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За ініціативи кафедри української і зарубіжної літератури та підтримки 

ректорату МДПУ ім. Богдана Хмельницького, Благодійного фонду «Освіта 

ХХІ сторіччя», громадської організації «Інноваційні обрії України» з метою 

популяризації читання, реалізації юнацької літературної творчості, 

заохочення до створення перших якісних літературних робіт та спонукання їх 

до реальних кроків у літературному майбутньому своєї країни, проведено 

літературний конкурс есе «Мій Шевченко». 

7 березня 2018 року в Мелітопольському державному педагогічному 

університеті імені Богдана Хмельницького відбулась урочиста церемонія 

нагородження переможців літературного конкурсу есе «Мій Шевченко». 

Мета проведення конкурсу: популяризація читання, реалізація 

учнівської, студентської літературної творчості, виховання у молоді 

патріотизму до рідної землі, заохочення до створення перших якісних 

літературних робіт та спонукання їх до реальних кроків у літературному 

майбутньому своєї країни. 

  

До конкурсу свої есе подали учні КЗ «Комишуваський НВК «Джерело» 

Комишуваської селищної ради Оріхівського району, державного навчального 

закладу «Мелітопольське вище професійне училище», Вознесенської гімназії 

«Орієнтир» Мелітопольського району, Вовчанського технікуму Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка, ЗОШ м. Мелітополя та Мелітопольського району. 

Конкурс «Мій Шевченко» потрібен студентам, учням, – впевнені 

організатори, – до творчості Кобзаря вони потягнулися як до живого 

джерела. Беручи участь в конкурсі, використовуючи знання про славну 

історію нашого краю, учні, студенти вчаться творчо мислити, розвиваються 

як гармонійні особистості, стають патріотами. 

  

За підсумками конкурсу переможці отримали подарунок, стрічку, 

диплом переможця, збірку есе: 

3 місце – Белікова Валерія, учениця 10 класу Костянтинівського 

районного НВО «Гімназія Мала академія наук №1 «Таврія» 

Керівник: Пічахчі Наталія Валентинівна 

3 місце – Суховій Лідія Анатоліївна – студентка ІІ курсу філологічного 

факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького. 

Керівник: Шарова Тетяна Михайлівна. 

  

2 місце – Хмельницька Олександра, учениця 8 класу Мелітопольської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №24 

Керівник: Шило Неля Володимирівна 



2 місце – Василенко Наталія, студентка ІІ-М курсу філологічного 

факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького 

Керівник: Шарова Тетяна Михайлівна 

  

1 місце – Ломакіна Яна, учениця 8 класу Костянтинівського ліцею 

«Ерудит» Мелітопольської районної ради. 

Керівник: Фільчагова Ольга Михайлівна 

1 місце – Горбова Валентина, учениця 109 групи, «Кухар; кондитер» 

Державного навчального закладу «Мелітопольське вище професійне 

училище» 

Керівник: Кардашова Наталя Григорівна 

  

Пітель Наталія – учениця 6 класу КЗ «Комишуваський НВК «Джерело» 

Комишуваської селищної ради, Оріхівського району 

Номінація: «Наймолодший учасник конкурсу есе «Мій Шевченко» 

Керівник: Пітель Тетяна Олександрівна 

Бойко Роман – учень 209 групи «Кухар; кондитер», Державного 

навчального закладу «Мелітопольське вище професійне училище» 

Номінація: «Найкраще есе соціального спрямування» 

Керівник: Кардашова Наталя 

Кузьменко Вікторія – студентка ІІІ курсу філологічного факультету 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 

Номінація: «Найбільш багатопроблемне есе про Кобзаря» 

Керівник: Шарова Тетяна Михайлівна 

Нестеренко Ксенія – учениця 9 класу Вознесенської гімназії «Орієнтир» 

Мелітопольського району 

Номінація: «Найоригінальніше есе про Кобзаря» 

Керівник: Лебедь Інна Василівна 

 




