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СКЛАД ЖУРІ 

Всеукраїнського конкурсу есе учнівської та студентської молоді 

«Мій Шевченко» 

 

1. ШАРОВА Тетяна Михайлівна – голова журі, голова ГО «Інноваційні 

обрії України», доктор філологічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу роботи з обдарованою молоддю Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти». 

2. БІЛЯЦЬКА Валентина Петрівна – член ГО «Інноваційні обрії 
України»,  доктор філологічних наук, професор кафедри філології та мовної 

комунікації Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка». 

3. ДЕРКАЧОВА Ольга Сергіївна – член ГО «Інноваційні обрії України»,  

доктор філологічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.  

4. ДИБОВСЬКА Олеся Володимирівна – член ГО «Інноваційні обрії 

України», кандидат філологічних наук, заступник директора з навчально-

виховної роботи Початкової школи імені Софії Русової Івано-Франківської 
міської ради.  

5. ЄРМОЛЕНКО Світлана Іванівна – секретар, член ГО «Інноваційні обрії 

України», кандидат педагогічних наук, доцент, учитель закладу загальної 

середньої освіти української мови та літератури, вчитель-методист, спеціаліст 

вищої категорії  Ліцею №4 Мелітопольської міської ради Запорізької області. 

6. ЗЕМЛЯНСЬКА Аліна Вікторівна – заступник голови журі, 

співзасновник ГО «Інноваційні обрії України», кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.  

7. КАБАНЕНКО Алла Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист, відмінник народної освіти ВСП «Київський  фаховий коледж 

комп’ютерних технологій та економіки Національного 

авіаційного  університету» (за згодою). 

8. КОБИЛКО Надія Олександрівна – член ГО «Інноваційні обрії 

України», викладач української мови та літератури вищої категорії, старший 

вчитель філії ДНЗ «Охтирський центр ПТО» смт. Велика Писарівка Сумської 
області. 



9. КОБИЛКО Наталія Андріївна  – член ГО «Інноваційні обрії України», 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ. 

10. СЕМЕНОГ Олена Миколаївна – член ГО «Інноваційні обрії України», 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і 

літератури Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка. 

11. СЕРГІЄНКО Тетяна Іванівна – член ГО «Інноваційні обрії України», 

кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та 

соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ. 

12. СКЛЯРЕНКО Зінаїда Володимирівна  – спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист Мелітопольського фахового коледжу культури і мистецтв  

(за згодою). 

13. СЛОБОДЗЯН Леся Анатоліївна – старший викладач 

Хмельницького політехнічного фахового коледжу НУ «Львівська 

політехніка» (за згодою). 

14. ТИХОНЕНКО Марина Миколаївна – член ГО «Інноваційні обрії 

України», вчитель української мови і літератури, англійської мови опорного 
закладу «Кобеляцький ліцей № 2 імені Олеся Гончара Кобеляцької міської 

ради Полтавської області». 

15. УШНЕВИЧ Соломія Едуардівна – член ГО «Інноваційні обрії 

України», кандидат філологічних наук, доцент кафедри фахових методик і 

технологій початкової освіти Прикарпатського національного університету 

імені В. Стефаника. 

16. ЦИГАНОК Оксана Олександрівна – член ГО «Інноваційні обрії 

України», кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання  Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини. 

17. ШАБАНОВА Тетяна Віталіївна – спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист Бериславського фахового педагогічного коледжу  імені 

В.Ф. Беньковського Херсонського державного університету (за згодою). 

 




