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05 ^_2018року м. Чернігів

Про проведення
XVIII Всеукраїнського конкурсу 
учнівської творчості

На виконання Указу Президента України від 22.03.2002 № 284 «Про 
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», відповідно до Положення про 
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, затвердженого спільним 
наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і 
мистецтв України, Державного комітету України у справах сім’ї та молоді 
від 29.08.2003 № 585/529/875, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 
України 09.09.2003 за № 779/8100, листа Міністерства освіти і науки 
України від 06.11.2018 №  1/9-680 «Про проведення XVIII Всеукраїнського 
конкурсу учнівської творчості» та з метою активізації патріотичного 
виховання учнівської молоді, збереження і розвитку інтелектуального 
потенціалу України, державної підтримки талановитої молоді та творчої 
праці вчителів н а к а з у ю :

1. Провести XVIII Всеукраїнський конкурс учнівської творчості (далі 
-  Конкурс) під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» у номінаціях 
«Література» та «Історія України і державотворення» для здобувачів освіти 
закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 
позашкільної освіти.

2. Затвердити склад оргкомітету та журі III етапу Конкурсу 
(додаються).

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

3.1 Забезпечити проведення II етапу Конкурсу з 01 до 31 грудня 
2018 року.

3.2 Роботи переможців II етапу надіслати до 10 січня 2019 року до 
відділу суспільно-гуманітарних дисциплін обласного інституту



післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського за адресою: 
м. Чернігів, пров. Коцюбинського, 4, каб. 211.

4. Відділу професійної, вищої освіти, науки та по роботі з персоналом 
Управління освіти і науки облдержадміністрації (начальник В. Глузд):

4.1 Забезпечити участь учнів закладів професійної (професійно- 
технічної) освіти у І етапі Конкурсу з 01 до 25 грудня 2018 року.

4.2 Роботи переможців І етапу надіслати до 10 січня 2019 року до 
відділу суспільно-гуманітарних дисциплін обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського за адресою: 
м. Чернігів, пров. Коцюбинського, 4, каб. 211.

5. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського (ректор А. Заліський) провести 111 етап 
Конкурсу з 10 до 31 січня 2019 року.

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

М. КОНОПАЦЬКИИ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної державної 
адміністрації
05 М. /Л  № 3&?

Склад оргкомітету 
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

КОНОПАЦЬКИИ 
Микола Анатолійович

ГРІНЕНКО 
Віктор Володимирович

ЗАЛІСЬКИИ 
Анатолій Андрійович

МЕЛЬНИЧЕНКО 
Ірина Олександрівна

начальник Управління освіти і науки 
Чернігівської обласної державної
адміністрації, голова оргкомітету.,

директор навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у 
Чернігівській області (за згодою);

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

директор комунального позашкільного 
навчального закладу Чернігівський 
обласний Палац дітей та юнацтва;

СОРОНОВИЧ 
Олена Юріївна

заступник начальника Управління 
начальник відділу загальної середньої га 
корекційної освіти Управління освіти і 
науки Чернігівської обласної державної 
адміністрації.

Ректор ЧОІППО імені К.Д. Ушинського А. ЗАЛІСЬКИИ
г



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної державної 
адміністрації
св. иля № звг

Склад журі
Всеукраїнської о конкурсу учнівської творчості 

у номінації «Історія України і державотворення»

МОКРОГУЗ 
Олександр Петрович

ВОЛИНЕЦЬ 
Андрій Андрійович

ГАВРИЛОВА 
Оксана Миколаївна

ЕРМОЛЕНКО 
Алла Олександрівна

КЛЕПАК 
Аліна Сергіївна

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

старший викладач кафедри суспільних 
дисциплін та методики їх викладання 
Чернігівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського, кандидат
філософських наук;

керівник гуртка комунального
позашкільного навчального закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання,
туризму та краєзнавства учнівської молоді» 
(за згодою);

учитель Сновської загальноосвітньої школи 
1-ІII ступенів № 1 Сновської міської ради 
Сновського району Чернігівської області, 
кандидат педагогічних наук (за згодою);

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

КУЛАКОВА 
Наталя Михайлівна

учитель ліцею № 15 (за згодою);



НЕСТЕРЕНКО 
Лідія Олександрівна

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

ФАРБАК 
Тетяна Миколаївна

завідувач відділу суспільно-гуманітарних 
дисциплін Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К.Д. Ушинського, старший 
викладач кафедри суспільних дисциплін та 
методики їх викладання.

Ректор ЧОІППО імені К.Д. Ушинського МАЛ ІС ЬКИ Й



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації

Склад журі
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

у номінації «Література»

БАРАН 
Ганна 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;

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

ГРЕБНИЦЬКА 
Ольга Іванівна

ІЛБЧЕНКО 
Людмила Миколаївна

учитель Чернігівського ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою (за згодою);

учитель Чернігівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 14 (за згодою);

КРАСКОВСЬКА 
Ірина Іванівна

методист навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти у Чернігівській 
області (за згодою);

КУЛАЕ А 
Олена Анатоліївна

МАТЮ ШКІНА 
Тетяна Павлівна

методист комунального позашкільного 
навчального закладу Чернігівський обласний 
Палац дітей та юнацтва (за згодою);

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

МОЛОЧКО 
Світлана Рашитівна

старший викладач кафедри філологічних 
дисциплін та методики їх викладання



Чернігівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
імені К.Д. Ушинського;

ПОНОМАРЕНКО 
Антоніна Петрівна

ФЕДОРОК 
Людмила Василівна

Ректор ЧОІППО імені К.

методист відділу суспільно-гуманітарних 
дисциплін Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти імені 
К.Д.Ушинського;

учитель Комунального закладу Андріївської 
загальноосвітньої школи 1-ІII ступенів Михайло- 
Коцюбинської селищної ради Чернігівського 
району Чернігівської області (за згодою).

І А. ЗАЛІСЬКИИУшинського'


