
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
21 березня 2013 року                    м. Здолбунів            №  68 

 

Про підсумки проведення  

районного огляду – конкурсу 

читців-декламаторів, юних авторів 

«Живи, Кобзарю, в пам'яті людській» 

 

       На виконання наказу відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації від 01 березня 2013 року №  51 «Про проведення  районного 

огляду-конкурсу читців-декламаторів, юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті 

людській» серед учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів», 

з метою популяризації художнього слова, збагачення репертуару читців-

декламаторів, юних поетів Шевченківської поезії 06 березня 2013 року на базі 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 відбувся районний 

огляд-конкурс читців-декламаторів «Живи, Кобзарю, в пам'яті людській». 

      У конкурсі взяли участь 32 учасники, які презентували твори Т.Шевченка, а 

також таких поетів, як Леся Українка,  М. Тимчак,  С. Радчинець, Н. Ткачова, 

В. Симоненко тощо. Свій вірш представила Ліщук Ірина, учениця 5 класу 

Дерманського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І 

ступеня – гімназія», та Шимкуте Юлія, учениця 10 класу Здолбунівської 

гімназії.  

       Більшість читців зуміли відтворити емоційну насиченість твору (внутрішнє 

«бачення», робота творчої уяви); показали розуміння ідейно-художнього 

смислу, а не лише фактичного змісту тексту; висловили своє особисте 

ставлення та  передали зміст і настрій слухачам. 

       Журі відзначило високу виконавську майстерність учнів-декламаторів. 

       Найбільш вдало репертуар для своїх виконавців підібрали вчителі 

Здолбунівських загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів № 3, 4, 5 та 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І ступеня № 7, Білашівської та 

Здовбицької  загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Здолбунівської гімназії, 

Дерманського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І 

ступеня – гімназія», Мізоцького та Ступнівського навчально-виховних 

комплексів «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», Кунинської і 

П'ятигірської загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів.  



         Узявши до уваги рішення членів журі, 

 

Н А К А З У Ю: 

     1. Визнати  переможцями районного огляду-конкурсу читців-декламаторів та 

юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам'яті людській» і нагородити дипломами: 

серед учнів закладів нового типу: 

І місце – Тимощук Ірину, ученицю 11 класу Мізоцького навчально-виховного     

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей»; 

ІІІ місце – Бобрика Максима, учня 3 класу Ступнівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-агроліцей». 

                                                   серед учнів закладів міста: 

І (молодша вікова) категорія 

ІІ місце – Грицину Ксенію, ученицю 4 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4;  

ІІ місце – Опалько Анастасію, ученицю 5 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3; 

ІІІ місце – Антонюк Софію, ученицю 4 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І ступеня № 7. 

ІІ (старша вікова) категорія 

І місце – Мосніцького В'ячеслава, учня 10 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4;  

ІІ місце – Косік Марію, ученицю 8 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5. 

                                           серед юних авторів:  

І місце – Шимкуте Юлію, ученицю 10 класу Здолбунівської гімназії; 

ІІІ місце – Ліщук Ірину, ученицю 5 класу Дерманського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І ступеня-гімназія». 

серед учнів сільських загальноосвітніх шкіл: 

І категорія(молодша вікова) 

І місце – Савчук Олександру, ученицю 4 класу Здовбицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

ІІ місце – Головай Зоряну, ученицю 5 класу Новомощаницької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів; 

             - Ковальчука Андрія, учня 8 класу Копитківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів. 

ІІ категорія(старша вікова) 

І місце – Товарянського Василя, учня 9 класу П'ятигірської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів; 

ІІІ місце – Шульц Марину, ученицю 11 класу Будеразької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

ІІІ місце -  Галан Ольгу, ученицю 9 класу Кунинської  загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів.  

           2. Відзначити заохочуючими призами за виконання окремих творів з 

конкурсної програми таких читців-декламаторів: 



 Якубчик Наталію, ученицю 10 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 6 (В.Стус «Народе мій, до тебе я ще верну…»); 

 Блажко Тетяну, ученицю 9 класу Здовбицької загальноосвітньої школи І- ІІІ    

     ступенів (Н.Поклад «День сповіді»); 

 Козіка Богдана, учня 1 класу Будеразької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів (Т.Шевченко «Мені тринадцятий минало»); 

 Гребінь Надію, ученицю 11 класу Бущанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів (Т.Шевченко «Минають дні, минають ночі…»). 

           3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів відзначити керівників 

гуртків, учителів, які підготували переможців районного огляду-конкурсу читців-

декламаторів «Живи, Кобзарю, в пам'яті людській». 

           4.    Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Начальник відділу                                                                      В.Бондарчук 

 

 

 


