
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

/о ?  20 /У р . №

Про виплату стипендій 
Президента України переможцям 
IX 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 № 884, та Указу Президента України від 24 грудня 
2019 року № 947 «Про призначення стипендій Президента України переможцям 
IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 
молоді імені Тараса Шевченка»

НАКАЗУЮ:

1. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 
(Завалевський Ю. І.) здійснити оформлення відповідних документів для 
виплати стипендій Президента України переможцям IX Міжнародного мовно- 
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка за списком згідно з додатком.

2. Департаменту фінансування державних і загальнодержавних видатків 
(Ткаченко О. Л.) передбачити фінансування для виплати стипендій Президента 
України щомісяця протягом року, починаючи з 01 вересня 2019 року до 01 
вересня 2020 року, за рахунок коштів, передбачених Міністерству освіти і 
науки України у Державному бюджеті України на 2019 і 2020 роки.
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3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Мандзій Л. С.

Міністр Ганна НОВОСАД



Додаток
до наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від _26.12.2019р._ № _1629

СПИСОК
переможців ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка, яким призначена стипендія
Президента України

№ Прізвище, 
ім’я стипендіата

Місце навчання стипендіата 
у 2018-2019 н. р.

Місце навчання стипендіата 
у 2019-2020 н. р.

1. Албул Олександра учениця Чорноморської 
гімназії № 1 Чорноморської 
міської ради Одеської 
області

учениця Чорноморської 
гімназії № 1 Чорноморської 
міської ради Одеської 
області

2. Булуй Дар’я учениця комунального 
закладу «Харківська 
гімназія № 6 «Маріїнська 
гімназія» Харківської 
міської ради Харківської 
області

учениця комунального 
закладу «Харківська 
гімназія № 6 «Маріїнська 
гімназія» Харківської 
міської ради Харківської 
області

3. Відьменко Тетяна курсант Національної 
академії Служби безпеки 
України

курсант Національної 
академії Служби безпеки 
України

4. Г анага Анна студентка відокремленого 
підрозділу «Лисичанський 
педагогічний коледж 
Луганського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка»

студентка відокремленого 
підрозділу «Лисичанський 
педагогічний коледж 
Луганського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка»

5. Г аргола Ольга учениця комунального 
закладу «Луцький 
навчально-виховний 
комплекс «Гімназія № 14 
імені Василя
Сухомлинського» Луцької 
міської ради Волинської 
області

учениця комунального 
закладу «Луцький 
навчально-виховний 
комплекс «Гімназія № 14 
імені Василя
Сухомлинського» Луцької 
міської ради Волинської 
області
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6. Демчук Тетяна учениця Вищого 
професійного художнього 
училища № 5 м. Чернівців

учениця Вищого 
професійного художнього 
училища № 5 м. Чернівців

7. Драченко Ілона учениця державного 
навчального закладу 
«Лисянський професійний 
аграрний ліцей»

учениця державного 
навчального закладу 
«Лисянський професійний 
аграрний ліцей»

8. Дробишев Микита студент Полтавського 
коледжу мистецтв 
імені М. В. Лисенка

студент Полтавського 
коледжу мистецтв 
імені М. В. Лисенка

9. Дроник
Олександра-Марія

учениця
Г орішньошеровецької 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів 
Заставнівського району 
Чернівецької області

учениця
Горішньошерівецької 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів 
Заставнівського району 
Чернівецької області

10. Жиронкіна Дар’я учениця комунальної 
установи Сумська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми 
Сумської області

учениця комунальної 
установи Сумська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми 
Сумської області

11. Іваник Наталія студентка Дрогобицького 
державного педагогічного 
університету імені Івана 
Франка

студентка Дрогобицького 
державного педагогічного 
університету імені Івана 
Франка

12. Іванченко
Анастасія

учениця опорного закладу 
Великочернеччинська 
спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів Сумської 
районної ради Сумської 
області

студентка Сумського 
державного університету

13. Канюк Вікторія студентка Чортківського 
гуманітарно-педагогічного 
коледжу імені Олександра 
Барвінського

студентка Чортківського 
гуманітарно-педагогічного 
коледжу імені Олександра 
Барвінського

14. Кедюлич Валерія учениця Перечинської 
гімназії ІІ-ІІІ ступенів 
суспільно-гуманітарного 
напрямку

учениця Перечинської 
гімназії ІІ-ІІІ ступенів 
суспільно-гуманітарного 
напрямку
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15. Козодой Максим учень Золотоніської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 3 
Золотоніської міської ради 
Черкаської області

студент Національного 
університету «Києво- 
Могилянська академія»

16. Коломис Юлія учениця Мізоцького 
навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів - ліцей» 
Здолбунівської районної 
ради Рівненської області

учениця Мізоцького 
навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів - ліцей» 
Здолбунівської районної 
ради Рівненської області

17. Корнієнко Г анна студентка Черкаського 
національного університету 
імені Богдана 
Хмельницького

студентка Черкаського 
національного університету 
імені Богдана 
Хмельницького

18. Куліш Надія учениця Краматорської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 1 
Краматорської міської ради 
Донецької області

учениця Краматорської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 1 
Краматорської міської ради 
Донецької області

19. Кушнір Діана учениця Коломийського 
ліцею № 2 Коломийської 
міської ради Івано- 
Франківської області

учениця Коломийського 
ліцею № 2 Коломийської 
міської ради Івано- 
Франківської області

20. Ласло Еріка курсант Львівського 
державного університету 
внутрішніх справ

курсант Львівського 
державного університету 
внутрішніх справ

21. Левченко Ілля студент Київського 
національного університету 
імені Тараса Шевченка

студент Київського 
національного університету 
імені Тараса Шевченка

22. Мадій Марта студентка Державного 
вищого навчального закладу 
«Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника»

студентка Державного 
вищого навчального закладу 
«Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника»

23. Мостова Анастасія курсант Національної 
академії Служби безпеки 
України

курсант Національної 
академії Служби безпеки 
України
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24. Ніколіна Юлія студентка Вінницького 
технічного коледжу

студентка Вінницького 
технічного коледжу

25. Огієвич Софія учениця комунального 
закладу «Рівненський 
обласний науковий ліцей- 
інтернат ІІ-ІІІ ступенів» 
Рівненської обласної ради

студентка Національного 
технічного університету 
України «Київський 
політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»

26. Оніщук Ольга учениця Володимир- 
Волинського вищого 
професійного училища

учениця Володимир- 
Волинського вищого 
професійного училища

27. Оскаленко Ліна студентка комунального 
вищого навчального закладу 
«Херсонське музичне 
училище» Херсонської 
обласної ради

студентка комунального 
вищого навчального закладу 
«Херсонське музичне 
училище» Херсонської 
обласної ради

28. Пархомук Соломія учениця Римачівського 
навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний 
заклад»

учениця Римачівського 
навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний 
заклад»

29. Патай Камілла учениця комунальної 
організації Мукачівський 
навчально-виховний 
комплекс «Дошкільний 
навчальний заклад - 
загальноосвітня школа 
І ступеня - гімназія» 
Мукачівської міської ради 
Закарпатської області

учениця комунальної 
організації Мукачівський 
навчально-виховний 
комплекс «Дошкільний 
навчальний заклад - 
загальноосвітня школа 
І ступеня - гімназія» 
Мукачівської міської ради 
Закарпатської області

30. Пашкевич Тетяна учениця Шабівського 
закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів 
Шабівської сільської ради 
Білгород-Дністровського 
району Одеської області

учениця Шабівського 
закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів 
Шабівської сільської ради 
Білгород-Дністровського 
району Одеської області
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31. Попова Вікторія учениця Полігонівської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів 
Шевченківської сільської 
ради Вітовського району 
Миколаївської області

учениця Полігонівської 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів 
Шевченківської сільської 
ради Вітовського району 
Миколаївської області

32. Потрухов
Михайло

учень Херсонської 
багатопрофільної гімназії 
№ 20 імені Бориса 
Лавреньова Херсонської 
міської ради

учень Херсонської 
багатопрофільної гімназії 
№ 20 імені Бориса 
Лавреньова Херсонської 
міської ради

33. Придачук Софія учениця навчально- 
виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів, гімназія» № 5 
м. Славути Хмельницької 
області

учениця навчально- 
виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів, гімназія» № 5 
м. Славути Хмельницької 
області

34. Семенюта
Валентина

студентка Черкаського 
національного університету 
імені Богдана 
Хмельницького

студентка Черкаського 
національного університету 
імені Богдана 
Хмельницького

35. Смирнов
Олександр

студент Запорізького 
національного університету

студент Запорізького 
національного університету

36. Сподін Данило учень Єланецької 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Єланецької 
районної ради 
Миколаївської області

учень Єланецької 
загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Єланецької 
районної ради 
Миколаївської області

37. Теряєва Ольга учениця гімназії № 153 імені 
О. С. Пушкіна І-ІІІ ступенів 
Шевченківського району 
м. Києва

учениця гімназії № 153 імені 
О. С. Пушкіна І-ІІІ ступенів 
Шевченківського району 
м. Києва

38. Турок Ірина учениця ліцею № 7 
м. Г айсина Вінницької 
області

учениця ліцею № 7 
м. Гайсина Вінницької 
області
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39. Юрченко Вікторія студентка комунального студентка комунального
вищого навчального закладу вищого навчального закладу
Київської обласної ради Київської обласної ради
«Білоцерківський медичний «Білоцерківський медичний
коледж» коледж»

В. о. директора Державної наукової 
установи «Інститут модернізації змісту
освіти» Ю. І. Завалевський

Г енеральний директор директорату 
дошкільної та шкільної освіти А. О. Осмоловський


