
  
Умови  

 проведення в районі конкурсу  
ораторського мистецтва 

«Володар слова» 
 

Загальні положення 
Конкурс ораторського мистецтва «Володар слова» проводиться на 

загальних підставах й принципах, визначених у Положенні про Всеукраїнські 
учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-
захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, 
затвердженому 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 у 2016 році 160-річчя від дня народження Івана Франка. 

 
Мета Конкурсу: 

- сприяти підвищенню інтересу учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
району до особливостей ораторського мистецтва; 

- активізувати роботу щодо засвоєння школярами виражальних  багатств 
рідної мови; 

- реалізація учнівського інтелектуального та творчого потенціалу; 
- виховання громадянина, активного члена суспільства. 

 
Організатори Конкурсу: 

      - відділ освіти, молоді та спорту Лановецької райдержадміністрації; 
      - редакція Лановецького районного комунального радіомовлення 

Інформаційні партнери: 
- редакція районного радіомовлення 
- редакція районної газети «Голос Лановеччини» 
- веб-сайт Лановецької райдержадміністрації. 
 

Організація та проведення Конкурсу 
1. У конкурсі можуть брати участь учні 9-11-их класів загальноосвітніх 

навчальних закладів району. 
2. Конкурс проводиться протягом березня 2016 року у два етапи: 

1) І етап – з 5 по 15 березня 2016 року – у загальноосвітніх навчальних 
закладах, за підсумками якого визначається один переможець. 

2) ІІ етап -  районний -  у два тури: 
     І тур – відбірковий - за підсумками якого визначаються 6 претендентів; 
     ІІ тур – фінальний - за підсумками якого визначається один 

переможець та два призери. 
3) Для організації, проведення та підбиття підсумків І, ІІ етапів Конкурсу 

створюються організаційні комітети та журі: оргкомітет здійснює 



підготовку та проведення відповідних етапів Конкурсу, журі визначає 
переможців Конкурсу. 

4) Інформація про переможців І етапу Конкурсу подається  до 17 березня 
2016 року Лановецькому районному методичному кабінету.  

5) Переможці та призери  І, ІІ етапів Конкурсу нагороджуються 
грамотами та преміями ініціаторів та спонсорів проекту. 

6) Оргкомітети та журі І, ІІ етапів Конкурсу широко висвітлюють хід 
проведення Конкурсу, готують до публікацій та озвучення  публічні 
текстів виступів учасників Конкурсу у газеті «Голос Лановеччини» та в 
передачах районного радіомовлення. 

7) Учителі, які підготували переможців та призерів Конкурсу, 
нагороджуються грамотами відділу освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації і редакції районного радіомовлення. 

 
Вимоги до учасників конкурсу 

1. Для участі у Конкурсі запрошуються учнів 9-11-их класів загальноосвітніх 
навчальних закладів району. 
2. Учасники Конкурсу готують публічні виступи з п’яти тем: 

 1) «Лиш боротись значить жить» (Іван  Франко). 
              2)  «Вітчизна в мені ще колись упізнає себе» (Оксана Забужко).                                                                                         

 3)  Рідна мова – генетичний код нації. 
 4) «Люби природу не для себе. Люби для неї» (М. Рильський) 
 5) «Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш – то уже навіки» 
(Ліна Костенко). 

3. Районний етап проводиться у 2 тури. 
4. Вибрану методом жеребкування  тему учасники Конкурсу у відбірковому 
турі повинні переконливо захистити.  
5. У фінальному турі беруть участь 6 учасників, які готують виступи  на 
вільну тему. 
6. Переможець Конкурсу та призери вибираються з числа фіналістів. 
 

Оцінювання конкурсних виступів 
Оцінювання конкурсних виступів здійснюється за такими критеріями: 
- якість всебічного аналізу предмета дослідження, ерудиція; 
- формулювання тези; 
- підбір переконливих аргументів; 
- володіння мовленням; 
- вміння встановлювати  та закріплювати контакт з аудиторією; 
- якість подання мовлення (дикція, тембр голосу, міміка, жести). 
 
 

ОРГКОМІТЕТ 




