
СКЛАД ЖУРІ  

І Шевченківського конкурсу митців 

«Дніпро, Україну згадаєм…», присвяченого Дню звільнення 

Т. Г. Шевченка із кріпацької неволі 22 квітня 1838 р., 

у рамках проекту «Читання книги та її популяризація в 

науковій бібліотеці Хмельницького національного 

університету» 
 

1. Айвазян Олена Борисівна – директор наукової бібліотеки Хмельницького 

національного університету, кандидат історичних наук, керівник проекту 

«Читання книги та її популяризація в науковій бібліотеці Хмельницького 

національного університету». 

2. Торчинський Михайло Миколайович – завідувач кафедри української 

філології Хмельницького національного університету, доктор філологічних 

наук, професор; науковий керівник проекту «Читання книги та її популяризація 

в в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету». 

3. 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 науковій бібліотеці Хмельницького національного 

університету». 

4. Великосельська Ольга Михайлівна – завідувач науково-методичним відділом 

наукової бібліотеки Хмельницького національного університету. 

5. Станіславова Людмила Леонідівна – декан гуманітарно-педагогічного 

факультету, доцент кафедри слов’янської філології. 

6. Міхалевський Віталій Цезарійович – член Національної спілки письменників 

України, голова Хмельницького обласного об’єднання Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, лауреат Хмельницької обласної 

премії ім. Тараса Шевченка. 

7. Дем’янюк Марія Борисівна – член Спілки християнських письменників 

України, член Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України». 

8. Князюк Ірина Володимирівна – методист управління освіти Хмельницької 

міської ради. 



9. Торчинська Наталія Миколаївна – доцент кафедри слов’янської філології. 

10. Гавриш Марія Михайлівна – доцент кафедри української філології, 

помічник художнього керівника студентського літературного театру «Глорія». 

11. Папушина Валентина Антонівна – доцент кафедри української філології. 

12. Лук’янюк Микола Васильович – доцент Хмельницького національного 

університету, художній керівник студентського театру естрадних мініатюр 

«Юмодес» 

13. Мельник Петро Костянтинович – директор музею Хмельницького 

національного університету  

14. Лімбах Вікторія – володар гран-прі міжнародного вокального конкурсу 

«Зірка України», переможець 1 обласного фестивалю вокального 

мистецтва «Подільська ліра», лідер спеціальності «Філологія. Українська 

мова і література»; соліст і голова Ради студентського літературного театру 

«Глорія». 

 

8.04.2016 р. 

Директор наукової бібліотеки ХНУ________________________О. Б. Айвазян 

 


