
 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

28.11.2017    м. Cєвєродонецьк    № 236С 

 

Про проведення обласних етапів Міжнародного  

конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

та Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

імені Тараса Шевченка  
 

 

На виконання Указів Президента України від 09 листопада 2007 року 

№ 1078 «Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика», від 

30 вересня 2010 року № 928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», наказу Міністерства 

освіти і науки від 13.03.2008 № 168 «Про затвердження Положення про 

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика», зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 15 липня 2008 р. за № 643/15334, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 р. № 571 «Про 

затвердження Положення про Міжнародний мовно-літературний конкурс 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», листів Міністерства 

освіти і науки України від 14.09.2017 року № 1/9-495 «Про проведення VІІІ 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка» та Ліги українських меценатів від 10.10.2017 р. 

№ 3,  з метою підвищення рівня загальної мовної культури, виховання в молоді 

почуття гордості за свій народ, любові до рідної мови 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 03 грудня 2017 року в містах Сєвєродонецьку (Сєвєродонецькі 

загальноосвітні школи І–ІІІ ступенів №№ 14, 20) та Старобільську 

(Старобільська спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3) ІІІ 

(обласний) етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса 

Шевченка для учнів 5–11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів, студентів і курсантів вищих навчальних закладів регіону. 

 

2. Провести 03 грудня 2017 року в Сєвєродонецьку (Сєвєродонецькі 

загальноосвітні школи І–ІІІ ступенів №№ 14, 20) та Старобільську 

(Старобільська спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 3) ІІІ 

(обласний етап) Міжнародного конкурсу з української мови літератури імені  
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Петра Яцика для учнів 3–11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів, студентів і курсантів вищих навчальних закладів регіону. 

 

3. Затвердити: 

 

1). Склад оргкомітету ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу імені Тараса Шевченка (додаток 1). 

 

2). Склад оргкомітету ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика (додаток 2). 

 

3). Склад журі ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені 

Тараса Шевченка (додаток 3). 

 

4). Склад журі ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика (додаток 4). 

 

4. Луганському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 

(ректор Цимбал І. І.): 

 

1). Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення обласних 

етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса 

Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика.  

 

2). Надіслати заявки та звіти про проведення І–ІІІ етапів Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка до 01 січня 

2018 року на адресу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти ». 

 

3). Надіслати заявки та звіти про проведення І–ІІІ етапів Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика до 01 січня 2018 року на 

адресу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти » та Ліги українських 

меценатів. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу 

дошкільної та загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки 

Луганської обласної державної адміністрації Сагіну Н. С. 

 

Заступник директора Департаменту – 

начальник управління освіти і науки, 

виконуючий обов’язки директора      Т.М. Ткачова 

 

 
Сагіна Н. С. 



 

 

 
 

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ 

ІІІ етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу  

імені Тараса Шевченка  
 

 

Стецюк 

Юрій Вікторович 

 

директор Департаменту освіти і науки Луганської 

обласної державної адміністрації, голова 

оргкомітету 
 

Сагіна 

Наталія Станіславівна 

 

начальник відділу дошкільної та загальної 

середньої освіти Департаменту освіти і науки, 

заступник голови оргкомітету 

 

Цимбал 

Ірина Іванівна 

ректор Луганського ОІППО, заступник голови 

оргкомітету 

 

Артюшенко 

Володимир Іванович 

директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти в Луганській області  

(за згодою) 
 

Жерліцин  

Сергій Олександрович 

проректор з науково-педагогічної роботи 

Луганського ОІППО 
 

Кіналь 

Костянтин Михайлович 

директор Сєвєродонецької загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів № 20 (за згодою) 

 

Князєва  

Лілія Анатоліївна 

завідувач комунальної установи 

«Сєвєродонецький методичний центр»  

(за згодою) 
 

Корякіна 

Тетяна Володимирівна 

директор Сєвєродонецької загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів № 14 (за згодою) 
 

Гарькава  

Наталія Іванівна 

 

 

директор Старобільської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 

Старобільської районної ради (за згодою) 

 

Сопельник 

Наталія Миколаївна 

завідувач Старобільського районного 

методичного кабінету Старобільської 

райдержадміністрації  

(за згодою) 
 

Заступник директора Департаменту – 

начальник управління освіти і науки, 

виконуючий обов’язки директора      Т.М. Ткачова 

Додаток 1 

до наказу  

Департаменту освіти і науки  

28.11.2017 № 236C 



 

 

 

 

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ 

ІІІ етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови  

імені Петра Яцика  
 

 

Стецюк 

Юрій Вікторович 

 

директор Департаменту освіти і науки Луганської 

обласної державної адміністрації, голова 

оргкомітету 
 

Сагіна 

Наталія Станіславівна 

 

начальник відділу дошкільної та загальної 

середньої освіти Департаменту освіти і науки, 

заступник голови оргкомітету 

 

Цимбал 

Ірина Іванівна 

ректор Луганського ОІППО, заступник голови 

оргкомітету 

 

Артюшенко 

Володимир Іванович 

директор Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти в Луганській області  

(за згодою) 
 

Жерліцин  

Сергій Олександрович 

проректор із науково-педагогічної роботи 

Луганського ОІППО 
 

Кіналь 

Костянтин Михайлович 

директор Сєвєродонецької загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів № 20 (за згодою) 

 

Князєва  

Лілія Анатоліївна 

завідувач комунальної установи 

«Сєвєродонецький методичний центр»  

(за згодою) 
 

Корякіна 

Тетяна Володимирівна 

директор Сєвєродонецької загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів № 14 (за згодою) 
 

Гарькава  

Наталія Іванівна 

 

 

директор Старобільської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 

Старобільської районної ради (за згодою) 

 

Сопельник 

Наталія Миколаївна 

завідувач Старобільського районного 

методичного кабінету Старобільської 

райдержадміністрації (за згодою) 
 

Заступник директора Департаменту – 

начальник управління освіти і науки, 

виконуючий обов’язки директора      Т.М. Ткачова 

Додаток 2 

до наказу  

Департаменту освіти і науки  

28.11.2017 № 236C 



 
 

 

 

СКЛАД ЖУРІ 

ІІІ етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу  

імені Тараса Шевченка  

 

Бондаренко 

Галина Петрівна 

завідувач кафедри української філології та журналістики 

Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля, голова журі 

 

Максименко 

Ольга Володимирівна 

 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені 

Е. Дідоренка, заступник голови журі 

 

Колодяжна 

Валентина Єгорівна 

методист кафедри соціального-гуманітарних дисциплін та 

методики їх викладання Луганського ОІППО,  

заступник голови журі 

 

Бердута  

Оксана Леонідівна 

учитель першої кваліфікаційної категорії Лисичанської 

гімназії Лисичанської міської ради 

 

Гаврилюк 

Антоніна Олексіївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії КЗ «Лисичанська 

спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №8» 

 

Гачковська  

Лариса Анатоліївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Рубіжанської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 10 

 

Дерев’янко 

Олена Вікторівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії КЗ «Лисичанська 

спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №8» 

 

Єдаменко  

Лілія Василівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Сєвєродонецької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №14 

 

Жувако 

Любов Вікторівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Красноріченської 

загальноосвітньої школи Кремінської районної ради 

 

Журавльова  

Надія Михайлівна 

учитель першої кваліфікаційної категорії Кремінської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 

 

Кіяшко  

Вікторія Сергіївна 

учитель першої кваліфікаційної категорії Сєвєродонецького 

багатопрофільного ліцею 

 

Кобазєва  

Наталія Іванівна 

 учитель вищої кваліфікаційної категорії Рубіжанської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 7 

 

Криштопа  

Олена Іванівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Рубіжанської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 6 

 

Неживенко  

Катерина Львівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Рубіжанської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 8 

 

Додаток 3 

до наказу  

Департаменту освіти і науки  

28.11.2017 № 236C 



 

 

 

Перцева  

Лариса Андріївна 

           2 

 
 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Сєвєродонецької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №18 

 

Шелехова  

Ірина Сергіївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії КЗ «Лисичанська 

спеціалізована школи І–ІІІ ступенів № 5» 

 

Щолок  

Лідія Миколаївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Кремінської школи-

гімназії Кремінської районної ради 

 

 

 

 

Заступник директора Департаменту – 

начальник управління освіти і науки, 

виконуючий обов’язки директора      Т.М. Ткачова 

 



 

 

 

 

СКЛАД ЖУРІ 

ІІІ етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови  

імені Петра Яцика  

 
Бондаренко 

Галина Петрівна 

завідувач кафедри української філології та журналістики 

СНУ імені Володимира Даля, голова журі 

 

Колодяжна 

Валентина Єгорівна 

методист кафедри соціального-гуманітарних дисциплін та 

методики їх викладання Луганського ОІППО,  

заступник голови журі 

 

Стрельцова 

Наталія Михайлівна 

методист кафедри педагогіки і психології Луганського 

ОІППО, заступник голови журі 

 

Бугайова  

Тетяна Іванівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії  КЗ"Лисичанська 

загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №5 Лисичанської 

міської ради" 

  

Гаврильєва  

Лілія Петрівна 

 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Рубіжанської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 

 

Долгорукова  

Валентина Василівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Лисичанської 

загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів №9  

 

Зінченко  

Ольга Іванівна 

учитель першої кваліфікаційної категорії 

Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

№ 15 

 

Клюкіна  

Оксана Сергіївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Рубіжанської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 8 

 

Козачкова  

Наталія Миколаївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Сєвєродонецької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 5 

 

Козьменко  

Наталія Юріївна 

 учитель вищої кваліфікаційної категорії  Лисичанської 

загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів № 2 

 

Кузьміна  

Олена Валеріївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії КНВК 

"загальноосвітня школа І - ІІ ступенів №5 - дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок)" Рубіжанської міської 

ради  

Літвін  

Олена Олексіївна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Сєвєродонецької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №18 

  

Лук’янченко  

Лариса Володимирівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії КЗ  "Лисичанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Лисичанської 

міської ради Луганської області"  

 

 

Додаток 4 

до наказу  

Департаменту освіти і науки 

28.11.2017 № 236C 

https://lg.isuo.org/schools/view/id/19625
https://lg.isuo.org/schools/view/id/19625
https://lg.isuo.org/schools/view/id/19625
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Максименко 

Ольга Володимирівна 

 

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е. Дідоренка 

 

Малишко  

Ольга Вікторівна 

учитель вищої кваліфікаційної категорії Сєвєродонецької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №16 
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