
 ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ! 
Результати проведення першого етапу  

ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу  

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка  

серед здобувачів вищої освіти  

Полтавської державної аграрної академії 

 

 
 

Щорічно, вшановуючи пам’ять видатного культурного діяча, 

письменника Тараса Шевченка, у Полтавській державній аграрній академії 

24 жовтня 2018 року викладачі кафедри гуманітарних і соціальних 

дисциплін факультету обліку та фінансів провели перший етап (на рівні 

навчального закладу) IХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка серед здобувачів 

вищої освіти. Головною метою цього конкурсу є вшанування творчої 

спадщини Тараса Шевченка.  

До конкурсантів висувалися такі вимоги: володіння знаннями про 

літературно-художню й мистецьку спадщину Тараса Шевченка; 

ерудованість; дотримання норм літературної мови в писемному мовленні; 

створення оригінальних текстів у формі твору-роздуму.  

Найкращими щодо мовного оформлення, точності й правильності 

виконання запропонованих завдань, реалізації творчих навичок у писемній 

формі мовлення стали роботи таких здобувачів вищої освіти: 

Закори Тетяни, здобувача вищої освіти 1 курсу 2 групи спеціальності 

«Право»; 

Прокаєвої Олександри, здобувача вищої освіти 1 курсу 2 групи 

спеціальності «Ветеринарна медицина»; 
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Павловської Тетяни, здобувача вищої освіти 1 курсу 1 групи 

спеціальності «Облік і оподаткування» 

Самойленко Анни, здобувача вищої освіти 1 курсу 2 групи 

спеціальності «Ветеринарна медицина». 

 Вітаємо переможців!  

Висловлюємо вдячність і тим здобувачам вищої освіти, які виявили 

мовно-літературну активність у конкурсі, зокрема 

 Дяченко Єлизаветі, здобувачу вищої освіти 1 курсу 1 групи 

спеціальності «Облік і оподаткування»; 

 Шепітько Анні, здобувачу вищої освіти 1 курсу 2 групи спеціальності 

«Ветеринарна медицина»; 

 Брюх Олені, здобувачу вищої освіти 1 курсу 1 групи спеціальності 

«Облік і оподаткування»; 

 Бондаренко Єлизаветі, здобувачу вищої освіти 1 курсу 1 групи 

спеціальності «Економіка»; 

 Баклицькій Анні, здобувачу вищої освіти 1 курсу 3 групи спеціальності 

«Ветеринарна медицина»; 

 Лисокобилці Івану, здобувачу вищої освіти 1 курсу 1 групи 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»; 

 Цибу Андрію, здобувачу вищої освіти 1 курсу 1 групи спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування»; 

 Симітку Олександру, здобувачу вищої освіти 1 курсу 2 групи 

спеціальності «Ветеринарна медицина»; 

 Попадіну Євгенію, здобувачу вищої освіти 1 курсу 1 групи 

спеціальності «Економіка»; 

 Валенко Анастасії, здобувачу вищої освіти 1 курсу 1 групи 

спеціальності «Економіка»; 

 Барановій Катерині, здобувачу вищої освіти 1 курсу 2 групи 

спеціальності «Ветеринарна медицина»; 

 Гнатку Євгенію, здобувачу вищої освіти 1 курсу 2 групи спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування»; 

 Горбань Валерії, здобувачу вищої освіти 1 курсу 1 групи спеціальності 

«Економіка»; 

 Джакелі Нателлі, здобувачу вищої освіти 1 курсу 1 групи 

спеціальності «Економіка»; 

 Подольній Аллі, здобувачу вищої освіти 1 курсу 1 групи спеціальності 

«Економіка»; 

 Кулінич Анні, здобувачу вищої освіти 1 курсу 1 групи спеціальності 

«Економіка». 

 

Матеріал підготували викладачі 

кафедри гуманітарних соціальних 

дисциплін факультету обліку та 

фінансів 



 
 

 


