
ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  ТА  НАУКИ  ОДЕСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

Н А К А З 

 

_08.11____2017                                 м. Одеса                            №  _515__ 

Про підсумки проведення  

міського конкурсу читців, поетів  

та прозаїків «Срібне слово»  

 

На виконання розпорядження Одеського міського голови від 31.10.2017               

№ 1039 «Про організацію та проведення міського конкурсу читців, поетів та 

прозаїків «Срібне слово», з метою сприяння формуванню національно свідомої, 

духовно багатої особистості, розвитку в учнівської молоді основ виразного 

художнього читання і культури слова, виявлення поетичних та літературних 

здібностей школярів, в рамках відзначення у 2017 році Дня української 

писемності та мови 2 листопада 2017 року на базі комунального позашкільного 

навчального закладу «Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості» 

був проведений фінальний тур ІІ етапу міського конкурсу читців, поетів та 

прозаїків «Срібне слово» (далі – Конкурс) за двома номінаціями: «Читці» та 

«Поети, прозаїки». 

Участь у фінальному турі ІІ етапу Конкурсу взяли 48 учнів навчальних 

закладів міста Одеси.  

Фахове журі зазначає, що виступи конкурсантів, які взяли участь в  

конкурсі, в основному, відповідали Положенню, учасники фінального туру                    

ІІ етапу туру Конкурсу виконували твори малих літературних форм, уривки 

літературних творів різних жанрів світової та вітчизняної класики, сучасних 

авторів (гумор, сатира, проза, поезія) та власні (авторські) твори. 

Продемонстрували високий  рівень сценічної культури, дотримувались правил 

виразного читання. 

На підставі рішення фахового журі міського конкурсу «Срібне слово» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломом І ступеня департаменту освіти та науки Одеської 

міської ради та пам’ятним кубком за сценічну культуру, високий художній 

рівень виконання, самобутність стилю: 

1.1. в номінації «Читці»: 

- Кузьміна Дмитра, вихованця КПНЗ «Одеський БДЮТ «Домінанта»; 

- Боровик Адріану, вихованку КПНЗ «Одеський міський Палац дитячої 

та юнацької творчості»; 

- Непомнящого Віталія, вихованця КПНЗ «Одеський міський Палац 

дитячої та юнацької  творчості»; 

- Стаса Івана, учня 11 класу Одеського НВК «Гармонія»; 

- Вітязь Катерину, ученицю 11 класу Одеського Юридичного ліцею; 



- Козлову Олену, ученицю 11 класу Одеської ЗОШ № 26; 

- Васільєву Юлію, вихованку КПНЗ «Одеський ЦДЮТ «Моряна»; 

- Рибкіна Андрія, учня 9 класу Одеського економічного ліцею; 

- Орел Анастасію, ученицю 2 класу Одеського НВК № 13; 

- Саханенко Єгора, учня 5 класу Одеського НВК № 53;  

- Білокурова Юрія, вихованця КПНЗ «Одеський БДЮТ «Домінанта»; 

- Глушонок Анастасію, вихованку КПНЗ «Одеський міський Палац 

дитячої та юнацької  творчості»; 

- Угланову Христину, ученицю 9 класу Одеської ЗОШ № 73; 

- Чернушину Поліну, ученицю 6 класу Одеської ЗОШ № 82; 

- Коваль Ганну, вихованку КПНЗ «Одеський ЦДЮТ «Дивосвіт»; 

- Сінькову Валерію, ученицю 10 класу Одеської ЗОШ № 37; 

 

1.2. в номінації «Поети, прозаїки»: 

- Фабіян Діану, ученицю 11 класу Одеської ЗОШ № 30; 

- Корольову Катерину, ученицю 11 класу Одеської ЗОШ № 72; 

- Мєлєхіну Анастасію, ученицю 10 класу Одеської гімназії № 5; 

- Кирилюк Маргариту, ученицю 10 класу Одеської ЗОШ № 80; 

- Гордійченко Анну, ученицю 11 класу Одеської ЗОШ № 61; 

- Левченко Юну, ученицю 11 класу Одеського ліцею «Приморський». 

2. Нагородити дипломом ІІ ступеня департаменту освіти та науки Одеської  

міської ради та пам’ятним кубком за мовну культуру, самобутність стилю та 

якісну виконавську майстерність: 

2.1. в номінації «Читці»: 

- Коздобу Діану, ученицю 3 класу Одеської ЗОШ № 8; 

- Федорова Михайла, учня 11 класу Одеського ліцею «Приморський»; 

- Воробйова Владислава, учня 7 класу Одеської ЗОШ № 85; 

- Бощановську Дар’ю, вихованку КПНЗ «Одеський міський Палац дитячої 

та юнацької творчості»; 

- Райок Діану, ученицю 5 класу Одеської НВК «Гармонія»;             

- Столяр Дар’ю, вихованку КПНЗ «Одеський ЦДЮТ «Еврика»; 

- Проценко Єлизавету, вихованку КУ «Міський підлітково-молодіжний 

центр»; 

- Щабельського Дмитра, учня 8 класу Одеської СШ № 40; 

- Новак Олександру, вихованку КУ «Міський підлітково-молодіжний 

центр»; 

- Шурову Марію, вихованку КУ «Міський підлітково-молодіжний центр»; 

- Гріцкова Павла, учня 3 класу Одеської ЗОШ № 15; 

- Федорову Діану, ученицю 4 класу Одеської ЗОШ № 11; 

- Слободенюк Майю, ученицю 10 класу Одеської СШ № 111; 

- Баланюк Максима, вихованця КПНЗ «Одеський ЦДЮТ «Еврика»; 

- Кернешел Світлану, ученицю 11 класу Одеської ЗОШ № 63; 

- Єфімчук Михайла, вихованця КПНЗ «Одеський ЦДЮТ «Моряна»; 

- Секрій Анну, ученицю 9 класу Одеської ЗОШ № 31; 

- Горошкова Ігоря, учня 10 класу Одеської ЗОШ № 103; 



 

2.2. в номінації «Поети, прозаїки»: 

- Помукчинську Єлизавету, ученицю 9 класу Одеської гімназії № 4; 

- Байду Юлію, ученицю 9 класу Одеської НВК «Гімназія № 7»; 

- Судавного Миколу, учня 11 класу Одеської ЗОШ № 120; 

- Гільберг Арину, ученицю 9 класу  Одеської ЗОШ № 41; 

- Кіріну Валерію, ученицю 4 класу Одеської ЗОШ № 100; 

- Каплінську Анну, ученицю 9 класу Одеської школи-інтернату № 2.  

3. Нагородити дипломом ІІІ ступеня департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради та пам’ятним кубком за якісне виконання художніх 

творів, відповідність репертуару віковим особливостям та майстерне 

застосування художніх прийомів: 

3.1. в номінації «Читці»: 

- Єрьоміна Владислава, учня 5 класу Одеської ЗОШ № 118; 

3.2. в номінації «Поети, прозаїки»: 

- Якимову Владиславу, ученицю 9 класу Одеської школи-інтернату № 2. 

4. Начальникам територіальних відділів освіти районів департаменту 

освіти та науки Одеської міської ради довести даний наказ до відома керівників 

навчальних закладів районів. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора         

департаменту освіти та науки Одеської міської ради І.Є. Столбову. 

 

 

В.о. директора департаменту                                                                 С.В. Скебало  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чолак В.С. 

726-10-34 


