
  ОРГКОМІТЕТ 

 І  ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО КОНКУРСУ МИТЦІВ «ДНІПРО, УКРАЇНУ ЗГАДАЄМ...», 

ПРИСВЯЧЕНОГО ДНЮ ЗВІЛЬНЕННЯ Т. Г. ШЕВЧЕНКА З КРІПАЦЬКОЇ НЕВОЛІ 22 

КВІТНЯ 1838 РОКУ, В РАМКАХ ПРОЕКТУ «ЧИТАННЯ КНИГИ ТА ЇЇ ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ 

У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ  ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» 

 

1. Айвазян Олена Борисівна – голова оргкомітету – директор наукової бібліотеки 

Хмельницького національного університету, кандидат історичних наук, керівник 

проекту «Читання книги та її популяризація в Хмельницькому національному 

університеті». 

2. Великосельська Ольга Михайлівна – завідувач науково-методичним 

відділом наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, завідувач 

клубу шанувальників мистецької спадщини Тараса Шевченка при науковій бібліотеці 

Хмельницького національного університету. 

3. Торчинський Михайло Миколайович – завідувач кафедри української 

філології Хмельницького національного університету, доктор філологічних наук, 

професор; науковий керівник проекту «Читання книги та її популяризація в 

Хмельницькому національному університеті». 

4. Коваль Таїсія Петрівна – старший викладач кафедри української філології 

Хмельницького національного університету, художній керівник студентського 

літературного театру «Глорія», художній керівник проекту «Читання книги та її 

популяризація в Хмельницькому національному університеті». 

5. Міхалевський Віталій Цезарійович – кандидат фізико-математичних наук, 

доцент Хмельницького національного університету, член Національної спілки 

письменників України, лауреат Хмельницької обласної премії імені Тараса Шевченка, 

голова Хмельницького обласного об’єднання ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка. 

6. Гавриш Марія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української філології Хмельницького національного університету, помічник 

художнього керівника студентського літературного театру «Глорія». 

7. Янчишин Анатолій Миколайович – викладач кафедри української філології 

Хмельницького національного університету, помічник художнього керівника 

студентського літературного театру «Глорія». 



8. Вичавка Анатолій Анатолійович – викладач Хмельницького національного 

університету, голова первинної профспілкової організації студентів Хмельницького 

національного університету. 

9. Лімбах Вікторія – лідер спеціальності «Філологія. Українська мова і література» 

Хмельницького національного університету, соліст і голова Ради студентського 

літературного театру «Глорія», переможець (гран-прі) VІІ конкурсу читців «Краса у 

слові», переможець І Хмельницького обласного фестивалю-конкурсу вокально-

хорового мистецтва ім. В. Ярецького, переможець Міжнародного конкурсу-фестивалю 

мистецтв «Зірка України – 2015». 

10.  Іванчишин Оксана – студент спеціальності «Філологія. Українська мова і 

література» Хмельницького національного університету, ведуча філологічних 

конкурсів читців, перформансів; соліст і член Ради студентського літературного театру 

«Глорія». 

 


