
    
   УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 

 
«_26_» жовтня 2022 р.                       Чернівці                                       № 246     

 

Про проведення  

ХІІІ Міжнародного мовно-літературного  

конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022  

№711 «Про  початок  навчального року під час дії правового режиму воєнного 

стану в Україні», на виконання Указу Президента України від 30.09.2010 № 928 

«Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка», постанови Кабінету Міністрів України від 

01.06.2011 № 571 «Про затвердження Положення про Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка», листа Міністерства освіти і науки України  від  18.10.2022 № 

1/12288-22 «Про проведення ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»,  
 

НАКАЗУЮ:  
 

1. Провести у 2022/2023 навчальному році ХІІІ Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

(далі ‒ Конкурс) серед учнів закладів загальної середньої та професійної 

(професійно-технічної) освіти, студентів закладів вищої освіти області у IV 

етапи, із забезпеченням заходів безпеки, пов’язаних із запровадженням 

правового режиму воєнного стану в Україні і запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 

1.1. І етап – 27-31 жовтня 2022 року  – заклади загальної середньої освіти;  

01-20 листопада – заклади професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти області. 

1.2. ІІ (територіальний) етап – 10 листопада 2022 року о 10 годині (заклади 

загальної середньої освіти). 

1.3. ІІІ (обласний) етап (ІІ – для учнів професійної (професійно-технічної) 

 



освіти та студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти) – 10 грудня  

2022 року о 10 год. на базі Вищого професійного училища радіоелектроніки 

(вул. Південно-Кільцева, 8, м. Чернівці). 

1.4. IV етап Конкурсу (Всеукраїнський) (ІІІ – для учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти та студентів закладів фахової 

передвищої та вищої освіти) – у терміни, визначені Міністерством освіти і 

науки України, на базі Вищого професійного училища радіоелектроніки (вул. 

Південно-Кільцева, 8,  м. Чернівці). 

2. Затвердити: 

2.1. Склад організаційного комітету ІІІ/ІІ (обласного) етапу ХІІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка, що додається. 

2.2. Склад журі ІІІ/ІІ (обласного) етапу ХІІ Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка, що додається. 

2.3. Кошторис витрат на проведення ІІІ/ІІ (обласного) етапу ХІІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка, що додається. 

3. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 

(Білянін Г. І.): 

3.1.Здійснити організаційно-методичне забезпечення підготовки і 

проведення Конкурсу. 

3.2. Забезпечити підготовку завдань для ІІ-ІІІ етапів Конкурсу.  

3.3. Надіслати завдання головам оргкомітетів (територіальних громад,  

обласного) у терміни відповідно до вимог (за 1 годину до початку Конкурсу). 

3.4. Здійснити фінансування витрат на проведення ІІІ/ІІ (обласного) етапу 

Конкурсу  відповідно до кошторису. 

3.5. Підготувати проєкт наказу про підсумки ІІІ/ІІ (обласного) етапу 

Конкурсу і подати до Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації до 20 грудня 2022 року. 

4. Керівникам органів управління освітою територіальних громад, закладів 

обласного підпорядкування, закладів професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої та  вищої освіти: 

4.1. Організувати проведення І та ІІ (територіального) етапів Конкурсу. 

4.2. Надіслати звіти про проведення ІІ (територіального) та І (для закладів 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти) 

етапів і заявки на участь у ІІІ (ІІ – для закладів професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти) етапі Конкурсу на е-mail: 

konkursimTHS2021@gmail.com та на адресу Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області (вул. І.Франка, 20/56, м. Чернівці) до 

25 листопада 2022 року. 

4.3. Забезпечити явку команд, відповідно до заявок, на ІІІ/ІІ етап Конкурсу. 

4.4. Витрати на відрядження учасників ІІІ/ІІ (обласного) етапу Конкурсу 

здійснити за рахунок сторін, що відряджають. 

5 Директору Чернівецького вищого професійного училища 

радіоелектроніки Одайському  С. І. забезпечити належні умови для проведення 

ІІІ/ІІ  (обласного) етапу Конкурсу. 



6. Наказ розмістити на інформаційному сайті Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) та 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

В.о. директора Департаменту               Оксана ГРИНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти 
і науки обласної державної 
адміністрації (обласної 
військової адміністрації)  
від 26.10.2022 № 246 
 
 

Склад 

організаційного комітету ІІІ/ІІ (обласного) етапу ХІІІ Міжнародного  

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  

імені  Тараса Шевченка 

 

Оксана Сакрієр 

 

– директор Департаменту освіти і науки,  

голова оргкомітету   

Григорій БІЛЯНІН  
 

 

– 
директор Інституту післядипломної 

педагогічної освіти  Чернівецької області, 

заступник голови оргкомітету 

 

Члени оргкомітету: 
 

  

Оксана ГРИНЮК  

 

– заступник директора Департаменту – 

начальник управління освіти та цифрової 

трансформації 

Лілія БУРЧЕНКО  

 

– начальник відділу професійної освіти та 

ліцензування 

Євгенія КВІТЕНЬ  
 

 

– 
методист НМЦ предметів мовно-

літературної та історичної галузей і 

міжнародної інтеграції Інституту 

післядипломної педагогічної освіти  

Чернівецької області    

Савелій ОДАЙСЬКИЙ 
 

 

– 
директор Чернівецького вищого 

професійного училища радіоелектроніки 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти 
і науки обласної державної 
адміністрації (обласної 
військової адміністрації) 
від 26.10.2022 № 246 

 

Склад 

журі ІІІ/ІІ (обласного) етапу ХІІІ Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені  Тараса Шевченка 

 

Антофійчук 

Володимир Іванович  

 

 

– 

професор кафедри української літератури 

філологічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 

доктор філологічних наук, голова журі (за згодою) 

Квітень  

Євгенія Дмитрівна 

– методист науково-методичного центру предметів 

мовно-літературної та історичної галузей і 

міжнародної інтеграції Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької області, секретар 

журі 

Члени журі:   

Антофійчук Алла 

Миколаївна 

 

– 

 

доцент кафедри сучасної української мови 

філологічного факультету ЧНУ  

ім. Ю.Федьковича,  кандидат філологічних наук (за 

згодою) 

Бичкова  

Тетяна Сергіївна  

– 
 

доцент кафедри сучасної української мови 

філологічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 

кандидат філологічних наук (за згодою) 

Маркуляк  

Лариса Василівна 

– 
 

доцент кафедри української літератури 

філологічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 

кандидат філологічних наук (за згодою) 

Вардеванян  

Світлана Іванівна 

 

– 
 

асистент кафедри української літератури 

філологічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 

кандидат філологічних наук (за згодою) 

Пазюк  

Роман Володимирович 

– доцент кафедри журналістики філологічного 

факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича,  кандидат 

наук (за згодою) 

Гринівський  

Тарас Степанович 

– доцент кафедри журналістики філологічного 

факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича,  кандидат 

наук із соціальних комунікацій (за згодою) 

Мельничук Юлія 

Георгіївна 

– асистент кафедри журналістики філологічного 

факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича,  кандидат 

наук із соціальних комунікацій (за згодою) 

Шутяк  

Лілія Мар’янівна 

– доцент кафедри журналістики філологічного 

факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича,  кандидат 

наук із соціальних комунікацій (за згодою) 

Федунович-Швед 

Оксана Тарасівна 

– доцент кафедри методики викладання суспільно-

гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної 



педагогічної освіти Чернівецької області,  кандидат 

філологічних наук 

Філіп  

Юлія Леонтіївна 

 викладач української мови і літератури 

Чернівецького вищого професійного училища 

радіоелектроніки 

Авідіковська Людмила 

Маноліївна 

– викладач української мови і літератури 

Чернівецького медичного фахового коледжу (за 

згодою) 

Бабій  

Олександра Ігорівна  

– викладач української мови і літератури 

Чернівецького  коледжу Львівського національного  

аграрного  університету  (за згодою) 

Гаврилюк  

Руслана Іванівна 

– викладач української мови і літератури 

Чернівецького фахового коледжу бізнесу та 

харчових технологій 

Гарвасюк  

Олександра Іванівна 

– викладач української мови і літератури  

ВСП «Фаховий коледж Чернівецького 

національного університету імені Юрія 

Федьковича» 

Морараш Галина 

Володимирівна 

– викладач української мови і літератури  

ПВНЗ «Буковинський університет» 

Сорокіна Валентина 

Василівна 

 викладач української мови і літератури 

Чернівецького професійного ліцею залізничного 

транспорту 

Василик Марина 

Степанівна 

 викладач української мови і літератури вищого 

професійного училища № 24 м. Заставна 

Борошенко 

Еріка Ярославівна 

– 

 
 викладач української мови і літератури 

Чернівецького професійного машинобудівного 

ліцею 

Лупул  

Катерина Вікторівна 

– 

 
викладач української мови і літератури Чернівець-

кого професійного ліцею сфери послуг 

Марич Людмила 

Володимирівна 

– викладач української мови і літератури Чернівець-

кого професійного ліцею автомобільного сервісу 

Слюсар  

Ліля Миколаївна  

_ 
 

учитель української мови і літератури 

Чернівецького ліцею № 8 імені Тараса Григоровича 

Шевченка Чернівецької міської ради 

Тюфтій  

Світлана Георгіївна 

– учитель української мови і літератури 

Чернівецького ліцею № 9 Чернівецької  

міської ради 

Чифурко Ірина 

Євгеніївна 

– учитель  української мови і літератури 

Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Чернівецької 

міської ради 

Шуліка Наталія 

Георгіївна 

– учитель  української мови і літератури 

Чернівецького ліцею № 7 Чернівецької  

міської ради  

Пінтяк  

Яна Іванівна 

– учитель  української мови і літератури 

Чернівецького ліцею  № 17 Чернівецької  



міської ради                                                                                      

Балицька Ольга 

Володимирівна 

– учитель  української мови і літератури 

Чернівецького ліцею  № 17 Чернівецької  

міської ради                                                                                      

Попович Ганна 

Олексіївна 

 

– учитель української мови і літератури 

Чернівецького  ліцею № 3 Чернівецької міської 

ради 

Кожуленко  

Олександра Борисівна  

– учитель української мови і літератури 

Чернівецького ліцею № 4 Чернівецької міської 

ради  

Морараш Анжела 

 Костянтинівна          

– 

 
учитель української мови і літератури Чернівецької  

ЗОШ № 10 Чернівецької міської ради 

Жук  

Ганна Олексіївна 

– учитель української мови і літератури Чернівецької  

ЗОШ № 20 Чернівецької міської ради 

Равлюк  

Богдана Богданівна 

– учитель української мови і літератури 

Чернівецького  ліцею № 19 Чернівецької міської 

ради 

Курик 

Галина Іванівна 

_ учитель української мови і літератури 

Вашківецький опорний заклад ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Вашківецької міської ради  

Мацьопа  

Ірина Іванівна 

– учитель української мови і літератури Мигівського 

ЗЗСО  Берегометської селищної ради 

Гарасим                     

Віолетта Георгіївна 

– учитель української мови і літератури 

Топорівського ліцею Топорівської сільської ради 

Костіна-Кніжницька 

Анастасія Вікторівна 

– учитель української мови і літератури 

Новоселицького ліцею Новоселицької міської ради  

Борденюк Людмила 

Іванівна 

– учитель української мови і літератури Рідківського 

ліцею  Магальської сільської ради 

Ткаченко Наташа 

Миколаївна 

– учитель української мови і літератури Горбівецька 

ЗОШ І-ІІ ст.  Тереблеченської сільської ради 

Бідяк Тетяна 

Володимирівна 

– учитель української мови та літератури  

Панківського НВК Сторожинецької міської ради 

Чугуєва Наталя 

Василівна 

– учитель української мови та літератури Глибоцької 

гімназії Глибоцької селищної ради 

Карпюк Домніка 

Григорівна 

– учитель української мови та літератури 

Кам'янського ліцею Кам'янецької сільської ради 

Білобрицька  

Ірина Миколаївна 

– учитель української мови і літератури 

Кельменецького ліцею-опорного закладу 

Кельменецької селищної ради 

Бузей  

Таїсія Сергіївна 

_ учитель української мови та літератури  

Біловецького НВК І-ІІІ ст. Хотинської міської ради 

Данилко Світлана 

Володимирівна 

_ учитель української  мови та літератури 

Зарожанського ліцею Недобоївської сільської ради 

https://registry.edbo.gov.ua/institution/138588/


Бужак  

Галина Дмитрівна 

– учитель української мови і літератури 

Кіцманського ЗЗСО І-ІІІ ст. Кіцманської міської 

ради 

Головачук  

Наталія Денисівна 

– учитель української мови та літератури 

Лашківського ЗЗСО І-ІІІ ст. Кіцманської міської 

ради 

Лакуста                         

Наталія Василівна 

– учитель української мови і літератури 

Брусенківського ЗЗСО І-ІІ ст. Брусницької 

сільської ради 

Козменчук  

Марія Онуфріївна 

– учитель української мови і літератури 

Розтоківського ЗЗСО І-ІІІ ст. Усть-Путильської 

сільської ради 

Хрущовська   

Інна Сергіївна 

– учитель української мови і літератури  ОНЗ 

Романковецького ліцею імені К.Ф. Поповича 

Сокирянської міської ради 

Мінтянська  

Аліна Василівна  

– учитель української мови і літератури 

Горішньошеровецького ОЗЗСО І-ІІІ ст. 

Горішньошеровецької сільської ради 

Карпюк Марія 

Василівна 

– учитель української мови і літератури 

Кострижівського ОЗЗСО І-ІІІ ст. Кострижівської 

селищної ради 

Главачук Світлана 

Дмитрівна 

– учитель української мови та літератури 

Клішковецького опорного закладу освіти імені 

Леоніда Каденюка Клішковецької сільської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


