МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

0<?

20 (<? р.

№

95$~

Про виплату стипендій
Президента України переможцям
VIII Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка
Відповідно до Положення про стипендії Президента України переможцям
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка, затвердженого Указом Президента України від
01 вересня 2011 року № 88А, та Указу Президента України від 25 липня
2018 року № 215 «Про призначення стипендій Президента України переможцям
УІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка»
НАКАЗУЮ:
1. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти»
(Спірін О. М.) здійснити оформлення відповідних документів для виплати
стипендій Президента України переможцям VIII Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса
Шевченка за списком згідно з додатком.
2. Департаменту економіки та фінансування (Ткаченко О. Л.) передбачити
фінансування для виплати стипендій Президента України щомісяця протягом
року, починаючи з 01 вересня 2018 року до 01 вересня 2019 року, за рахунок
коштів, передбачених Міністерству освіти і науки України у Державному
бюджеті У країни на 2018 і 2019 роки.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Хобзея П. К.

Міністр

Л. М. Гриневич

Додаток
до наказу Міністерства
освіти і науки України
від £■?. Р//4?№
СПИСОК
переможців VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка, яким призначена стипендія
Президента України
№

П різвищ е,
ім ’я сти п ен діата

М ісц е навчання сти п ен діата
у 2 0 1 7 -2 0 1 8 н. р.

М іс ц е навчання сти п ен діата
у 2 0 1 8 -2 0 1 9 н. р.

учениця Кривоозерського
професійного аграрного
ліцею (Миколаївська
область)

1.

Алексієнко Аня

учениця
Кривоозерського
професійного
аграрного
ліцею
(Миколаївська
область)

2.

Бабенко Юлія

курсант
Національної курсант Національної
академії внутрішніх справ
академії внутрішніх справ

3.

Вол Олена

студентка
;>Львівського студентка Львівського
національного університету національного універси
імені Івана Франка
тету імені Івана Франка

4.

Григоренко Ольга

студентка
Донецького студентка Донецького
національного університету національного універси
імені Василя Стуса
тету імені Василя Стуса

5.

Грицюк Каріна

студентка Надвірнянського
коледжу
Національного
транспортного університету
(Івано-Франківська область)

6.

Данильченко
Єлизавета

студентка
Державного
вищого навчального закладу
«Донбаський
державний
педагогічний університет»

7.

Дусик Юлія

учениця 7 класу комунально
го закладу «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 3
ім. М. Коцюбинського Вінни
цької міської ради»

студентка
Надвірнянського коледжу
Національного
транспортного універси
тету (Івано-Франківська
область)
студентка Державного
вищого навчального
закладу «Донбаський
державний педагогічний
університет»
учениця
8
класу
комунального
закладу
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ
ступенів
№3
ім. М. Коцюбинського
Вінницької міської ради»
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8.

Жельніо Діана

студентка
Київського студентка Київського
національного університету національного
університету будівництва і
будівництва і архітектури
архітектури

9.

Іванова Марія

учениця
6
класу
Чернігівської
загальноос
вітньої ніколи І-ІІІ ступенів
№ 9 Чернігівської міської
ради Чернігівської області

учениця
7
класу
Чернігівської загальноос
вітньої
школи
І-ІІІ
ступенів № 9 Чернігівської
міської ради Чернігівської
області

10. Каменева Ніколь

учениця 7 класу Мирненської
загальноосвітньої ніколи І-ІІІ
ступенів
Бориспільської
районної ради Київської
області

учениця
8
класу
Мирненської загальноос
вітньої
школи
І-ІІІ
ступенів Бориспільської
районної ради Київської
області

11. Касинець
Олександра

учениця
11
класу
Ужгородської
загальноос
вітньої
спеціалізованої
школи-інтернату з поглибле
ним вивченням окремих
предметів
Закарпатської
обласної ради

студентка Державного
вищого навчального
закладу «Ужгородський
національний університет»

12. Ківеждій Дарина

учениця 8 класу гімназії- учениця 9 класу гімназіїінтернату
міста
Хуста інтернату міста Хуста
Закарпатської області
Закарпатської області

13. Клімова Олена

учениця 8 класу комуналь
ного закладу «Маріуполь
ський
технічний
ліцей»
Маріупольської міської ради
Донецької області

14. Кожем’яко Тетяна

курсант
Національного курсант Національного
юридичного
університету юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
імені Ярослава Мудрого

15. Коломієць Оксана

студентка
Вінницького студентка Вінницького
технічного коледжу
торгівельно-економічного
інституту Київського
національного
торгівельно-економічного
університету

учениця 9 класу комуналь
ного закладу «Маріуполь
ський технічний ліцей»
Маріупольської
міської
ради Донецької області
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16. Кошурба Анастасія

учениця 9 класу Кіцманської учениця
10
класу
районної гімназії (Черні Кіцманської
районної
вецька область)
гімназії
(Чернівецька
область)

17. Кухтєй Микола

учень 10 класу Снігурівської
районної
гімназії
ім. Т. Г. Шевченка Снігурів
ської
районної
ради
Миколаївської області

18. Левченко Ілля

студент Київського націо студент Київського націо
нального університету імені нального університету
Тараса Шевченка
імені Тараса Шевченка

19. Лесюк Галина

учениця 7 класу Ковалівської
загальноосвітньої ніколи І-ІІЇ
ступенів
Коломийської
районної
ради
ІваноФранківської області

учениця
8
класу
Ковалівської загальноос
вітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
Коломийської
районної
ради
ІваноФранківської області

20. Лізак Даниїл

учень 6 класу Хорівеької
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Острозької районної
ради Рівненської області

21. Майборода Тетяна

учениця 11 класу Полтав
ської
загальноосвітньої
школи І-Ш ступенів № 4
Полтавської міської ради
Полтавської області

учень 7 класу Хорівеької
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Острозької
районної ради Рівненської
області
студентка Київського
національного
університету імені Тараса
Шевченка

22. Мельничук Олена

учениця 5 класу навчальновиховного
комплексу
«загальноосвітня школа І-Ш
ступеня - дитячий садок»
с. Заліси (Ратнівський район
Волинської області)

23. Михайлова
Катерина

учениця 9 класу комуналь
ного
закладу
освіти
«Спеціалізована
середня
загальноосвітня школа № 22
з поглибленим вивченням
іноземної мови» Дніпровсь
кої міської ради (Дніпропет-

учень
11
класу
Снігурівської
районної
гімназії ім. Т. Г. Шевченка
Снігурівської
районної
ради
Миколаївської
області

учениця 6 класу навчаль
но-виховного комплексу
«загальноосвітня школа
І-Ш ступеня - дитячий
садок» с. Заліси (Ратнівсь
кий район Волинської
області)
учениця
10
класу
комунального
закладу
освіти
«Спеціалізована
середня загальноосвітня
школа
№ 22 '
з
поглибленим вивченням
іноземної мови» Дніпров
ської
міської
ради
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ровська область)

(Дніпропетровська
область)

24. Павлик Анастасія

студентка Сумського коле
джу харчової промисловості
Національного університету
харчових технологій

студентка Сумського
коледжу харчової
промисловості Національ
ного університету
харчових технологій

25. Пасічняк Тетяна

учениця Державного про
фесійно-технічного навчаль
ного закладу «Отииійський
професійний ліцей енерге
тичних технологій» (Коло
мийський
район
ІваноФранківської області)

учениця Державного про
фесійно-технічного нав
чального закладу
«Отииійський
професійний ліцей енерге
тичних технологій» (Коло
мийський район ІваноФранківської області)

26. Пискливець
Наталія

студентка
Чортківського
гуманітарно-педагогічного
коледжу імені Олександра
Барвінського (Тернопільська
область)

студентка Тернопільського
національного
педагогічного
університету імені
Володимира Гнатюка

27. Покора Анастасія

учениця 10 класу Каховської
загальноосвітньої ніколи І-ІІІ
ступенів № 6 Каховської
міської ради Херсонської
області

учениця
11
класу
Каховської загальноосвіт
ньої школи І-ІІІ ступенів
№ 6 Каховської міської
ради Херсонської області

28. Прокоф’єва Анна

учениця 9 класу Нерубайського
навчально-виховного
комплексу «школа-гімназія»
Біляївського району Одеської
області

учениця 10 класу Нерубайського
навчальновиховного
комплексу
«школа-гімназія» Біляїв
ського району Одеської
області

29. Пустовойтенко
Олександр

учень
Шевченківського
професійного
аграрного
ліцею
(Шевченківський
район Харківської області)

студент Харківського
професійно-педагогічного
коледжу імені В.І.
Вернадського

ЗО. Рашкевич Яна

студентка
комунального
вищого навчального закладу
Київської обласної ради
«Богуславський гуманітарний
коледж імені І. С. НечуяЛевицького»

студентка комунального
вищого навчального
закладу Київської обласної
ради «Богуславський
гуманітарний коледж імені
І. С. Нечуя-Левицького»
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31. Рижкова Анастасія

учениця 8 класу комунальної
установи Сумська загально
освітня школа І-ІІІ ступенів
№ 18 Сумської міської ради

учениця
9
класу
комунальної
установи
Сумська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 18
Сумської міської ради

32. Ромах Марія

учениця 5 класу спеціалі
зованої середньої школи
№ 17
І-ІІІ
ступенів
з
поглибленим
вивченням
іноземних мов м. Сєвєродо
нецька Луганської області

учениця 6 класу спеціалі
зованої середньої школи
№ 17 І-ІП ступенів з
поглибленим вивченням
іноземних
мов
м. Сєвєродонецька
Луганської області

33. Салій Ірина

курсант
академії
України

34. Сало Ірина

учениця 10 класу Черкась
кого колегіуму «Берегиня»
Черкаської міської ради
Черкаської області

учениця 11 класу Черкась
кого колегіуму «Берегиня»
Черкаської міської ради
Черкаської області

35. Фляїс Софія

учениця 6 класу Дрогобиць
кої спеціалізованої школи IIII ступенів № 16 Дрогобиць
кої міської ради Львівської
області

учениця
7
класу
Дрогобицької
спеціалізованої школи І-ПІ
ступенів № 16 Дрогобиць
кої
міської
ради
Львівської області

36. Чернова Анастасія

студентка
Запорізького
гуманітарного
коледжу
Запорізького національного
технічного університету

студентка Запорізького
гуманітарного коледжу
Запорізького
національного технічного
університету

37. Шарова Валерія

учениця
5
класу
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 28 м. Житомира
імені
гетьмана
Івана
Виговського

учениця
6
класу
загальноосвітньої школи IIII
ступенів
№ 28
м. Житомира
імені
гетьмана
Івана
Виговського

38. ІДебликіна Валерія

учениця 11 класу кому
нального закладу «Веселівська
районна
різнопрофільна
гімназія»
Веселівської селищної ради
(Запорізька область)

студентка Таврійського
державного
агротехнологічного
університету

Національної курсант Національної
Служби безпеки академії Служби безпеки
України
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39. Юрченко Вадим

студент
Національного
університету «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка.
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студент Національного
університету
«Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка

Директор Інституту
модернізації змісту освіти

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

Ю. Г. Кононенко

