
ПЕРЕМОЖЦІ Й НОМІНАНТИ КОНКУРСІ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ 

«ТВОРЧІСТЬ Т.Г. ШЕВЧЕНКА В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ 

КОНТЕКСТІ» 2019 РОКУ 

 

ПЕРЕМОЖЦІ В КАТЕГОРІЇ «УЧНІВСЬКА МОЛОДЬ» 

 

1 місце – Голубець  Дар’я – учениця 11 класу Новгородківської ЗШ І-ІІІ 

ступенів. 

Науковий керівник: вчитель української мови та літератури Швігель 

Лариса Дмитрівна 

 

2 місце – Лаврененко Дар’я – учениця 9 класу Мелітопольського ліцею №9. 

Науковий керівник: спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист» 

Атрошенко Євдокίя Павлівна 

 

3 місце – Кравець Златоміра – учениця 11 класу Мелітопольського ліцею 

№19. 

Науковий керівник: вчитель української мови та літератури Науменко 

Тетяна Ярославівна 

 

 

ПЕРЕМОЖЦІ В КАТЕГОРІЇ «СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ» 

 

1 місце – Колодіна Тетяна – студентка І курсу Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Науковий керівник: асистент кафедри української і зарубіжної 

літератури Мажара Наталя Сергіївна 

 

2 місце – Кузьменко Вікторія – студентка IV курсу Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри української і зарубіжної літератури Шарова Тетяна Михайлівна. 

 

3 місце – Цимбар Дар’я – студентка ІІІ курсу Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української і зарубіжної літератури Землянська Аліна Вікторівна. 

 

НОМІНАЦІЇ 

«Глибина наукового дослідження»  

Касаджи Світлана, студентка І курсу філологічного факультету 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького.  

Науковий керівник: асистент кафедри української і зарубіжної літератури 

Мажара Наталя Сергіївна 



 

«Багатоаспектність наукового дослідження»  

Горбова Валентина, студентка Мелітопольського вищого професійного 

училища.  

Науковий керівник: викладач вищої категорії, «старший викладач» 

Кардашова Наталя Григорівні 

 

«Практична цінність наукової роботи»  

Коваленко Анастасія, студентка ІІІ курсу філологічного факультету 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

і зарубіжної літератури Землянська Аліна Вікторівна 

 

«Дослідження глибоко патріотичного спрямування»  

Дуйловська Ірина, студентка ІІІ курсу філологічного факультету 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького.  

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

і зарубіжної літератури Шарова Тетяна Михайлівна 

 

«Креативність наукового пошуку»  

Струць Марія, студентка І курсу філологічного факультету 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького.   

Науковий керівник: асистент кафедри української і зарубіжної літератури 

Мажара Наталя Сергіївна 

 

«Широкий фактаж наукового дослідження»  

Георгієва Анастасія, студентка магістратури філологічного факультету 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького.  

Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 

і зарубіжної літератури Шарова Тетяна Михайлівна 

 

 

 

 

 




