
Ч ЕРН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А Д М ІН ІС ТРА Ц ІЯ 

УП РАВЛ ІН Н Я ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

С 2018 року м. Чернігів № 36&

Про проведення обласного етапу 
XIX Міжнародного конкурсу 
з української мови імені Петра Яцика

На виконання Указу Президента України від 09Л 1.2007 № 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 13.03.2008 № 168, листа Міністерства освіти і науки України 
від 12.10.2018 № 1/9-624 та з метою піднесення престижу української мови 
серед учнівської та студентської молоді, виховання пошани до культури і 
традицій українського народу н а к а з у ю :

1. Провести III (обласний) етап XIX Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика (далі -  Конкурс) 15 грудня 2018 року 
серед учнів 3-11 класів закладів загальної середньої освіти й учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти та II (обласний) етап серед 
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.
3.3 Передбачити витрати на проїзд учасників, оплату відряджень 

керівників команд і членів журі III етапу Конкурсу коштом сторони, яка 
відряджає.
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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 студентів закладів фахової передвищої та 
вищої освіти й переможців II етапу з числа учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти в обласному етапі Конкурсу.

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

5.1 До 7 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.

о

6. Начальникові управління освіти Чернігівської міської ради В. Білогурі 
сприяти проведенню обласного етапу Конкурсу на базі Чернігівської 
загальноосвітньої школи І—III ступенів № 19 Чернігівської міської ради 
(директор Л. Шелупець ) 15 грудня 2018 року.

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

Началь М. КОНОПАЦЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації
У  , д  А №

Оргкомітет
обласного етапу XIX Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика

КОНОПАЦЬКИИ 
Микола Анатолійович

СОРОНОВИЧ 
Олена Юріївна

ЗАЛІСЬКИЙ 
Анатолій Андрійович

БАРАН 
Г анна Василівна

БІЛОГУРА 
Василь Олексійович

ВОШКІНА 
Інна Анатоліївна

ГЛУЗД 
Василь Іванович

ГОЛОВЕШКІНА 
Тетяна Павлівна

начальник Управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації, голова оргкомітету;

заступник начальника Управління -  начальник 
відділу загальної середньої та корекційної освіти 
Управління освіти і науки обласної державної 
адміністрації, співголова оргкомітету;

ректор Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, кандидат філософських 
наук, доцент, співголова оргкомітету.

Члени оргкомітету:

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

начальник управління освіти Чернігівської 
міської ради (за згодою);

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

начальник відділу професійної, вищої освіти, 
науки та по роботі з персоналом Управління 
освіти і науки обласної державної адміністрації;

заступник директора Навчально-методичного 
центру професійно-технічної освіти у 
Чернігівській області (за згодою);
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ДОВБНЯ 
Віктор Миколайович

ІЛЛЄНКО 
Олександр Станіславович

СМУЩЕНКО 
Ірина Анатоліївна

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

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

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

В.о. ректора ЧОІППО 
імені К.Д. Ушинського В. ДОВБНЯ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації
0 ^ 1 2 .2 0 ^ ^ 0  ї й

Склад комісії зі складання завдань 
обласного етапу XIX Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика

БАРАН 
Г анна Василівна

БУРНОС 
Віктор Володимирович

КРАСНОГОР 
Тетяна Федорівна

МАТЮИЖІНА 
Тетяна Павлівна

МОЛОЧКО 
Світлана Рашитівна

ШОКОЛЕНКО 
Любов Миколаївна

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

Члени комісії:

завідувач відділу дошкільної та початкової освіти 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

методист відділу дошкільної та початкової освіти 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

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;

методист відділу дошкільної та початкової освіти 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.

В.о. ректора ЧОІППО 
імені К.Д. Ушинського ^  ДОВБНЯ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації
ОМ 2.201 16 6

Журі
обласного етапу XIX Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика 
серед учнів закладів загальної середньої освіти

БАРАН 
Г анна Василівна

МОЛОЧКО 
Світлана Рашитівна

БАСИСТА 
Ліана Сергіївна

БІЛОДІД 
Любов Миколаївна

БУРНОС 
Віктор Володимирович

БАБЕНКО 
Світлана Миколаївна

БОЙКО 
Валентина Дмитрівна

БОЙКО 
Наталія Василівна

ГАЛЬОНКА 
Олексій Анатолійович

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

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

Члени журі:

учитель Бобровицького ліцею Бобровицької міської 
ради Бобровицького району;

учитель Комунального закладу «Седнівський 
навчально-виховний комплекс» Чернігівської 
районної ради;

завідувач відділу дошкільної та початкової освіти 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

методист районного методичного кабінету відділу 
освіти Семенівської районної державної адміністрації;

учитель Комунального закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів «Варвинський ліцей № 2» 
Варвинської селищної ради Варвинського району;

учитель Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора 
Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради;

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



ГИРИЧ 
Ніна Володимирівна

ГРЕБНИЦЬКА
Ольга Іванівна

ГУЗІЙ
В ал ен ти н а  Володимирівна

ДУБИНА 
Наталія Михайлівна

ДЬОМКІНА 
Світлана Адамівна

ЖУКУЛЯК 
Антоніна Богданівна

КАЛІШ 
Людмила Василівна

КАРДАШ
Віра Петрівна

КИСІЛЬ 
Валентина Степанівна

КОВАЛЕНКО
Наталія Павлівна

КОЛЕСНИК 
Олена Михайлівна

КОНЦЕВА 
Тетяна Олександрівна

КОРЖ 
Наталія Миколаївна

КОСТЕЙКОВА 
Валентина Олексіївна

КОТКОВА 
Людмила Іванівна

КРАСНОГОР 
Тетяна Федорівна

учитель гімназії імені Пантелеймона Куліша 
м. Борзни Борзнянської районної ради;

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;

учитель Ріпкинської гімназії імені Софії Русової 
Ріпкинської районної ради;

учитель Семенівської гімназії № 2 Семенівської 
міської ради;

учитель Прилуцької спеціалізованої школи 
І—III ступенів № 6 з поглибленим вивченням 
інформаційних технологій Прилуцької міської ради;

учитель Чернігівської загальноосвітньої школи 
І—III ступенів № ЗО Чернігівської міської ради;

учитель Г ороднянської гімназії Г ороднянської
міської ради;

учитель Дігтярівського навчально-виховного 
комплексу Новгород-Сіверської районної ради;

учитель Ніжинської загальноосвітньої школи 
І—III ступенів № 15 Ніжинської міської ради;

учитель Городнянської гімназії Городнянської
міської ради;

директор Ріпкинської гімназії' імені Софії Русової 
Ріпкинської районної ради;

учитель Сновської загальноосвітньої школи 
І—III ступенів № 2 Сновської міської ради
Сновського району;

заступник директора Ніжинського ліцею Ніжинської 
міської ради Чернігівської області при Ніжинському 
державному університеті імені Миколи Гоголя, 
кандидат філологічних наук;

методист відділу дошкільної та початкової освіти 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;



КУЗЮРА 
Ксенія Іванівна

ЛЕВЧЕНКО 
Валентина Іванівна

ЛЕВЧЕНКО 
Тетяна Петрівна

ЛЕГЕЗА 
Тетяна Миколаївна

ЛІХУТА 
Вікторія Вікторівна

ЛОЗА 
Наталія Вікторівна

ЛОЗОВСЬКА 
Ліана Миколаївна

МАРІНЕНКО 
Ніна Іванівна

МАТЮШКІНА 
Тетяна Павлівна

МОСТОВА 
Надія Миронівна

НЕРОСЛИК 
Оксана Володимирівна

ШСТОР 
Вікторія Миколаївна

ПРИЛІПКО
Наталія Миколаївна

П’ЯНОВА 
Любов Миколаївна

РЕМЕНЮК 
Людмила Олексіївна

САМАТОВА 
Оксана Миколаївна

СИМИРЯКО 
Ольга Юріївна

учитель Чернігівської загальноосвітньої школи 
І—III ступенів № 21 Чернігівської міської ради;

учитель Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора
Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради;

учитель Бахмацької загальноосвітньої школи
І—III ступенів № 5 Бахмацької районної ради;

учитель Великокошелівської загальноосвітньої
школи І—III ступенів Ніжинської районної ради;

учитель Чернігівського колегіуму № 11 
Чернігівської міської ради;

учитель Прилуцької гімназії № 5 імені Віктора
Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради;

учитель Семенівського закладу загальної середньої 
освіти І—III ступенів № 3 Семенівської міської ради;

учитель Срібнянської загальноосвітньої школи
І—III ступенів Срібнянської селищної ради;

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

учитель Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської 
міської ради;

учитель Прилуцької гімназії № 1 ім. Георгія Вороного 
Прилуцької міської ради;

учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І—III ступенів № 7 Чернігівської міської ради;

учитель Козелецької гімназії № 1 Козелецької
селищної ради Козелецького району;

учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І—III ступенів № ЗО Чернігівської міської ради;

учитель Ніжинської гімназії № 3 Ніжинської міської 
ради;

учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І—III ступенів № 14 Чернігівської міської ради;

учитель Прилуцької загальноосвітньої школи 
І—III ступенів № 14 Прилуцької міської ради;



ТАРАНЬКО 
Ліна Петрівна
ТКАЧЕНКО  

Людмила Іванівна

ФЕДОРОК 
Людмила Василівна

ХРОПАТА 
Світлана Іванівна

ЧУЛІНДА 
Надія Василівна

ШЛЬОНЧИК 
Антоніна Петрівна

ШОКОДЬКО 
Г алина Михайлівна

ШОКОЛЕНКО 
Любов Миколаївна

ШОМАН 
Наталія Федорівна

ШТУПУН 
Лариса Володимирівна

учитель Ніжинської загальноосвітньої ніколи
І—III ступенів № 4 Ніжинської міської ради;
учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І—III ступенів № 35 Чернігівської міської ради;

учитель Андріївської загальноосвітньої школи
І—III ступенів Михайло-Коцюбинської селищної 
ради Чернігівського району;

учитель загальноосвітньої спеціалізованої школи 
І—III ступенів фізико-математичного профілю № 12 
м. Чернігова;

учитель Сновської гімназії Сновської міської ради 
Сновського району;

учитель Вознесенського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад» Чернігівської 
районної ради;

учитель Комунального закладу загальної середньої 
освіти І—III ступенів «Варвинський ліцей № 2» 
Варвинської селищної ради Варвинського району;

методист відділу дошкільної та початкової освіти 
Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського;

учитель Городнянської гімназії Городнянської 
міської ради;

учитель Чернігівської загальноосвітньої школи
І—III ступенів № 20 Чернігівської міської ради.

В.о. ректора ЧОІППО
імені К.Д. Ушинського В. ДОВБНЯ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

2.30 Л №  2>6 &_________

Журі
обласного етапу XIX Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика 
серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти

ГРІНЕНКО - директор Навчально-методичного центру
Віктор Володимирович професійно-технічної освіти у Чернігівській області

(за згодою), голова журі.

Члени журі:

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

- викладач Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Сновське вище професійне 
училище лісового господарства» (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).
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БЕРЕЗАН 
Катерина Петрівна

КРАВЧЕНКО 
Ольга Анатоліївна

КУЛЕНЧА 
Ірина Іванівна

ЛОХАНСЬКА 
Лариса Сергіївна

ФОРИСЬ 
Наталка Федорівна

В.о. ректора ЧОІППО
імені К.Д. Ушинського В. ДОВБНЯ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації
Об'.

Журі
обласного етапу XIX Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика 
серед студентів закладів фахової передвищої освіти

ЮЩЕНКО 
Валентина Василівна

ГРИЦАН 
Людмила Олександрівна

ГРОНА 
Наталія Вікторівна

ЛЕВИЦЬКА 
Марина Вікторівна

ПОГРЕБНА 
Олена Йосипівна

ШЕВЧУН 
Наталія Миколаївна

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

Члени журі:

викладач Чернігівського промислово-економічного 
коледжу Київського національного університету 
технологій та дизайну (за згодою);

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

викладач Чернігівського кооперативного коледжу 
Чернігівської облспоживспілки (за згодою);

викладач Комунального вищого навчального закладу 
«Ніжинський коледж культури і мистецтв імені Марії 
Заньковецької» (за згодою);

викладач Ніжинського медичного 
Чернігівської обласної ради (за згодою).

коледжу

В.о. ректора ЧОІППО
імені К.Д. Ушинського В. ДОВБНЯ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації
0 ,̂12, гоїЯНо 26 6__________

Журі

хомич
Тетяна Леонідівна

ГАЦЕНКО 
Ірина Олександрівна

ДЕМЧЕНКО 
Г алина Іванівна

обласного етапу XIX Міжнародного конкурсу 
з української мови імені Петра Яцика 
серед студентів закладів вищої освіти

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

Члени журі:

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);

ЗІНЧЕНКО 
Станіслав Віталійович

НІКІТІНА 
Наталія Петрівна

ШУМЕЙКО 
Зінаїда Євгенівна

доцент кафедри української мови Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат 
філологічних наук, доцент (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).

В.о. ректора ЧОІШЮ 
імені К.Д. Ушинського В. ДОВБНЯ


