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Обласний етап Міжнародного конкурсу з українознавства, 
присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка 

Шевченко – скільки тепла в цьому слові, 
У кожному слові твого «Кобзаря», 
Скільки змісту у кожному складі, 
У кожному звуці твого життя. 

 
 

16 лютого 2014 року відбувся обласний етап Міжнародного конкурсу з 
українознавства. 

Цьогорічний конкурс з українознавства виявився надзвичайно емоційним і 
незабутнім, він проходив в рамках обласної акції «Вінок Кобзареві». В конкурсі 
взяли участь 52 учні, переможці районних конкурсів. 

Перше місце отримали: 
Аксентій Марина, учениця 8 класу Колінковецької ЗНЗ І–ІІІст. 

Хотинського району; 
Сідорова Олена, учениця 9 класу Рукшинської ЗОШ І–ІІІст. Хотинського 

району; 
Лікар Альона, учениця 10 класу Дихтинецької ЗОШ І–ІІІст. Путильського 

району; 
Бондарчук Анастасія , учениця 11 класу Хотинської ЗОШ І–ІІІст.  
У святковій залі була представлена концертна програма: художнє читання 

Ю.Федькович «Україні» читала Лахман Жанна, учениця 8 класу Довгопільської 
ЗОШ Путильського р-ну; пісня «Це моя земля» у виконанні учениці 8 класу 
Аксентій Марини Колінковецького ЗНЗ І–ІІІст. Хотинського р-ну; художнє 
читання «Бандуристе орле сивий» Дячок Тетяна учениця 8 класу Сокирянської 
гімназії; пісня «Україна» виконала учениця Банилівської ЗОШ І–ІІІст. 
Вижницького району Куанова Міла; вірш «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь 
століття» читала Паскар Каріна учениця 9 класу Тарашанської ЗОШ І–ІІІ ст. 
Глибоцького району; танець у виконанні учнівського танцювального колективу 
«Старлайф» Вищого професійного училища радіоелектроніки. 

Вже майже 200 років минуло з того часу, як на світ з’явився незабутній 
Кобзар. Але його життя і творчість наче світло яскравої свічки, яка не згорає, а 
запалює нові серденька до творчості. 



 
 
Поруч з учнями-переможцями ІІ та ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з українознавства 

– Білянін Г.І, директор ІППОЧО, кандидат педагогічних наук; Кожолянко Г.К. – голова журі, 
доктор історичних наук, професор, етнолог ЧНУ ім. Федьковича; Мафтин Л.В. – заступник 
голови журі, викладач українознавства, кандидат філологічних наук ЧНУ ім. Ю. Федьковича; 
Старовойт П.С. – завідувач науково-методичного центру виховної роботи ІППОЧО; 
Мінченко Т.А. – методист українознавства ІППОЧО, заслужений працівник освіти України. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Дячок Тетяна – учасниця обласного етапу Міжнародного конкурсу з українознавства, 
учениця 8 класу Сокирянської гімназії. 

 
 

 
 

Білянін Г.І. – директор ІППОЧО розрізає пакет з конкурсними завданнями. 
 
 
 



 
 

Осовска О.П. – методист виховної робрти ІППОЧО та Пушкарьова О.М, викладач 
інформаційних технологій Чернівецького вищого професійного училища радіоелектроніки 
надають інструкції учням щодо виконання конкурсних завдань. 

 
 

 


