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Вітаємо всіх присутніх у цьому залі! 
Сьогодні тут зібралися палкі шанувальники рідного слова, красного 
письменства, всі ті, для яких майстерне володіння рідним словом є одним із 
життєвих пріоритетів.  Ми проводимо VІІ районний конкурс ораторського 
мистецтва «Володар слова». 
 

Цей конкурс присвячений  160-й річниці від дня народження титана 
праці, подвижника, палкого натхненника української національної ідеї, 
великого українця Івана Франка  та всім тим звитяжцям, які борються за 
суверенітет нашої держави із російськими окупантами.  

Сьогодні я хочу згадати ще одну людину-труженика, визначного 
громадського діяча Лановеччини, людину, яка упродовж багатьох років 
очолювала районний провід конгресу української інтелігенції, одного із 
натхненників цього конкурсу, члена журі Галяса Ярослава Васильовича. Не 
довелось йому судити цьогорічний конкурс, нещодавно минув рік, як Я.В.  
відійшов у засвіти. Пом’янімо його хвилиною мовчання. 

Що ж, життя продовжується. Дивлячись на талановиту молодь, яка 
зібралась у цьому залі, хочеться творити, мріяти, підтримувати цих 
обдарованих учнів. Адже саме їм будувати європейське майбутнє України.  

 
Розпочинаємо відбірковий тур VІІ районного конкурсу ораторського 

мистецтва «Володар слова»! 
 

Розпочати наш конкурс хочу запропонувати учневі 10 класу  
Білозірської ЗОШ І-ІІІ ступенів, учаснику попередніх наших конкурсів,   
ВОЛОЩУКУ ІГОРЮ. Для нас усіх він продекламує власний поетичний твір. 
  

Цей конкурс проводиться за підтримки Лановецької РДА, Лановецької 
районної ради. Організаторами районного конкурсу «Володар слова» є відділ 
освіти, молоді та спорту Лановецької РДА, Лановецький методичний кабінет 
та редакція районного радіомовлення.  
Інформаційним партнером є редакція районного часопису «Голос 
Лановеччини».  
Підтримати конкурс ми просимо меценатів та спонсорів. Тому переможці 
отримають не тільки грамоти, а й грошові винагороди.  
Завше раді бачити високоповажних гостей, які слідкують за перебігом подій. 
 
Тому зараз настав час представити усіх тих, котрі будуть творити для 
учасників свято українського слова. 
 



Отож, дозвольте представити строге і компетентне журі VІІ районного 
конкурсу ораторського мистецтва «Володар слова»: 
1. Поплавська Г.М.  - вчитель української мови та літератури Москалівської 
ЗОШ І-ІІ ступенів, вчитель-методист, 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 
 
А тепер дозвольте представити високоповажних гостей нашого конкурсу. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Запрошення до слова: 
1) гостей з РДА, районної ради 
2) з відділу освіти, молоді та спорту 
 
3)Крещук Сніжану Вікторівну, директора районного радіомовлення 
 
4)голову журі Поплавську Г.М. 
 
5)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Сьогоднішній конкурс має деяку особливість. Ми хочемо не тільки слухати 
ораторські вміння наших учнів, але щоб вони, слухаючи одні одних, також 
вчились, а ще організувати для них зустріч із нашими краянами, у яких теж 
можна було б багато повчитися. Тому на сьогоднішній відбірковий етап ми 
вирішили запросити людину, для якої ораторське мистецтво є необхідною 
умовою професійної діяльності. Це настоятель УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
  у м. Ланівці отець Мирон Бречко. 



Пояснення умов конкурсу. 
 
Теми висловлювань 

 
 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). 

 
Запрошення учасників за порядковими номерами. 
 
Виступи учасників конкурсу. 
 
Підбиття підсумків.  Визначення учасників фінального туру. 
 

 
 
 
 




