
    
   УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 

 
«_28__» листопада 2022 р.              Чернівці                             № _277_____   
 

Про проведення І-ІІІ етапів 

ХХІІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості 
 

На виконання Указу Президента України від 22.03.2002 № 284 «Про 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», спільного наказу 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і мистецтв, 

Державного комітету України у справах сім’ї та молоді від 29.08.2003 № 

585/529/875 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс 

учнівської молоді», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

09.09.2003 № 779/8100, листа МОН України від  15.11.2022 № 1/13928-22 

«Про проведення ХХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості», з 

метою популяризації національних ідей Тараса Шевченка, утвердження 

його духовних заповідей як важливого чинника консолідації суспільства, 

активізації виховної та патріотичної роботи серед учнівської молоді, 

 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Провести упродовж листопада 2022-січня 2023 рр. І-ІІІ етапи ХХІІ 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості серед учнів закладів 

загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти. 

2. Затвердити:  

2.1.  Склад організаційного комітету ІІІ-го етапу ХХІІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості, що додається. 

2.2. Склад журі ІІІ-го етапу ХХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості в номінації «Література», що додається. 

2.3. Склад журі ІІІ-го етапу ХХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості в номінації «Історія України і державотворення», що додається. 



2.4. Кошторис витрат на відзначення переможців ІІІ етапу ХХІІ 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості в номінаціях «Література» 

та «Історія України і державотворення», що додається. 

 

3. Керівникам органів управління освітою територіальних громад, 

директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 

3.1. Здійснити  організаційне забезпечення щодо проведення І-го та ІІ-го 

етапів ХХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості відповідно до 

Положення. 

3.2. Забезпечити надходження творчих робіт переможців ІІ-го етапу 

Конкурсу (естетично оформлений друкований та електронний варіант) до 

обласного журі за номінаціями «Література», «Історія України і 

державотворення» до Інституту післядипломної педагогічної  освіти  

Чернівецької  області   за  адресою:  м. Чернівці, вул. І. Франка, 20 до 10 

січня 2023 року. 

 

4. Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 

(Білянін Г.І.): 

4.1. Забезпечити проведення ІІІ етапу Конкурсу 19-20 січня 2023 року 

на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти. 

4.2. Надіслати роботи переможців ІІІ етапу Конкурсу до Інституту 

модернізації змісту освіти до 08 лютого 2023 року для участі у фінальному 

етапі. 

 

5. Нагородження переможців ІІІ етапу Конкурсу здійснити відповідно 

до Положення. 

 

6. Наказ розмістити на інформаційних сайтах Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) 

та Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. 

 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту - начальника управління освіти та цифрової трансформації 

Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної 

військової адміністрації) Гринюк О.І. 

 

 

 

Директор Департаменту   Оксана САКРІЄР 

                                                                     



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Департаменту освіти і     

науки облдержадміністрації 

(обласної військової 

адміністрації) 

   _28.11.2022 №  _277______ 

                                                                   

 

СКЛАД 

організаційного комітету ІІІ-го етапу ХХІІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості 

 

 

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 

 

Тамара Богачик – заступник директора з науково-методичної 

роботи Інституту післядипломної 

педагогічної освіти  Чернівецької області 

 

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    

 

Василь Федорак 
 

 

– 
методист НМЦ предметів мовно-

літературної та історичної галузей і 

міжнародної інтеграції Інституту 

післядипломної педагогічної освіти  

Чернівецької області    

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Департаменту освіти і     

науки облдержадміністрації 

(обласної військової 

адміністрації) 

   _28.11.2022 №  _277______ 

 

СКЛАД 

журі ІІІ-го етапу ХХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

в номінації «Література» 

 

Голова журі: 

 

Маркуляк  

Лариса Василівна       –                                 

 

доцент кафедри української літератури 

філологічного факультету Чернівецького 

національного університету ім. Ю.Федьковича, 

кандидат філологічних наук, голова журі (за 

згодою) 

Члени журі:  

Мороз  

Тетяна Василівна           –           

 

 

доцент кафедри методики викладання суспільно-

гуманітарних дисциплін Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 

області, кандидат філологічних наук 

Федунович-Швед 

Оксана Тарасівна           –             

 

доцент кафедри методики викладання суспільно-

гуманітарних дисциплін Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 

області, кандидат філологічних наук 

Квітень  

Євгенія Дмитрівна         –         

             

 

методист НМЦ предметів мовно-літературної та 

історичної галузей і міжнародної інтеграції 

Інституту післядипломної педагогічної освіти  

Чернівецької області,  учитель-методист 

Мойсюк  

Наталія Дмитрівна        –                            

 

завідувач НМЦ освітнього менеджменту 

Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області, учитель-методист  

Борошенко 

Еріка Ярославівна         –                

 

 

викладач Чернівецького професійного 

машинобудівного ліцею, викладач-методист 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Департаменту освіти і     

науки облдержадміністрації 

(обласної військової адміністрації) 

                                                                    _28.11.2022 №  _277__ 

 

СКЛАД 

журі ІІІ-го етапу ХХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

в номінації «Історія України і державотворення» 

 

Голова журі: 

 

Богачик 

Тамара Степанівна                   – 

 

 

 

Члени журі: 

 

заступник директора з науково-

методичної роботи Інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області, кандидат 

історичних наук 

Вамуш                                          

Альона Анатоліївна                      – 

 

 

 

завідувач кафедри методики 

викладання суспільно-гуманітарних 

дисциплін Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької 

області, кандидат історичних наук 

 

Скорейко   

Ганна Михайлівна                       – 

 

доцент кафедри історії України 

історичного факультету Чернівецького 

національного університету ім. 

Ю.Федьковича, кандидат історичних 

наук (за згодою) 

Федорак  

Василь Федорович                       –  

 

методист науково-методичного центру 

суспільно-гуманітарних дисциплін 

Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області, учитель-

методист 

 

Кожолянко  

Олександр Георгійович               –                 

 

 

 

професор кафедри методики 

викладання суспільно-гуманітарних 

дисциплін Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької 

області, доктор історичних наук 

 



Сахновський  

Олександр Євгенович                  – 

 

 

доцент кафедри методики викладання 

природничо-математичних дисциплін 

Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області, кандидат 

історичних наук  

 

Чебаник                                           

Віталій Ігорович                            – 

 

старший викладач кафедри методики 

викладання суспільно-гуманітарних 

дисциплін Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Чернівецької 

області, кандидат політичних наук 

Курко                                                  

Галина  Андріївна                         –  

 

 

викладач Педагогічного  коледжу  

Чернівецького національного 

університету ім. Ю.Федьковича, 

викладач-методист (за згодою) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


