
ПЕРЕМОЖЦІ Й НОМІНАНТИ КОНКУРСУ ЕСЕ «МІЙ ШЕВЧЕНКО» 

2020 РОКУ 

 

ПЕРЕМОЖЦІ В КАТЕГОРІЇ «УЧНІ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ» 

 

1 місце – Ісаєнко Вікторія – Мелітопольська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №15  

Керівник: Ісаєнко Ірина Олексіївна – учитель української мови і літератури  

1 місце – Тендітна Поліна –Лиманська Загальноосвітня школі І ̶ III ступенів 

№3 Лиманської міської ради Донецької області 

Керівник: Петрова Любов Василівна – вчитель української мови і літератури 

 

2 місце – Шевченко Владислав – Мелітопольська гімназія №1  

Керівник: Волик Олена Анатоліївна – учитель української мови та літератури 

 

3 місце – Соляник Софія – Комунальний заклад «Дніпрорудненська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Талант» Василівської районної ради 

Запорізької області 

Керівник: Нечит Анна Анатоліївна – вчитель української мови і літератури 

 

НОМІНАЦІЇ 

«Найкращий дебют» 

Смірнова Маргарита Комунальний заклад «Дніпрорудненська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Талант» Василівської районної ради 

Запорізької області 

Керівник: Нечит Анна Анатоліївна – вчитель української мови і літератури 

 

«Творча особистість» 

Ткачук Анастасія – Полтавська гімназія №17 

Керівник: Зелік Оксана Андріївна – старший викладач кафедри журналістики 

ПНПУ імені В.Г.Короленка 

 

Перевєрзєва Ірина – Комунальний заклад «Дніпрорудненська 

спеціалізована школа I-III ступенів «Талант» Василівської районної ради 

Запорізької області 

Керівник: Дузь Олена Анатоліївна – вчитель української мови і літератури  

 

«Особистісне сприйняття постаті Кобзаря»  

Шашко Софія Костянтинівське районне навчально-виховне об’єднання 

«Гімназія – Мала академія наук № 1 «Таврія» 

Керівник: Пічахчі Наталія Валентинівна – вчитель української мови і 

літератури 
 



Кравченко Галина – Дем̓янівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Нижньосірогозького району Херсонської області 

Керівник: Герасимова Ірина Віталіївна – вчитель української мови і 

літератури 

 

«Есе патріотичного звучання» 

Бурдіна Аліна – Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24  

Керівник: Шило Неля Володимирівна – учитель української мови і 

літератури 

 

Чепурна Анастасія – Мелітопольська гімназія №1 Мелітопольської міської 

ради Запорізької області 

Керівник: Волик Олена Анатоліївна – учитель української мови та літератури 
 

Старокожко Анна – Полтавська  гімназія № 17 

Керівник: Зелік Оксана Андріївна – старший викладач кафедри журналістики 

ПНПУ імені В.Г.Короленка 
 

«Оригінальність» 

Донець Дмитро – ліцей №5 Мелітопольської міської ради Запорізької 

області 

Керівник: Бащеванжи Ольга Євгенівна – вчитель української мови, 

української та зарубіжної літератури 

 

Лавриненко Поліна – Комунальний заклад «Дніпрорудненська 

спеціалізована школа I-III ступенів «Талант» Василівської районної ради 

Запорізької області 

Керівник: Дузь Олена Анатоліївна – вчитель української мови і літератури 

 

 

ПЕРЕМОЖЦІ В КАТЕГОРІЇ «УЧНІ СТАРШИХ КЛАСІВ» 

1 місце – Неліпа Альона – Костянтинівський ліцей «Ерудит» 

Мелітопольського району 

Керівник: Фільчагова Ольга Михайлівна – учитель-методист української 

мови та літератури 

 

2 місце – Рабушко Назарій – Мелітопольський ліцей №10  

Керівник: Лень Маргарита Андріївна – вчитель української мови і літератури 

 

2 місце – Шаров Данііл – Мелітопольський ліцей №5 

Керівник: Сейкора Тетяна Сергіївна – вчитель української мови та літератури 

вищої категорії, вчитель-методист 

 



3 місце – Малікова Марина – Донецький обласний палац дитячої та 

юнацької творчості, Гурток «Літературна творчість», учениця 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів №13 с.м.т. 

Олексієво-Дружківка Донецької обласної ради 

Керівник: Бондаренко Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови та літератури Донбаського державного 

педагогічного університету, керівник гуртка «Літературна творчість» 

 

3 місце – Покрасенко Роман – Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 22  

Керівник: Юрченко Тетяна Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

вчитель української мови та літератури 

 

НОМІНАЦІЇ 

 

«Багатопроблемне есе про Кобзаря» 

Тебенко Ілля – Мелітопольський ліцей №5  

Керівник: Сейкора Тетяна Сергіївна – вчитель української мови та літератури 

вищої категорії, вчитель-методист 

 

«Найбільше виражене соціальне звучання» 

Петриченко Ольга – Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів №13 

Гурток «Літературна творчість» смт Олексієво-Дружківка Донецької 

обласної ради 

Керівник: Бондаренко Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови та літератури Донбаського державного 

педагогічного університету, керівник гуртка «Літературна творчість» 

 

«Особистісне сприйняття постаті Кобзаря» 

Скидан Юлія – Мелітопольська загальноосвітня школа №15    

Керівник: Лакович Алла Михайлівна – вчитель української мови і літератури 

вищої категорії, «старший вчитель» 

 

Гребенюк Ксенія – Мелітопольська загальноосвітня школа №24   

Керівник: Кудіна Юлія Вікторівна – вчитель української мови і літератури 

 

«Громадське звучання і патріотизм думки» 

Рижеголова Ольга – Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, Гурток «Літературна творчість», учениця загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №7 Дружківської міської ради Донецької області 

Керівник: Бондаренко Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри української мови та літератури Донбаського державного 

педагогічного університету, керівник гуртка «Літературна творчість» 



Чорна Олександра – Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№24   

Керівник: Василенко Наталія Вадимівна – вчитель української мови та 

літератури 

 

«Творча особистість» 

Аветісі Діана Мелітопольська загальноосвітня школа №15   

Керівник: Лакович Алла Михайлівна – вчитель української мови і літератури 

вищої категорії, «старший вчитель» 

 

«Краще комп’ютерне оформлення» 

Трачова Варвара Мелітопольський ліцей №5  

Керівник: Саєнко Юлія В’ячеславівна – вчитель української мови та 

літератури 

 

«Інтелектуальна гордість» 

Колесник Ганна-Марія Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, Гурток «Українська мова», учениця загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №13 смт Олексієво-Дружківка 

Донецької області 

Керівник: Сушко Оксана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та літератури Донбаського державного 

педагогічного університету, керівник гуртка «Українська мова» 

 

«Креативність» 

Лінькова Ганна – Мелітопольський навчально-виховний комплекс №16  

Керівник: Іващенко Сніжана Миколаївна – вчитель української мови та 

літератури, вчитель вищої категорії, «старший учитель» 

 

«Найкраще есе соціального звучання» 

Давиденко Вероніка – Мелітопольський ліцей №19  

Керівник: Науменко Тетяна Ярославівна – учитель української мови та 

літератури І категорії 

 

Боброва Аміна – Мелітопольська загальноосвітня школа №25  

Керівник: Мажара Наталія Сергіївна – асистент кафедри української і 

зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 

«Художня довершеність» 

Болотина Дар’я – Астраханська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Мелітопольської районної ради  

Керівник: Коровіна Марина Андріївна – вчитель української мови та 

літератури 

 



Попелешко Софія – Мелітопольська гімназія №1  

Керівник: Синепольська Тамара Опанасівна – вчитель української мови та 

літератури вищої категорії, вчитель-методист 

 

«Найкраще есе, присвячене проблемам збереження української мови» 

Гнідина Вероніка – Донецький обласний палац дитячої та юнацької 

творчості, Гурток «Українська мова», учениця загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів №13 смт Олексієво-Дружківка 

Донецької області 

Керівник: Сушко Оксана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та літератури Донбаського державного 

педагогічного університету, керівник гуртка «Українська мова» 

 

 

ПЕРЕМОЖЦІ В КАТЕГОРІЇ  

«СТУДЕНТИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ» 

 

1 місце – Гончарова Ірина – Вовчанський коледж Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені 

Петра Василенка 

Керівник: Бондарєва Тетяна Павлівна – кандидат філологічних наук, 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист  

2 місце – Макарова Єва – Комунальний заклад «Мелітопольське училище 

культури»  

Керівник: Залогіна Галина Георгіївна – викладач української мови та 

літератури, спеціаліст вищої категорії, «старший викладач» 

 

3 місце – Холодова Карина – Маріупольський електромеханічний технікум 

м. Маріуполь 

Керівник: Верескун Олена Анатоліївна – викладач української мови і 

літератури, викладач вищої кваліфікаційної категорії Маріупольського 

електромеханічного технікуму 

 

НОМІНАЦІЇ  

«Інтелектуальна гордість» 

Никоненко Владислав – Вовчанський коледж Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка 

Керівник: Кравченко Наталя Олександрівна – спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

 

 

 



«Творча особистість» 

Портян Альона – Державний навчальний заклад «Мелітопольське вище 

професійне училище» 

Керівник: Кардашова Наталя Григорівна – учитель української мови і 

літератури 

 

«Сучасне прочитання творчості Т. Шевченка» 

Рішко Євген – Вовчанський коледж Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка 

Керівник: Бондарєва Тетяна Павлівна – кандидат філологічних наук, 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

 

«Конструктивний інтердіалог із читачем» 

Комишанченко Т. – Вовчанський коледж Харківського національного 

технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка 

Керівник: Бондарєва Тетяна Павлівна – кандидат філологічних наук, 

спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

 

 

ПЕРЕМОЖЦІ В КАТЕГОРІЇ  

«СТУДЕНТИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

 

1 місце – Касаджи Світлана – студентка ІІ курсу філологічного факультету 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 

Керівник: Мажара Наталія Сергіївна – асистент кафедри української і 

зарубіжної літератури  

 

1 місце – Дуденко Ольга – студентка І курсу Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики 

Керівник: Зелік Оксана Андріївна – старший викладач кафедри журналістики 

ПНПУ імені В.Г.Короленка 
 

1 місце – Кракова Анастасія – студентка І курсу фізико-математичного 

факультету Донбаського державного педагогічного університету 

Керівник: Сушко Оксана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та літератури  
 

2 місце – Кириленко Інеса – студентка ІІІ курсу Сумського державного 

педагогічного університету імені А.C. Макаренка 

Керівник: Кириленко Надія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та літератури, заступник декана з НВР 



3 місце – Сириденко Оксана – студентка ІІ курсу заочного відділення 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького  

Керівник: Землянська Аліна Вікторівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української і зарубіжної літератури 
 

3 місце – Огородник Назар – студент І курсу Харківського національного 

університету внутрішніх справ м. Харків 

Керівник: Кобилко Наталія Андріївна – кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

 

3 місце – Лобанова Владислава – студентка ІІ курсу Інституту гуманітарних 

і соціальних наук Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка», м. Дніпро   

 

НОМІНАЦІЇ 

 

«Найкраще есе про духовні цінності» 

Деревянко Ярослава – студентка І курсу Донбаського державного 

педагогічного університету 

Керівник: Сушко Оксана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та літератури 

 

Ковтуненко Олена – студентка ІІІ курсу Сумського державного 

педагогічного університету імені А.C. Макаренка 

Керівник: Кириленко Надія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та літератури, заступник декана з НВР 

 

«Філософське звучання» 

Довгоспинний Ярослав – студент IV курсу Донбаського державного 

педагогічного університету 

Керівник: Сушко Оксана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та літератури 

 

Лубенець Ганна – студентка ІІІ курсу Донбаського державного 

педагогічного університету 

Керівник: Тищенко Ольга Олександрівна – старший викладач кафедри 

української мови та літератури 

 

«Багатоаспектне есе про Кобзаря» 

Костішак Інна – студентка І курсу Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

Керівник: Шаров Сергій Володимирович – кандидат педагогічних наук, 

доцент 

 



«Творча особистість»  

Мельнікова Анжеліка студентка І курсу Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

Керівник: Шарова Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української і зарубіжної літератури 

 

«Есе патріотичного звучання» 

Забаренко Анастасія – студентка І курсу Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

Керівник: Шарова Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української і зарубіжної літератури 

 

«Багатопроблемне есе про Кобзаря» 

Данилейченко Інна – студентка IV курсу Донбаського державного 

педагогічного університету 

 

Бєляєва Віолетта – студентка І курсу філологічного факультету 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 

Керівник: Шаров Сергій Володимирович – кандидат педагогічних наук, 

доцент 

 

«Перлина року» 

Голомисова Анастасія – студентка І курсу Донбаського державного 

педагогічного університету 

Керівник: Сушко Оксана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та літератури 

 

«Оригінальність» 

Колодіна Тетяна – студентка ІІ курсу філологічного факультету 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 

 

Волощук Катерина – студентка І курсу Донбаського державного 

педагогічного університету 

Керівник: Сушко Оксана Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри української мови та літератури 

 

«Найкраще есе, присвячене живописному талантові Кобзаря» 

Гуртовенко Тетяна – студентка ІІ курсу філологічного факультету 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького 

Керівник: Мажара Наталія Сергіївна – асистент кафедри української і 

зарубіжної літератури 

 



«Інтелектуальна гордість»  

Скориця Дар’я – магістрантка Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

Керівник: Землянська Аліна Вікторівна – кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри української і зарубіжної літератури 

 

«Актуальність» 

Гордійчук Денис – студент І курсу Державного вищого навчального закладу 

«Харківський коледж транспортних технологій» 

Керівник: Кобилко Наталія Андріївна – кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківського 

національного університету внутрішніх справ 

 

Варламова Наталя – студентка ІІ курсу заочного відділення 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького  

Керівник: Шарова Тетяна Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри української і зарубіжної літератури 

 

«Есе-роздум» 

Музика Єлизавета – студентка І курсу Інституту природокористування 

Національного технічного  університету «Дніпровська політехніка» 

Керівник: Ромас Людмила Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри філології та мовної комунікації 




