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НАКАЗ 

№ ЗБЦ 

09 шт£>гах£ои 
Про проведення І, II, III етапів 
VIII Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка 
у 2017/2018 навчальному році 

На виконання Указу Президента України від ЗО жовтня 2010 року № 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 червня 2011 року №571, керуючись 
листом 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 гідного вшанування пам'яті митця 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2017/2018 навчальному році VIII Міжнародний мовно-
літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі -
Конкурс): 

І етап (шкільний) - до 19.11.2017; 
її етап (районний, міський) - 26.11.2017; 
III етап (обласний) - 23.12.2017. 

2. Затвердити склад організаційного комітету (додатокі) та журі III (обласного) 
етапу Конкурсу (додаток 2). 

3. Керівникам місцевих органів управління освітою: 

3.1. затвердити склад організаційних комітетів, журі І та II етапів Конкурсу; 

3.2. забезпечити проведення І (шкільного) етапу Конкурсу за завданнями та 
критеріями оцінювання, підготовленими вчителями української мови і літератури 
загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до навчальних програм з урахуванням 
вікових особливостей учасників; II (районного, міського) етапу Конкурсу - за 
завданнями та критеріями оцінювання, розробленими методистами КВНЗ КОР 
«Академія неперервної освіти»; 
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3.3. здійснити фінансування І та II етапів Конкурсу за рахунок коштів 

місцевого бюджету; 

3.4. подати звіт про проведення І та II етапів Конкурсу, заявки на участь у 
III етапі до КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» не пізніше 08.12.2017. 

4. Управлінню професійної, вищої освіти, науки, інноваційної діяльності та з 
питань персоналу (Тростянська О.Я.), відділу дошкільної, загальної середньої освіти та 
позашкільних навчальних закладів (Балашова Т.А.) департаменту освіти і науки 
забезпечити організацію та проведення Конкурсу серед учнів професійно-технічних 
навчальних закладів та закладів освіти обласної комунальної власності до 08.12.2017. 

5. Комунальному вищому навчальному закладу «Академія неперервної освіти» 
(Осадчий І.Г.): 

5.1. підготувати завдання та критерії оцінювання для проведення II та III етапів 
Конкурсу; 

5.2. забезпечити проведення III (обласного) етапу Конкурсу; 

5.3. здійснити організаційне, науково-методичне забезпечення III етапу 
Конкурсу. 

6. Видатки на проведення Конкурсу здійснити за рахунок коштів обласного 
бюджету, передбачених у кошторисі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на ректора Комунального вищого 
навчального закладу «Академія неперервної освіти» Осадчого І.Г. 

Директор департаменту В. Б. Рогова 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти і 
науки Київської обласної 
державної адміністрації 

від 09. Я 2017 р. № 3 5 У 

ОРГКОМІТЕТ 
III (обласного) етапу VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

1. Рогова Віра Борисівна - голова оргкомітету, директор департаменту 
освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

2. Осадчий Іван Григорович - заступник голови оргкомітету, ректор 
Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія 
неперервної освіти», доктор педагогічних наук. 

Члени оргкомітету: 
1. Тростянська Оксана Ярославівна - начальник управління професійної, 

вищої освіти, науки, інноваційної діяльності та кадрового забезпечення 
навчальних закладів департаменту освіти і науки Київської обласної державної 
адміністрації. 

2. Булавська Лариса Геннадіївна - методист відділу соціального захисту, 
інтернатних та позашкільних закладів департаменту освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації. 

3. Мірошник Світлана Іванівна - старший викладач кафедри 
філологічних, суспільно-гуманітарних і мистецьких дисциплін Комунального 
вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної 
освіти», кандидат педагогічних наук. 

4. Рибитва Галина Володимирівна - завідувач відділу роботи з 
обдарованими дітьми Комунального вищого навчального закладу Київської 
обласної ради «Академія неперервної освіти». 

5. Лященко Оксана Борисівна - секретар оргкомітету, керівник відділу 
методики викладання української мови і літератури та зарубіжної літератури 
Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія 
неперервної освіти». 

Ректор академії І. Г. Осадчий 



Додаток 2 
до наказу департаменту освіти і 
науки Київської обласної 
державної адміністрації 

від 03. <Н- 2о і 7р . № гЕН 

ЖУРІ 
III (обласного) етапу VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

1. Мірошник Світлана Іванівна - голова журі, старший викладач 
кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних і мистецьких дисциплін 
Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія 
неперервної освіти», кандидат педагогічних наук . 

Члени журі: 

1. Лященко Оксана Борисівна - завідувач відділу методики викладання 
української мови і літератури, зарубіжної літератури Комунального вищого 
навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти». 

2. Бичевська Лідія Василівна - методист відділу методики викладання 
української мови і літератури, зарубіжної літератури Комунального вищого 
навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти». 

3. Дідківський Володимир Іванович - учитель української мови і 
літератури Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 
Білоцерківської міської ради, учитель-методист, член Національної спілки 
письменників України. 

4. Колінченко Ольга Миколаївна - учитель української мови і літератури 
Козинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Обухівського району, 
учитель-методист, член Національної спілки письменників України. 

5. Ярмульська Іванна Володимирівна - учитель української мови і 
літератури навчально-виховного комплексу «Сквирський ліцей -
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради. 

6. Воробцова Вікторія Василівна - учитель української мови і літератури 
Білоцерківської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з 
поглибленим вивченням інформаційних технологій Білоцерківської міської 
ради, учитель-методист. 

7. Гурбич Юлія Володимирівна - учитель української мови і літератури 
Бучанської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з 
поглибленим вивченням іноземних мов Бучанської міської ради. 
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10. Зубченко Валентина Олексіївна - учитель української мови 

і літератури Шкарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білоцерківської 
районної державної адміністрації, учитель-методист. 

11. Яковенко Тамара Володимирівна - учитель української мови і 
літератури Васильківської загальноосвітньої школи І-ІІІ № 3 Васильківської 
міської ради. 

12. Похила Зінаїда Олександрівна - учитель української мови і літератури 
Ставищенського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів -педагогічний ліцей", учитель-методист. 

Ректор академії ^ І. Г. Осадчий 


