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НАКАЗ 

м.Київ 

Про проведення II (обласного) етапу 
VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка 
у 2017/2018 н.р. серед студентів закладів 
вищої освіти Київської області 

На виконання Указу Президента України від 30 вересня 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, 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 
піднесення престижу української мови і літератури, заохочення студентів до 
вивчення рідної мови, підвищення рівня їхньої загальної мовної культури, 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 22 листопада 2017 року II (обласний) етап 
VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка (далі - Конкурс) серед студентів закладів вищої 
освіти Київської області. 

2. Затвердити склад оргкомітету II (обласного) етапу Конкурсу 
(додаток 1) та склад журі Конкурсу (додаток 2). 

3. Визначити Відокремлений підрозділ національного університету 
біоресурсів і природокористування України «Немішаївський агротехнічний 
коледж» базовим закладом для проведення II (обласного) етапу Конкурсу (за 
згодою). 

4. Відділу професійної, вищої освіти, науки та інноваційної діяльності 
(Гуляй НІ . ) забезпечити організаційний та науково-методичний супровід 
II (обласного) етапу Конкурсу. 
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5. Журі II (обласного) етапу Конкурсу спільно з відділом професійної, 
вищої освіти, науки та інноваційної діяльності: 

5.1. до 21 грудня 2017 року підбити підсумки II (обласного) етапу Конкурсу; 

5.2. надіслати до 01 січня 2018 року заявки на участь у фінальному етапі 
Конкурсу на адресу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Міністерства освіти і науки України (вул. Митрополита Василя 
Липківського, 36, кімн.214, м. Київ, 03035 ). 

6. Витрати на відрядження учасників Конкурсу та супроводжуючих осіб 
здійснити за рахунок відряджаючих сторін. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор департаменту В.Б. Рогова 



Додаток 1 до наказу 
департаменту освіти і науки 
від 09. Н № 35? 

СКЛАД 
оргкомітету II (обласного) етапу VIII Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 
у 2017/2018 навчальному році 

Голова оргкомітету: 
Степура А.О., директор Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну. 

Заступник голови оргкомітету: 
Устенко Н.А., головний спеціаліст відділу професійної, вищої освіти, науки 

та інноваційної діяльності. 

Члени оргкомітету: 
Поліщук М.П., методист базового закладу вищої освіти у Київській області 

(Білоцерківський коледж сервісу та дизайну); 

Рогозовець Я.Л., голова обласного методичного об'єднання викладачів 
української мови, методист, викладач української мови Ржищівського 
будівельного технікуму; 

Лазаренко П.В, заступник директора Відокремленого підрозділу 
національного університету біоресурсів і природокористування України 
«Немішаївський агротехнічний коледж». 



Додаток 2 до наказу 
департаменту освіти і науки 
від 03.11 № № 354-

СКЛАД 
журі II (обласного) етапу VIII Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка у 2017/2018 навчальному році 

Голова журі: 
Тростянська Я.І., заступник директора - начальник відділу професійної, 

вищої освіти, науки, інноваційної діяльності та з питань персоналу. 
Заступник голови журі: 
Устенко Н.А., головний спеціаліст відділу професійної, вищої освіти, науки 

та інноваційної діяльності. 
Члени журі: 
Бичевська Л. В., методист відділу методики викладання української мови та 

літератури КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»; 
Бондар Н.П., викладач української мови Технолого-економічного коледжу 

Білоцерківського національного аграрного університету; 
Войтенко С.В., викладач української мови і методики викладання 

Ржищівського гуманітарного коледжу; 
Дубченко Л.Г., голова циклової комісії загальноосвітньої підготовки, 

викладач української мови Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну; 
Зикун Н.І., доцент, завідувач кафедри української словесності та культури 

Університету державної фіскальної служби України; 
Зубейко Л.П., викладач української мови Білоцерківського механіко-

енергетичного технікуму; 
Козачук О.І., викладач української мови і літератури Таращанського 

державного технічного та економі ко-правового коледжу; 
Костюк Н.І., голова циклової комісії загальноосвітньої підготовки, 

викладач української мови Відокремленого підрозділу національного 
університету біоресурсів і природокористування України «Немішаївський 
агротехнічний коледж»; 

Леонова О.А., викладач української мови і літератури КВНЗ КОР 
«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»; 

Рогозовець Я.Л., голова обласного методичного об'єднання викладачів 
української мови, методист, викладач української мови Ржищівського 
будівельного технікуму; 

Сергієнко Н.В., викладач української мови та літератури Ірпінського 
державного коледжу економіки та права; 

Чубань Т.В., доцент кафедри української мови і методики навчання ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди; 

Яковенко Т.В., викладач української мови КВНЗ КОР «Богуславський 
гуманітарний коледж ім. І.С.Нечуя-Левицького». 


