
 

 

 

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

 

Н А К А З    
 

08.10.2019                              м. Ужгород    № _234______ 

 

 

Про проведення  Х Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді 

імені Тараса  Шевченка у 2019/2020 

навчальному  році 

 

Відповідно до Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 571, листа 

Міністерства освіти і науки України від 30.09.2019 № 1/9-615 „Про проведення 

Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка”, з метою підвищення загальної мовної 

культури, виявлення творчо обдарованої учнівської та студентської молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Для організації проведення у 2019/2020 навчальному році 

Х  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка (далі – Конкурс) затвердити: 

1.1. Склад організаційного комітету Конкурсу (додається).  

1.2. Журі обласного етапу Конкурсу (додається). 

2. Начальникам місцевих органів управління освітою, керівникам  

закладів  професійної (професійно-технічної)  та вищої освіти: 

2.1. Забезпечити проведення І та ІІ етапів Конкурсу відповідно до 

Положення: 

18 жовтня 2019 року – перший етап у закладах загальної середньої 

освіти; 

16 листопада 2019 року – перший етап у закладах професійної 

(професійно-технічної) та вищої освіти та другий етап – у районах і містах 

серед учнів закладів загальної середньої освіти – переможців І етапу.  

2.2. Звіти про проведення відповідно І і ІІ етапів та заявки (за зразком, 

наведеним у додатку) на участь  в обласному етапі Конкурсу надіслати до 

26  листопада 2019 року на адресу Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти (м. Ужгород, вул. А.Волошина, 35). 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації  

_08.10.2019_   №   __234_____ 

 

СКЛАД 

організаційного комітету обласного етапу Х Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді                                   

імені Тараса Шевченка у 2019/2020 навчальному році 

 

Голова організаційного комітету 

Сопкова Г.І.  директор департаменту освіти і науки Закарпатської    

облдержадміністрації  

 

Заступник голови організаційного комітету 

Басараб М.М. заступник директора Закарпатського інституту з науково-                                                                                         

дослідної роботи та міжнародної діяльності 

 

Члени організаційного комітету: 

Гнаткович Т.Д. завідувач кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук 

Довганич О.С.  заступник начальника управління – начальник відділу 

вищої, професійно-технічної освіти та науки управління 

освіти та науки департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

Зелик О.І. головний бухгалтер Закарпатського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Лукач А.Ю.          завідувач обласного методичного центру при департаменті 

освіти і науки облдержадміністрації 

Опачко О.І. методист кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти 

Ходанич П.М.  доцент кафедри суспільно-гуманітарної та етико-естетичної 

освіти Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, член Національної спілки письменників 

України, кандидат педагогічних наук 

Шеверя М.М.  заступник директора департаменту – начальник управління 

освіти та науки департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації  

_08.10.2019_    №   ___234____  

 

 

 

Склад 

журі обласного  етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді  імені Тараса Шевченка 

у 2019/2020 навчальному році 

 

Голова журі 

Ходанич Л.П. завідувач кафедри педагогіки та психології 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Заступник голови журі 

Гнаткович Т.Д. завідувач кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук 

 

Експерт-консультант 

Опачко О.І. методист кабінету методики викладання суспільно-

гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін 

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної 

освіти 

Секретар журі 

Молнар О.В. учитель української мови і літератури Ужгородської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської обласної ради 

 

Члени журі: 

Барзул Я.В. викладач української мови і літератури Ужгородського 

торговельно-економічного коледжу Київського 

національного торговельно-економічного університету 

(за згодою) 

Гоголюк В.В. учитель української мови і літератури 

багатопрофільного ліцею „Інтелект” – загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів № 11 Ужгородської міської ради  

Годована М.Е. учитель української мови і літератури Перечинської 

гімназії ІІ – ІІІ ступенів суспільно-гуманітарного 

напрямку 

Касинець С.В. учитель української мови і літератури Ужгородської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №19 

Ужгородської міської ради 
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Кузьма Н.В. учитель української мови і літератури Іршавський 

заклад загальної середньої І–ІІІ ступенів №1 Іршавської 

міської ради Закарпатської області 

Курило О.Й. доцент кафедри філологічних дисциплін Мукачівського 

державного університету, кандидат філологічних наук 

(за згодою) 

Куруц Н.С.       учитель  української   мови і  літератури Міжгірської  

спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

ім. А.Волошина Міжгірської районної ради 

Матвійців Л.В. учитель  української мови  і літератури  Ужгородської 

загальноосвітньої  спеціалізованої  школи-інтернату з 

поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської обласної ради 

Мишанич В.В. учитель української мови і літератури 

Нижньокоропецької  загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів  Мукачівської районної ради 

Пащук Г.Я. викладач української мови і літератури Природничо-

гуманітарного коледжу ДВНЗ „Ужгородський 

національний університет” 

Пеленка О.В. учитель української мови і літератури Чопської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 Чопської 

міської ради 

Петечук О.В.             учитель української мови і літератури 

Великоберезнянської гімназії Великоберезнянської 

районної ради 

Ребрик Н.Й. проректор Закарпатської академії мистецтв, кандидат 

філологічних наук (за згодою) 

Рогальська Т.В. учитель  української  мови  і  літератури  Мукачівської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 13 

Мукачівської міської ради 

Сливканич Л.І. 

 

викладач української мови і літератури Ужгородського 

торговельно-економічного коледжу Київського 

національного торговельно-економічного університету 

(за згодою) 

Шимон В.Г. учитель  української мови  і літератури  Ужгородської 

загальноосвітньої  спеціалізованої  школи-інтернату   з  

поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської обласної ради 

Юришинець Н.В. учитель української  мови і літератури гімназії-

інтернату міста Хуста   

Щур Д.І. учитель української  мови і літератури Ужгородської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

№2 з поглибленим вивченням окремих предметів 

Ужгородської міської ради  

 



Додаток  

до наказу департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації  

__08.10.2019__    № __234_______ 

 

 

Заявка  

на участь в обласному етапі 

Х  Міжнародного мовно-літературного конкурсу  

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

конкурсанта 

Дата 

народження 

Назва закладу освіти 

(повна назва відповідно до 

статуту), адреса та 

контактні телефони 

Клас, 

курс 

навчання 

Профіль  

навчання для 

студентів  

(гуманітарний чи 

негуманітарний)  

Мова 

виконання 

роботи 

Прізвище, ім’я, по 

батькові (повністю) 

вчителя (викладача) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Іванова Марина 

Василівна 

13.06.1999 Класична гімназія 

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

області 

88009, м.Ужгород, 

 вул.8 Березня, 44,  

66-22-57, 66-34-62 

11  українська Михайлова Лариса 

Петрівна  

 

 


