
 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

22 жовтня  2012 року           м. Здолбунів        № 245 

 

Про підсумки проведення  

районного огляду-конкурсу 

читців-гумористів 

«Поліські пересмішники» 

 

        На виконання наказу відділу освіти від 10.10.2012  № 235    «Про 

проведення районного огляду-конкурсу читців-гумористів «Поліські 

пересмішники»,  плану роботи відділу освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації на 2012-2013 навчальний рік, із метою виявлення 

талановитих і обдарованих дітей та  сприяння розвитку кращих традицій 

українського гумору 19  жовтня 2012 року на базі Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 було проведено районний етап 

огляду-конкурсу читців-гумористів «Поліські пересмішники». 

         Учасниця конкурсу Сапожнікова Марія (Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1) презентувала авторські гумористичні твори зі шкільного життя. 

         Журі відзначило підготовку більшості конкурсантів, а саме: знання 

текстів, артистизм, уміння засобами слова передати власне сприйняття творів 

українських поетів-гумористів. На конкурсі учні читали гуморески П. 

Глазового, Р.Солоневського, М.Бойка, С.Руданського, Г.Удовиченко,       

Проте, відповідальним особам загальноосвітніх навчальних закладів, які 

готували  гумористів, необхідно звернути увагу на окремі недоліки, виявлені 

у виступах, зокрема мало місце перегравання, нехтування часовим 

регламентом виступів, підбір відповідних костюмів. 

          Врахувавши рішення членів журі, 

 

н а к а з у ю:     

 

1. Визначити переможцями районного конкурсу читців-гумористів 

«Поліські пересмішники» та нагородити грамотами таких учнів: 

 У номінації «Читці-гумористи  молодшої  вікової категорії»: 

І місце -    Дудяка  Владислава (Дерманський НВК); 

                 Форсюк Олександру (Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст. №5); 

ІІ місце –  Гайдучик Оксану (Глинська ЗОШ І-ІІІ ст.); 

 



                  Грицину Ксенію (Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст.№4);                                                 

                  Харковську Олесю (Суємська ЗОШ І-ІІ ст.); 

ІІІ місце – Кравчука Юрія  (Уїздецька ЗОШ І-ІІІ ст.); 

                  Мозговець  Руслану ( Новомощаницька ЗОШ І-ІІ ст.).                    

    

 У номінації «Читці-гумористи старшої вікової категорії»: 

І місце -    Кіндрас Ірину (Здовбицька ЗОШ І-ІІІ ст.);  

                  Тимощук Ірину (Мізоцький НВК); 

ІІ місце -   Жемгу Ірину (Білашівська ЗОШ І-ІІІ ст.). 

                   Сокальського  Андрія (Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст.№3).  

2. Відзначити та нагородити грамотою відділу освіти ученицю 

Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Марію Сапожнікову  за 

авторський гумористичний твір «Сценки зі шкільного життя» та  

майстерне виконання. 

3. Відзначити конкурсантів, які продемонстрували досить високу 

виконавську майстерність : Грачова Миколу (Бущанська ЗОШ І-ІІІ ст.), 

Малевич Юлію (Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст.№6),  Мокрицького Андрія 

(Здолбунівська гімназія), Парету Юрія (Маломощаницька ЗОШ І-ІІ ст.). 

4. Адміністрації  загальноосвітніх навчальних закладів оголосити подяку 

вчителям та керівникам гуртків,  які підготували переможців: Дудяк 

В.В. (Дерманський НВК), Сидорук Н.Д. (Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ 

ст.№5), Омельчук Т.О.(Білашівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Парфенюк А.А. 

(Здовбицька ЗОШ І-ІІІ ст.),  Поліщук Н.В.(Мізоцький НВК), Третяк 

В.С. (Глинська ЗОШ І-ІІІ ст.), Литвин Л.Г. (Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ 

ст.№4), Савчук Н.П. (Здолбунівська ЗОШ І-ІІІ ст.№3),  Антонюку І.М. 

(Суємська ЗОШ І-ІІ ст.),  Білінській Л.В.(Уїздецька ЗОШ І-ІІІ ст.),  

Козік С.М.(Новомощаницька ЗОШ І-ІІ ст.).                                               

5. Направити на обласний огляд-конкурс читців-гумористів «Поліські 

пересмішники» Тимощук Ірину (Мізоцький НВК) і  Форсюк  

Олександру, переможців районного конкурсу, який відбудеться  

01.11.2012 року о 10.00 у вищому професійному училищі №1 м. Рівне 

(вул..Степана Бандери, 69, м. Рівне). 

6. Директорам Мізоцького НВК та Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст.№5 

забезпечити участь переможців в обласному етапі. 

7. Оплату відрядження провести за рахунок закладів, які відряджають. 

8. Відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей покласти на 

Поліщук Н.В., учителя української мови і літератури Мізоцького НВК. 

9. Оголосити подяку адміністрації Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 

за створення належних умов для проведення огляду-конкурсу читців-

гумористів «Поліські пересмішники». 

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

відділу освіти Вітень З.В. 

 

 

Начальник відділу                                                                      В.Бондарчук 


