
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 

03 березня 2016 року Здолбунів                   № 36 

 

Про підсумки проведення 

районного огляду-конкурсу 

читців-декламаторів, юних 

поетів «Живи, Кобзарю, в 

пам'яті людській»   

 

На виконання наказу відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації від 15 лютого 2016 року № 23 «Про проведення районного 

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

людській» 29 лютого 2016 року учні загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів узяли участь у названому вище конкурсі, який відбувся на 

базі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4.  

Усього змагалися на краще прочитання творів Т.Шевченка, авторської 

поезії 31 учасник з 26 навчальних закладів.  

Журі конкурсу відзначило високу виконавську майстерність учнів-

декламаторів. Більшість читців зуміли відтворити емоційну насиченість твору, 

показали розуміння ідейно-художнього смислу, висловили своє особисте 

ставлення та  передали зміст і настрій слухачам. 

Враховуючи вищесказане, 

НАКАЗУЮ       

1. Визнати переможцями районного огляду-конкурсу читців-

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

дипломами: 

 

у молодшій віковій категорії у номінації «Читці-декламатори» 

І місце – Давидюк Марію, ученицю 5 класу Новомильської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів;  

ІІ місце – Бобрика Максима, учня 6 класу Ступнівського навчально-виховного 

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

ІІ місце – Парфенюк Анну, ученицю 6-В класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 6; 

ІІ місце – Трофімюк Христину, ученицю 7-Б класу Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

ІІІ місце – Карпюк Єву, ученицю 6 класу Білашівського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний 

заклад; 



ІІІ місце – Коружинець Олесю, ученицю 3-А класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів №3; 

ІІІ місце – Ничипорука Андрія, учня 8 класу Будеразької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

ІІІ місце – Порану Анастасію, ученицю 7-Б класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1. 

 

у старшій віковій категорії у номінації «Читці-декламатори»  

І місце – Опалько Анастасію, ученицю 8-Б класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3; 

ІІ місце – Головай Зоряну, ученицю 8 класу Новомощаницької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

ІІ місце – Ковальчука Андрія, учня 11 класу Копитківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

ІІ місце – Ромашко Олександра, вихованця зразкової театральної студії «Не 

плач»  Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва; 

ІІІ місце – Косік Марію, ученицю 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  №5; 

ІІІ місце – Одарчук Тетяну, ученицю 9 класу Суємської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів; 

ІІІ місце – Ружицьку Оксану, ученицю 10 класу Бущанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

ІІІ місце – Семенюк Сусанну, ученицю 9-В класу Здолбунівської гімназії. 

 

у молодшій віковій категорії у номінації «Юні поети» 

І місце – Дудяка Владислава, учня 6 класу Дерманського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І ступеня – гімназія». 

 

у старшій віковій категорії у номінації «Юні поети» 

І місце – Стецюк Вікторію, ученицю 10-А класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 

ІІ місце - Мельничук Марію, ученицю 8 класу Івачківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів. 

                         

у номінації «Інсценізація» 

І місце – Стецюк Вікторію, Ніколайчук Олену, вихованців літературної студії 

«Зорецвіт» Здолбунівського районного центру творчості дітей та юнацтва. 

 

у номінації «Театралізація» 

І місце – Александрука Владислава, Беспалюка Дениса (5-Б клас), Ковтун Діану 

(8-А клас), Петрука Олександра, Сумарокова Василя (10-А клас), учнів 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

ІІ місце – Ілашку Дарину, Конька Юрія, Лазарчук Анастасію, Петровську Ольгу 

– учнів 9 класу Новосілківського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад». 



2. Відзначити дипломом у рамках номінації «Читці-декламатори» (твори 

про Шевченка Т.Г.), молодша вікова категорія, Омельчук Катерину, ученицю  3 

класу Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

 

           3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів відзначити 

керівників гуртків, учителів, які підготували переможців районного огляду-

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

людській». 

           4.    Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

Начальник відділу                                                         Л. Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект наказу підготував 

Завідувач районного методичного кабінету                                Н.Глущук 

 

 

 

 

 

 

Погоджено 

Юрисконсульт                                                                                І.Кухарчук 
 


