
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

Н А К А З 
від   01 березня 2016 року                                                                                № 41-од 
 
Про проведення  V ІІ  районного конкурсу 
 ораторського мистецтва «Володар слова» 
 
        Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних 
дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової 
майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 серпня            
1998 року № 305, з метою привернути увагу учнівської молоді до актуальних проблем життя, 
аргументовано та грамотно висловити свою точку зору, дати поштовх до пошуку шляхів для 
реальних змін у державі, районі, місті, селі, гідного вшанування  160-річчя від дня 
народження Івана Франка 
                                                        
Н А К А З У Ю: 
 

1.Провести протягом березня 2016 року серед учнів 9-11-их класів загальноосвітніх 
навчальних закладів районний конкурс ораторського мистецтва «Володар слова» (далі 
Конкурс) у два етапи: 

1) І етап – з 5 по 15 березня 2016 року – у загальноосвітніх навчальних закладах району, 
серед яких визначається один переможець. 

2) ІІ етап – у березні 2016 року у два тури: 
  - відбірковий тур – 23 березня 2016 року – за підсумками якого визначаються                                                              

6 претендентів для участі у заключному турі; 
 - фінальний тур – 30 березня 2016 року – за підсумками якого                                                             

визначаються один переможець та два призери. 
2. Затвердити: 
1) умови проведення Конкурсу ( додаток 1); 
2) склад оргкомітету та склад журі з проведення ІІ етапу Конкурсу (додатки 2, 3). 
3. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району: 
1) забезпечити організацію, проведення та підбиття підсумків І етапу Конкурсу; 
2) представити до 17 березня 2016 року Лановецькому районному методичному кабінету 

оформлені звіти та заявки на участь у ІІ етапі Конкурсу. 
4. Оргкомітету ІІ етапу Конкурсу підготувати проект наказу про підсумки проведення ІІ 

етапу Конкурсу. 
5. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача сектора з питань освіти 

відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації ЗУБРИЦЬКОГО Р.Й. 
 
В.о. начальника відділу освіти, молоді  
та спорту райдержадміністрації                                                         О. М. БАТОЖНИЙ     
               Р.Й.Зубрицький 
               В.І.Паламарчук 
               О.В.Дашковська 



                                                                                           Додаток 2 

                                                                                           до наказу відділу освіти, 
                                                                                           молоді та спорту 
                                                                                           райдержадміністрації 

                                                                                           від 01.03.2016 року № 41-од 
 

 
Склад оргкомітету 

з проведення  районного етапу конкурсу  
ораторського мистецтва «Володар слова» 

 
1. Батожний О.М.   -  перший заступник  голови райдержадміністрації, 
                                    співголова оргкомітету (за згодою) 
2. Кушнір Р.М.        – голова Лановецької  районної ради,  
                                   співголова оргкомітету (за згодою) 
3. Зубрицький Р.Й.  – завідувач сектора з питань освіти  відділу освіти, молоді  
                                    та спорту райдержадміністрації 
4. Паламарчук В.І. - завідувач Лановецького районного методичного кабінету 
5. Дзюба Н.П.         - методист Лановецького районного методичного кабінету  
6. Паньків  Т.А.      - методист Лановецького районного методичного кабінету  
 
 
                                                                                           Додаток 3 

                                                                                           до наказу відділу освіти 
                                                                                           молоді та спорту 
                                                                                           райдержадміністрації 
                                                                                           від 01.03.2016 року  № 41-од 

 
Склад журі 

з проведення районного етапу конкурсу  
ораторського мистецтва «Володар слова» 

 
1. Поплавська Г.М.  - вчитель української мови та літератури Москалівської  
                                     ЗОШ І-ІІ ступенів, заслужений вчитель України, голова журі 
2. Фарина В. М.        - завідувач сектора з питань внутрішньої політики, зв’язків з  
                                      громадськістю, у справах преси та інформації 
                                      райдержадміністрації 
3. Юзюк С.М.           - директор Центру СССДМ. 
4. Крещук С.В.         - директор Лановецького районного радіомовлення 
5. Гамера Н.П.          - редактор районної газети «Голос Лановеччини»,  
                                     голова районної організації «Просвіта» 
6. Кукуруза Б. І.       - начальник відділу організаційної роботи  районної ради. 
7. Романчук М.М.     - голова громадської ради 
8. Дзюба В.Г.            - директор Борщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  
                                      вчитель української мови та літератури  
                                      вищої категорії, старший вчитель 
 
Дзюба  2 20 51 


	Н А К А З 



