ступенів № 3 Чернігівської міської ради; 
учитель Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора 
Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради; 
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І—III ступенів № 7 Чернігівської міської ради; 
учитель Петрівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад І—III ступенів -  
дошкільний навчальний заклад» Сновської міської 
ради Сновського району;
учитель Ніжинської загальноосвітньої школи
І—III ступенів № 15 Ніжинської міської ради; 
учитель комунального закладу «Седнівський
навчально-виховний комплекс» Чернігівської 
районної ради;
учитель Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської 
міської ради;
учитель Ріпкинської загальноосвітньої школи
І—III ступенів № 2 Ріпкинського району; 
учитель Киселівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад» Чернігівської 
районної ради;
учитель Прилуцької загальноосвітньої школи
І—III ступенів № 12 Прилуцької міської ради; 
учитель Прилуцької спеціалізованої школи 
І—III ступенів № 6 з поглибленим вивченням
інформаційних технологій Прилуцької міської ради.

імені К.Д. Ушинського



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації
зюм.мя* зв<г

Журі
II (обласного) етапу IX 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: 
Березан К. П.

Бахир Н. В. 

Куленча 1.1. 

Лоханська Л. С.

Форись Н. Ф.

директор Навчально-методичного центру професійно- 
технічної освіти у Чернігівській області (за згодою).

старший викладач Чернігівського професійного ліцею 
залізничного транспорту (за згодою);

викладач-методист Сосницького професійного аграрного 
ліцею Чернігівської області (за згодою);

старший викладач Прилуцького професійного ліцею 
Чернігівської області (за згодою);

викладач Державного професійно-технічного
навчального закладу «Чернігівське вище професійне 
училище побутового обслуговування» (за згодою);

викладач Державного професійно-технічного
навчального закладу «Чернігівський професійний
будівельний ліцей» (за згодою).

Ректор ЧОІППО 
імені К.Д. Ушинського А.ЗАЛІСЬКИИ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації
ЗСМ .&  № Я6&

Журі
II (обласного) етапу IX 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.

Кисла О.М.

Лозова Н.Г. 

Михайленко І.І. 

Попружна О.В.

викладач Коледжу транспорту та комп’ютерних 
технологій Чернігівського національного технологічного 
університету (за згодою).

викладач Комунального вищого навчального закладу 
«Чернігівський музичний коледж імені Л.М. Ревуцького» 
Чернігівської обласної ради (за згодою);

викладач Відокремленого підрозділу Національного 
університету біоресурсів і природокористування України 
«Ніжинський агротехнічний коледж» (за згодою);

викладач Прилуцького гуманітарно-педагогічного 
коледжу ім. І.Я. Франка (за згодою);

викладач Чернігівського базового медичного коледжу 
Чернігівської обласної ради (за згодою);

викладач Коледжу транспорту та комп'ютерних
технологій Чернігівського національного технологічного 
університету (за згодою).

Ректор ЧОІППО 
імені К.Д. Ушинського
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації
земля № Звз,

Журі
II (обласного) етапу IX Міжнародного мовно-літературного 

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

Голова журі: 
Хомич Т. Л.

Члени журі: 
Бондаренко Ю. І.

Гаценко І. О.

Демченко Г. І.

Нікітіна Н.П.

Шумейко 3. Є.

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

завідувач кафедри методики викладання української мови 
та літератури Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя, доктор педагогічних наук, професор 
(за згодою);

доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних 
дисциплін Чернігівського національного технологічного 
університету, кандидат філологічних наук, доцент 
(за згодою);

старший викладач кафедри соціальної роботи 
Чернігівського національного технологічного університету 
(за згодою);

старший викладач кафедри мов і методики їх викладання 
Національного університету «Чернігівський колегіум» 
імені Т.Г. Шевченка, кандидат філологічних наук 
(за згодою);

доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін 
Академії Державної пенітенціарної служби, кандидат 
педагогічних наук (за згодою).

Ректор ЧОІППО 
імені К.Д. Ушинського А.ЗАЛІСЬКИИ


