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НАКАЗ 

м.Київ 
Про проведення II (обласного) егапу 
VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка 
у 2017/2018 н. р. серед учнів професійно-технічних 
навчальних закладів Київської області 

На виконання Указів Президента України від 30 вересня 2010 року 
№ 928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Шевченка» та від 11 квітня 2012 року № 257 
«Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня 
народження 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 
201 1 року № 571, листа Міністерства освіти і науки України від 14 вересня 2017 
року № 1/9-495 «Про проведення VIII Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», з метою 
піднесення престижу української мови та літератури, заохочення учнів до 
вивчення рідної мови, підвищення рівня їхньої мовної культури, виховання 
почуття гордості за свій народ, любові до рідного краю, вшанування пам'яті 
Тараса Григоровича Шевченка 

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 учнів професійно-технічних 
навчальних закладів Київської області. 

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

3. Визначити державний навчальний заклад «Ржищівський професійний 
ліцей» базовим для проведення II (обласного) етапу Конкурсу (за згодою). 



3. Визначити державний навчальний заклад «Ржищівський професійний 
ліцей» базовим для проведення II (обласного) етапу Конкурсу (за згодою). 

4. Управлінню професійної, вищої освіти, науки, інноваційної діяльності 
та з питань персоналу (Тростянська Я.І.), Навчально-методичному кабінету 
професійно-технічної освіти у Київській області (Стасєєва М.А.) забезпечити 
організаційний та науково-методичний супровід II (обласного) етапу Конкурсу. 

5. Журі II (обласного) етапу Конкурсу спільно з управлінням 
професійної, вищої освіти, науки, інноваційної діяльності та з питань персоналу 
(Тростянська Я.І.), Навчально-методичним кабінетом професійно-технічної 
освіти у Київській області (Стасєєва М.А.): 

5.1. підбити підсумки II (обласного) етапу Конкурсу до 20 грудня 2017 
року; 

5.2. надіслати заявки на участь у фінальному етапі Конкурсу на адресу 
Інституту модернізації змісту освіти (вул. Митрополита Василя Липківського, 
36, м. Київ, 03035) до 01 січня 2018 року. 

6. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
здійснити витрати на відрядження учасників Конкурсу та супроводжуючих 
осіб. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор департаменту 



Додаток 1 
до наказу департаменту 
освіти і науки від оя.н.мт 

Склад 
оргкомітету II (обласного) етапу VIII Міжнародного 

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

Голова оргкомітету: 
Тростянська Ярослава Іванівна, заступник директора департаменту -

начальник управління професійної, вищої освіти, науки, інноваційної діяльності 
та з питань персоналу. 

Заступник голови оргкомітету: 
Гордієнко Віктор Олександрович, директор державного навчального 

закладу «Ржищівський професійний ліцей». 

Члени оргкомітету: 
Титова Алла Володимирівна, голова обласного методичного об'єднання 

викладачів української мови та літератури, старший викладач, викладач 
української мови та літератури державного професійно-технічного навчального 
закладу «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»; 

Гордієнко Наталі я Павлівна, методист державного навчального закладу 
«Ржищівський професійний ліцей»; 

Зайда Тетяна Миколаївна, методист, викладач української мови та 
літератури державного навчального закладу «Професійний ліцей м. Українки»; 

Уманська Людмила Михайлівна, методист Навчально-методичного 
кабінету професійно-технічної освіти у Київській області. 



Додаток 2 
до наказу департаменту 
освіти і науки 
Від 0 9 . І І Ш Ш 

Склад 
журі II (обласного) етапу VIII Міжнародного ічовно-літературного 

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

Голова журі: 
Стасєєва Марина Андріївна, в. о. директора Навчально-методичного 

кабінету професійно-технічної освіти у Київській області. 

Члени журі: 
Жаворонкова Оксана Григорівна, викладач української мови та 

літератури державного професійно-технічного навчального закладу 
«Фастівський центр професійно-технічної освіти»; 

Касіч Наталія Миколаївна, викладач української мови та літератури 
державного професійно-технічного навчального закладу «Рокитнянський 
професійний ліцей»; 

Капшук Валентина Сергіївна, викладач української мови та літератури 
державного професійно-технічного навчального закладу «ІІереяслав-
Хмельницький центр професійно-технічної освіти»; 

Крикун Валентина Яківна, викладач української мови та літератури 
державного професійно-технічного навчального закладу «Богуславське вище 
професійне училище сфери послуг»; 

Титова Алла Володимирівна, голова обласного методичного об'єднання 
викладачів української мови та літератури, викладач української мови та 
літератури державного професійно-технічного навчального закладу 
«Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»; 

Шекера Лариса Вікторівна, викладач української мови та літератури 
державного навчального закладу «Білоцерківське професійно-технічне училище 
імені ГІ.Р.І Іоповича». 


