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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

І Ь  0 9  2017

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

Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року 
№ 928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка», Положення 
про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від І червня 2011 року № 571, листа Міністерства освіти і науки України від 
14 вересня 2016 року №1/9-491, з метою піднесення престижу української 
мови і літератури у молодого покоління, підвищення рівня загальної мовної 
культури, виховання в учнівської молоді почуття гордості за свій народ, 
любові до рідного краю, вшанування Великого Кобзаря та керуючись п. 7 
Положення про управління освіти і науки обласної державної адміністрації 
(далі -  управління), затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 
08.12.2016 №  629 (у редакції розпорядження обласної державної адміністрації 
від 27.01.2017 №41),

1. Провести VIII Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської 
та студентської молоді імені Тараса Шевченка (далі -  Конкурс) у жовтні- 
листопаді 2017/2018 навчального року.

2. Затвердити склад оргкомітету та журі III (II) етапу Конкурсу згідно 
з додатком.

3. Керівникам органів управління освітою:
✓

3.1. Провести:

НАКАЗУЮ:



3.1.1 Урочистості з нагоди початку Конкурсу -  10 жовтня 2017 року.
3.1.2. І (шкільний) етап Конкурсу у загальноосвітніх навчальних 

закладах серед >чніз 5 -І  1 класів -  до 23 жовтня 2017 року.
5.1.3. II (районний міський) етап Конкурсу -  28 жовтня 2017 року. 

Перевірку конкурсних робіт учасників II етапу Конкурсу здійснювати в день 
виконання завдань.

З 2. Подати до 2 листопада 2017 року на адресу оргкомітету Конкурсу 
.> паперовому та електронному варіантах):

5.2.1. Звіти про проведення І і II етапів (перелік заходів, висвітлення їх у 
засобах масової інформації, кількість навчальних закладів та учасників 
Конкурсу, перелік навчальних закладів, у яких найкраще був організований 
Конкурс).

3.2.2. Відомості про переможців.
3.2.3. Роботи учнів, які вибороли перше місце.
3.3. Забезпечити 3 листопада та 25 листопада 201 7 року участь учителів 

у роботі членів журі III етапу Конкурсу щодо здійснення відбору та перевірки 
конкурсних робіт серед учнів 5-11 класів.

3.4. Забезпечити участь учнів (переможців) у III етапі Конкурсу 
відповідно до листа комунального навчального закладу «Черкаський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної 
ради» (далі -  інститут).

3.5. Здійснити витрати на проїзд до місця проведення III етапу Конкурсу 
учасників, керівників команд та членів журі за рахунок сторони, що 
відряджає.

4. Керівникам вищих навчальних закладів 1-ІV рівнів акредитації 
(далі -  ВНЗ), директорам професійно-технічних навчальних закладів 
(далі -  ПТНЗ):

4.1. Провести І етап Конкурсу для учнів ПТНЗ та студентів ВНЗ -  
9 листопада 2017 року.

4.2. До 15 листопада 2017 року подати звіти про проведення І етапу 
Конкурсу, роботи учнів ПТНЗ, які посіли перше місце, на адресу оргкомітету; 
результати проведення І етапу змагань у ВНЗ надіслати на електронну адресу 
відділу вищої та професійно-технічної освіти управління (циоп.pto@mail.com).

4.3. Забезпечити участь переможців І етапу в II (обласному) етапі 
Конкурсу для учнів ПТНЗ, студентів ВНЗ.

5. Відділу вищої, професійно-технічної освіти та фінансового 
забезпечення управління (Ткаченко В. І.), інституту (Чепурна Н. М.), 
навчально-методичному центру професійно-технічної освіти в Черкаській 
області (Мартинюк Н. В.), забезпечити організаційну й науково-методичну 
роботу щодо проведення III (II) етапу Конкурсу:

mailto:pto@mail.com


5.1. Розробити завдання II і III (II) етапів Конкурсу для учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів і ПТНЗ (окремо для кожної вікової 
категорії).

5.2. Провести III (II) етап Конкурсу серед:
5.2.1. Учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учнів 

ПТНЗ -  25 листопада 2017 року.
5.2.2. Студентів ВНЗ -  24 листопада 2017 року. Студенти виконують 

роботу за завданнями, розробленими навчально-науковим інститутом 
української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького (окремо для кожної вікової 
категорії).

5.3. Роботи учасників III (II) етапу Конкурсу перевірити у день 
виконання завдань.

5.4. Подати до 11 грудня 2017 року в управління відомості про 
переможців II етапу Конкурсу учнів ПТНЗ та студентів ВНЗ.

5.5. Надіслати звіти про проведення III (II) етапу та заявки на участь у 
фінальному етапі Конкурсу на адресу Інституту модернізації змісту освіти до 
20 грудня 2017 року.

6. Ректору інституту Чепурній Н. М.:
6.1. Здійснити організаційно-методичний супровід проведення 

III (обласного) етапу Конкурсу.
6.2. Здійснити оплату видатків згідно з цим наказом та кошторисом 

витрат, затвердженим управлінням, з дотриманням цільового використанням 
коштів за КПКВК 1011170 «Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів та інші заходи в галузі освіти» з урахуванням того, що:

6.2.1. Проживання для учасників заходу та супроводжувачів -  
50 гривень на добу з однієї особи.

6.2.2. Харчування учасників та їхніх супроводжувачів (обід із 
полуденком -  25 грн. 00 коп.).

6.3. Ужити організаційних заходів щодо поселення учасників Конкурсу 
на базі гуртожитку інституту.

6.4. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 
від 7 серпня 2002 року №  450 «Про затвердження норм часу для планування 
і обліку навчальної роботи та переліків обліку основних видів методичної, 
наукової і організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів» провести оплату за перевірку однієї 
конкурсної роботи з розрахунку 30 хвилин на одну роботу.

7. Директору департаменту освіти та гуманітарної політики 
Черкаської міської ради Волошину І. В. сприяти організації харчування 
учасників III (обласного) етапу Конкурсу.



8. Провести у січні-лютому 2018 року IV етап Конкурсу для учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів, ПТНЗ та студентів ВНЗ відповідно до 
листа Міністерства освіти і науки України.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління -  начальника відділу спеціальної, позашкільної освіти та виховної 
роботи Сімушіну О. І.

В. В. Данилевський



Додаток
до наказу управління освіти 
і науки облдержадміністрації
від ^  0  е]. 2017 № $ / &

Склад оргкомітету
III (II) етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка

1. Данилевський В. В., начальник управління освіти і науки Черкаської 
обласної державної адміністрації (голова).

2. Чепурна Н. М., ректор комунального навчального закладу «Черкаський 
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 
Черкаської обласної ради» (заступник голови).

і

3. Сімушіна О. І., заступник начальника управління -  начальник відділу 
спеціальної, позашкільної освіти та виховної роботи Черкаської обласної 
державної адміністрації.

4. Ткаченко В.І. начальник відділу вищої, професійно-технічної освіти та 
фінансового забезпечення управління освіти і науки Черкаської обласної 
державної адміністрації.

5. Волошин І. В., директор Департаменту освіти та гуманітарної політики 
Черкаської міської ради.

6. Черевко О. В., ректор Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького, голова Ради ректорів (директорів) вищих 
навчальних закладів 1-ІV рівнів акредитації (за згодою).

7. Безлюдний О. І., доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

8. Архипова В. П., методист лабораторії гуманітарних дисциплін 
комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради».

9. Крамаренко В. В., методист обласного навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти (секретар).

10. Мартишок Н. В., директор навчально-методичного центру професійно- 
технічної освіти в Черкаській області.

11. Січкар С. І., завідувач лабораторії гуманітарних дисциплін комунального 
навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних працівників Черкаської обласної ради».



Склад журі
III (II) етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів

1. Коваленко В. М., письменник, член обласної організації Національної 
Спілки письменників України, кандидат педагогічних наук (голова журі).

2. Січкар С. І., завідувач лабораторії гуманітарних дисциплін 
комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут 
гііслядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» 
(заступник голови).

3. Алексєєва Н. М., учитель Геронимівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради.

4. Архипова В. П., методист лабораторії гуманітарних дисциплін 
комунального навчального закладу «Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради».

5. Битько В. М., учитель Черкаської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №  ЗО Черкаської міської ради.

6. Вакуліна JI. М., учитель української мови і літератури 
Червонослобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Черкаської 
районної ради.

7. Вдовенко JI. І., учитель Черкаської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 27 Черкаської міської ради.

8. Волос Т.Т., викладач Державного навчального закладу «Черкаське 
вище професійне училище».

9. Гацанюк А. М., учитель Черкаської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №  24 Черкаської міської ради.

10. Завадська С. Д., учитель Черкаської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №  10 Черкаської міської ради.

1 1. Коротка Л. В., учитель Черкаської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 19 Черкаської міської ради.

12. Крамаренко В. В., методист обласного навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти (секретар).

13. Кучеренко І. П., учитель Червонослобідської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 Черкаської районної ради.

14. Лис С. М., учитель Черкаської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 20 Черкаської міської ради.

15. Месевря О. І., письменник, член обласної організації Національної 
Спілки письменників України (експерт).

16. Муренко С. В., учитель Черкаської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №  2 Черкаської міської ради.

17. Павлик С. Д., учитель Навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 -  колегіум» Смілянської міської 
ради.

18. Палій Л. І., учитель української мови і літератури Черкаської 
спеціалізованої школи №17 Черкаської міської ради.
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з
19. Пасічник Л. Г., учитель Черкаської загальноосвітньої 

школи 1-ІІІ ступенів № 8 Черкаської міської ради.
20. Пепчук О.Я., викладач української мови та літератури Державного 

навчального закладу «Лисянський професійний аграрний ліцей».
21. Потеляхіна В. І., учитель Черкаської загальноосвітньої

школи 1-ІІ1 ступенів №  29 Черкаської міської ради.
22. Саміченко Л. М., учитель Смілянської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №  2 Смілянської міської ради.
23. Сіваченко Л. М., учитель Черкаської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І. Ф. Момота Черкаської міської ради.
24. Сіденко Л. М., учитель Черкаської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №  21 Черкаської міської ради.
25. Скринник О. М., учитель Черкаської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 19 Черкаської міської ради.
26. Хмелярчук Л. П., учитель Теклинської загальноосвітньої

школи І-ІІ ступенів Смілянської районної ради.
27. Шило С. Б., аспірантка кафедри українського мовознавства і 

прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького.

28 Ягода А. Ю., учитель Черкаської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 33 ім. В. Симоненка Черкаської міської ради.

Заступник начальника 
управління освіти і науки О.І. Сімушіна



Вищих навчальних закладів
1. ГІахаренко В. І., доктор філологічних наук, професор кафедри 

української літератури і компаративістики Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького(голова).

2. Погрібний І. І., кандидат філологічних наук, доцент, директор ПНІ 
української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького.

3. Мірошник О. Ю., кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
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