
                                                                       
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 

Зачепилівка 

 

12.10.2018                                                                                                      № 286 

 

Про підсумки  проведення  І етапу  

фестивалю   ораторського  мистецтва    

у 2018/2019 навчальному році 

 

 

На виконання обласної Програми розвитку освіти «Новий освітній простір 

Харківщини» гуманітарної сфери на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням 

обласної ради від 19.12.2013 року № 885-VI 

(XXVII сесія VI скликання), інформаційного листа КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти» від 12.09.2018 № 1071 «Про фестиваль ораторського 

мистецтва», з метою виявлення та підтримки лінгвістично обдарованих дітей, 

сприяння розкриттю їхнього таланту, формування громадянської, соціальної та 

загальнокультурної компетентностей, виховання почуття національної гідності 

й патріотизму, з нагоди Дня української писемності та мови 1 жовтня 2018 року 

в приміщенні  Зачепилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської  селищної ради проведено І етап  фестиваль ораторського 

мистецтва серед учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти 

Зачепилівського району. 

       У фестивалі взяли участь 4 учні 10-11 класів з 4-х закладів загальної 

середньої освіти району. 

 Всім учасникам вдалося в повному обсязі розкрити задану тему. Їх 

виступи були змістовними, чіткими,  яскраво наповнені духом національно-

патріотичних почуттів. Особливого шарму у виступах учнів додавали елементи 

українського національного одягу.   



На підставі рішення журі І етапу фестивалю ораторського мистецтва 

(протокол від 01.10.2018), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Визнати  переможцями І етапу фестивалю ораторського мистецтва 

Старченко Майю Вікторівну, ученицю 10 класу та Мазура Станіслава 

Юрійовича, учня 11 класу   Новомажарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів та нагородити їх дипломом І ступеня відділу освіти, молоді та спорту  

Зачепилівської  районної державної адміністрації. 

2. Нагородити дипломом ІІ ступеня відділу освіти, молоді та спорту 

Зачепилівської  районної державної адміністрації  за перемогу в  І етапі 

фестивалю ораторського мистецтва  Китайгородську Інну Олександрівну,  

ученицю 10 класу  Руновщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської  районної ради. 

3. Нагородити дипломом  ІІІ ступеня відділу освіти, молоді та спорту  

Зачепилівської районної державної адміністрації   в І етапі фестивалю 

ораторського мистецтва   Ширшову Яровлаву Юріївну, ученицю 10 класу     

Зіньківщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської  

районної ради. 

4. Оголосити подяку вчителям, які підготували переможців  І етапу фестивалю 

ораторського мистецтва: 

-  Жидко Катерині Іванівні, учителю української    мови та  літератури 

Новомажарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

районної  ради; 

-  Главацькій Людмилі Вікторівні, учителю української    мови та  літератури 

Руновщинської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської 

районної ради. 

- Ключник Марії Андріївні, учителю української    мови та  літератури 

Зіньківщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської  

районної ради. 



5. Методисту районного методичного кабінету  Ляшенко В.І.:  

5.1. Надіслати до Комунального вищого навчального закладу «Харківська 

академія неперервної освіти» матеріали переможця І етапу фестивалю 

ораторського мистецтва  для участі  в обласному фестивалі. 

                               До 11.10.2018 

6. Директору  Новомажарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Заваді 

А.А.: 

6.1. Забезпечити участь учениці 10 класу  Старченко Майї в обласному етапі 

фестивалю ораторського мистецтва. 

                      17.10.2018 

6.2. Призначити відповідального за супровід учасника обласного заходу.  

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача  районним 

методичним кабінетом   Бєляєву А.І. 

 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                        О. ПЕТРЕНКО 

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


