
      

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 

 12 жовтня 2016 року м.Здолбунів                        №  156   

 

 

Про підсумки проведення огляду- 

конкурсу читців-гумористів «Поліські  

пересмішники» серед учнів загальноосвітніх  

та позашкільних навчальних закладів 

 

       На виконання наказу відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації від  20.09. 2016 № 143  та з метою розвитку дитячої і юнацької 

виконавської майстерності, популяризації жанру художнього читання, 

виховання любові до рідного слова 03 жовтня 2016 року на базі Здолбунівської 

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

конкурс читців-гумористів «Поліські пересмішники» серед учнів 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району.  

       30 учасників узяли участь у заході, продемонструвавши певну мовну 

сценічну культуру та сценічну привабливість. Учні відчували жанр твору,   

засобами слова зумівши  передати власне сприйняття творів таких українських 

поетів-гумористів, як П. Глазовий, Р.Солоневський, І. Нечуй-Левицький, 

С.Олійник, Остап Вишня тощо. Упевнено почували себе під час читання 

гуморесок керівника літературної студії «Зорецвіт» (Здолбунівський районний  

центр творчості дітей та юнацтва) Ю.Бржечка його вихованці  Копильцова 

Катерина, Трохимчук Ірина та Микитюк Анастасія.  

Однак деякі учасники не володіли яскравою палітрою інтонування, 

зокрема окремим із них не вдавалося інтонаційно правильно завершити 

прочитання твору; не виділялися артистизмом, не йшли на контакт зі 

слухачами. 

      Врахувавши рішення членів журі огляду-конкурсу,      

 

НАКАЗУЮ: 

 

      1. Визначити переможцями районного огляду-конкурсу читців-гумористів 

«Поліські пересмішники» та нагородити дипломами таких учнів: 

молодша вікова категорія 

І місце – Федуша Василя (Мізоцький навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»);    

І місце – Шарафана Андрія (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3);        



ІІ місце – Дудяка Ярослава (Дерманський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І ступеня – гімназія); 

ІІ місце – Савчука Юрія (Уїздецька  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів);   

        ІІ місце  - Одукальця Станіслава  (Здолбунівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №5);                     

ІІІ місце -   Полюхович Валентину (Суємська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів); 

ІІІ місце – Мартинчука Сергія (Ступнівський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-агротехнічний ліцей»; 

       ІІІ місце – Жадан Марію (Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1); 

       ІІІ місце -   Теребінську Валентину (Здолбунівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №6).                     

                   

старша  вікова категорія 

         ІІ місце – Андрощука Романа (Бущанська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів);       

         ІІ місце – Вершицьку Анастасію (Спасівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів);  

          ІІ місце – Ісупова Богдана (Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів);   

  ІІІ місце – Толочика Тараса  (Білашівський навчально-виховний комплекс 

:загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад); 

          ІІІ місце -   Телющенко Марину (Здолбунівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №4);   

ІІІ місце – Ничипорука Андрія (Будеразька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів).                    

   

групи читців-гумористів 

І місце – Копильцову Катерину, Трохимчук Ірину, Микитюк Анастасію 

(Здолбунівський районний центр творчості дітей та юнацтва); 

ІІ місце  -  Атаманець Олександру, Бондар Марію (Здолбунівська 

гімназія); 

          ІІІ місце – Мулик Юлію і Шевчука Андрія (Здовбицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів).  

         2. За майстерне перевтілення під час виконання гуморесок відзначити та 

нагородити дипломами ІІІ ступеня відділу освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації: 

-  Тхор Анастасію, ученицю 8 класу Івачківської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів; 

-    Коружинець Олесю, ученицю 4 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3. 

          3. За знання тексту, здатність до сприйняття та осмислення змісту 

гуморесок, уміння донести їх до слухачів відзначити та нагородити дипломом 

ІІІ ступеня відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації 

ученицю 1 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 

Поліщук Єлизавету.  



4. Оголосити подяку адміністрації Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4 за створення належних умов для проведення огляду-

конкурсу читців-гумористів «Поліські пересмішники». 

5. Керівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

оголосити подяку вчителям та керівникам гуртків, які підготували переможців 

районного огляду-конкурсу читців-гумористів «Поліські пересмішники». 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу                                                                      Л.Карпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект наказу підготував 

завідувач райметодкабінету                                                           Глущук Н.О. 

 

Погоджено: 

 

Юрисконсульт                                                                                 Кухарчук І.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


