
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

Л /.р Р .  м. Одеса №

Про проведення міського 
конкурсу читців, поетів та 
прозаїків «Срібне слово»

Відповідно до Плану заходів щодо реалізації Концепції національно- 
патріотичного виховання дітей і молоді в закладах загальної середньої 
освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, 
затвердженого наказом Департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради від 09.11.2015 № 506, з метою відзначення в 2020/2021 навчальному 
році Дня української писемності й мови, реалізації заходів першого етапу 
Стратегії популяризації української мови «Сильна мова -  успішна 
держава», зміцнення та утвердження державного статусу української мови 
у сфері освіти, сприяння розвитку творчих здібностей дітей та молоді, 
формування основ виразного художнього читання й культури слова, а 
також виявлення поетичних та літературних здібностей у школярів

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про міський конкурс читців, поетів та прозаїків 
«Срібне слово» (далі - Положення) (додаток 1).
2. Провести з 04 жовтня по 05 листопада 2021 року міський конкурс читців, 
поетів та прозаїків «Срібне слово» (далі-Конкурс) відповідно до Положення 
та виконання наказу Департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 
17.09.2021 № 225 «Про внесення змін до наказу № 200 від 26.08.2021 «Про 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої коронавірусом ЬАК8-СоУ-2 в закладах освіти комунальної 
власності територіальної громади м.Одеси».
3. Затвердити склад оргкомітету та склад журі Конкурсу (додаток 2).
4. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти:
4.1. Забезпечити організацію та проведення І відбіркового етапу Конкурсу 
з 04 по 13 жовтня 2021 року ( в закладах освіти).
4.2. Надати до 18 жовтня 2021 року до журі II етапу (відповідно до 
підпорядкування) заявку на участь у II (районному) етапі Конкурсу за формою 
(додаток 3).
4.3. Забезпечити участь переможців І етапу в II етапі Конкурсу.
4.4. Призначити педагогічних працівників, відповідальних за 
збереження життя та здоров’я учасників Конкурсу, для супроводу до 
місця проведення Конкурсу.
4.5.Забезпечити участь учителів, зазначених у додатку 2, в роботі журі 
Конкурсу.



5. Відбірковий тур II етапу Конкурсу провести 18-20 жовтня 2021 року 
відповідним складом журі по районах:

Київський район -  Одеська ЗОНІ № 33 ( вул. Комарова, 8 ); 
Малиновський район -  Одеський НВК № 53 (вул. Ген. Петрова, 34); 
Приморський район -  Одеська ЗОНІ № 57 ( вул. Ямчицького, 7); 
Суворовський район -  КПНЗ «Одеський ЦДЮТ «Зоресвіт» 

(вул. Чорноморського козацтва, 45), КПНЗ «Одеський ЦДЮТ «Тоніка» 
(просгі. Добровольського, 106-А).
5.1.Головам журі районних етапів Конкурсу надати заявки на участь у 
фінальному (міському) турі Конкурсу до 21 жовтня 2021 року.
6. Директору КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Ярославцевій Н.О. підготувати проєкт наказу «Про 
підсумки проведення міського конкурсу читців, поетів та прозаїків 
«Срібне слово» відповідно до підсумкових протоколів журі Конкурсу та 
провести нагородження переможців.
7. Директору Одеської ЗОНІ №100 Паламарчук О.М. створити належні 
умови для проведення в закладі 22 жовтня 2021 року з 12.00 до 17.30 
фінального туру II етапу Конкурсу відповідно до Положення.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора КУ 
«ОЦПРГІП» Ярославцеву Н.О.

В.о. директора Департаменту



Додаток 1
до наказу департаменту 
освіти та науки Одеської 
міської ради
від л  д&.&лї
№  И Л 4

ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс читців, поетів та прозаїків «Срібне словом

Організаторами міського конкурсу читців, поетів та прозаїків 
«Срібне слово» (далі -  Конкурс) є Департамент освіти та науки Одеської 
міської ради (далі - Департамент) та адміністрація КПНЗ «Одеський 
міський Палац дитячої та юнацької творчості»..

Мета Конкурсу:

- популяризація літературної творчості та художнього слова;
- розвиток основ виразного художнього читання й культури слова;
- формування умінь і навичок, спрямованих на вираження особистих 

почуттів засобами мови, літератури й поезії;
- виявлення та підтримка поетичних, літературних і театрально-мистецьких 

здібностей юних одеситів.

Учасники Конкурсу:

До участі в конкурсі запрошуються учні та вихованці закладів 
загальної середньої освіти і позашкільних навчальних закладів 
комунальної власності територіальної громади міста Одеси. Учасники 
виконують два твори, один з яких присвячений рідній мові, інший - твір 
малих літературних форм, уривки з літературних творів різних жанрів 
світової та вітчизняної класики, сучасних авторів (гумор, сатира, проза та 
поезія), власні твори, написані українською мовою. Тривалість виступу - до 
04 хвилин.

Порядок, терміни проведення Конкурсу 
та визначення переможців:

Міський конкурс читців, поетів, прозаїків «Срібне слово» (далі - 
Конкурс) проводиться за двома номінаціями: «Читці», «Поети, прозаїки».

Конкурс проводиться в два етапи:
- І етап Конкурсу - проводиться в закладах загальної середньої освіти і 
позашкільних навчальних закладах м. Одеси з 04 жовтня по 13 жовтня 2021 
року. У першому етапі від кожного закладу визначається до 3-х переможців 
у кожній номінації. Переможці 1-го етапу беруть участь у ІІ-му етапі 
Конкурсу відповідно до поданих заявок. Заявки подаються до 18 жовтня 2021 
року до журі відбіркового туру (відповідно до підпорядкування). Заявки, які 
надійшли пізніше встановленого терміну, не розглядаються.



- II етап Конкурсу - складається з двох турів: відбіркового і фінального.
Відбірковий тур II етапу проводиться 18-20 жовтня 2021 року 

відповідним складом журі по районах. У відбірковому турі II етапу 
кожним журі визначається до 10 переможців (поетів та прозаїків разом).

Переможці відбіркового туру II етапу беруть участь у фінальному турі 
II етапу відповідно до підсумкових протоколів журі.

Фінальний тур II етапу Конкурсу проводиться 22 жовтня 2021 року з 
12.00 до 16.30 в Одеській ЗОНІ №100 (вул. Варненська, 126, тел.765-55-24) 
відповідно до графіка:

12.00- 13.00 - конкурсанти Суворовського району;
13.00- 14.00 - конкурсанти Київського району;
14.30- 15.30 - конкурсанти Малиновського району;
15.30- 16.30 - конкурсанти Приморського району.

Виступи конкурсантів фінального туру II етапу Конкурсу оцінюються 
журі за 15-ти бальною системою:

Лауреат І ступеня -  14,5 - 15 балів;
Лауреат II ступеня -  13,5 - 14,4 балів;
Лауреат III ступеня -  12,5 - 13,4 балів;
Дипломант -  11,5 - 12,4 балів.

Критерії оцінювання виступів у номінації «Читці»:

- художній рівень виконання, володіння увагою глядачів;
- дотримання правил виразного читання (пауза, наголос, дикція);
- розкриття художнього образу, власне трактування твору;
- відповідність репертуару віковим особливостям;
- сценічна культура, естетика сценічного одягу.

Конкурсанти в номінації «Поети, прозаїки» разом із заявкою надають 
до журі свої твори в друкованому вигляді та з рецензією педагога. Один із 
творів виконується українською мовою. Поети та прозаїки виконують один 
твір за вибором журі.

Критерії оцінювання виступів у номінації «Поети, прозаїки»:
- індивідуальність, власне творче обличчя автора;
- повнота розкриття теми твору та художніх образів;
- майстерність у застосуванні художніх прийомів, образне мислення;
- досконалість мови;
- відображення місцевого колориту.

Лауреати І, II, III ступенів Конкурсу під час гала-концерту 
переможців 05 листопада 2021 року нагороджуються дипломами 
Департаменту освіти та науки Одеської міської ради.



Додаток 2
до наказу департаменту 
освіти та науки 
Одеської міськоїради 
від £$.
№ МЯ-

Склад оргкомітету
міського конкурсу читців, поетів та прозаїків «Срібне слово»

Голова оргкомітету 
Ярославцева Н.О.
Члени оргкомітету: 
Сиваш О.Л.

Драганова О.Л. 
Вовненко Л.Є.
Ілляш Т.П. 
Янішевська Л.В. 
Паламарчук О.М.

директор КУ «ОЦПРПП»

заступник начальника відділу молодіжної політики
Департаменту освіти та науки Одеської міської ради;
консультант КУ «ОЦПРПП»
консультант КУ «ОЦПРПП»
консультант КУ «ОЦПРПП»
консультант КУ «ОЦПРПП»
директор Одеської ЗОНІ №100 Одеської міської ради 
Одеської області

Склад журі відбіркового туру
II етапу міського конкурсу читців, поетів та прозаїків «Срібне слово»

1 група - Приморський район
Голова журі
Рець Л.О. завідувачка художньо-естетичного відділу КПНЗ

«Одеський ЦДЮТ «Дивосвіт»
Члени журі: 
Кучерява В.В. вчителька української мови та літератури Одеської 

ЗОШ № 37
Бондаренко Л.Г. вчителька української мови та літератури Одеської

ЗОШ № 77
Герасимчук Н.В. 

Васильєва 10.М.

вчителька української мови та літератури Одеської 
ЗОШ № 26
вчителька української мови та літератури Одеської 
ЗОШ № 101

Лисенко Л.В. 

Дмитрієва Н.І.

вчителька української мови та літератури Одеської 
ЗОШ № 16
методист Одеського міського КПНЗ «Одеський міський 
Палац дитячої та юнацької творчості»



Грицькова Н.Ф. - вчителька української мови та літератури Одесько' 
ЗОШ № 38

2 група -  Київський район
Голова журі
Кухарська С.В. завідувачка художнім відділом Одеського КПНЗ 

«Одеський палац дитячої та юнацької творчості «Біла 
акація»

Члени журі: 
Сухініна І.В. вчителька російської мови та зарубіжної літератури 

Одеського ліцею № 81
Ткачук Л.А вчителька української мови та літератури Одеського 

ліцею «Гармонія»
Ліпінська А.І. вчителька української мови та літератури Одеського 

ліцею № 63
Пінтяк О.В. вчителька української мови та літератури Одеської 

ЗОШ № 33
Крамаренко Н.В. вчителька української мови та літератури Одеської 

ЗОШ № 89
Кабак Г.О. консультант КУ «ОЦПРПП»

З група -  Суворовський район
Голова журі
Юраш Т.М. -
Члени журі: 
Воєводіна С.І.

консультант КУ «ОЦПРПП»

вчителька української мови та літератури Одеської 
ЗОШ № 40

Бондаренко О.М. вчителька української мови та літератури Одеської 
ЗОШ № 11

Грінько Г.Д. вчителька російської мови та літератури Одеської 
ЗОШ №113

Оклюк О.Г. вчителька української мови та літератури Одеського 
НВК № 13

Набока Н.І. завідувачка художньо-естетичним відділом КПНЗ 
«Одеський ЦДЮТ «Зоресвіт»

Кушнір С.О. керівник Народного художнього колективу театральної 
студії «Пінокіо» КПНЗ «Одеський БДЮТ «Тоніка»

4 група - Малиновськийрайон
Голова журі
Волчаренко Н.М. вчителька української мови та літератури Одеської 

гімназії № 5



Члени журі:
Романенко Д.В. вчителька української 

СШ № 69
мови та літератури Одеської

Тараненко Г.П. вчителька української 
ЗОНІ № 31

мови та літератури Одеської

Мізюліна Т.В. вчителька російської мови Одеської ЗОШ № 8
Лось М.Д. вчитель української 

ЗОШ № 100
мови та літератури О деської

Скреблюкова Л.М. - керівник гуртка КПНЗ «Одеський БДЮТ «Домінанта» 
Давидова Л.В. Керівник гуртка КПНЗ «Одеський ЦДЮТ «Промінь»

Склад журі фінального туру
II етапу міського конкурсу читців, поетів та прозаїків «Срібне слово» 

Голова журі
Стрельцова Л.О. директор КПНЗ «Одеський міський Палац дитячої та

юнацької творчості»
Співголова журі: 
Амеліна О.О. 
Члени журі: 
Іванова-Юрко Л.І.

Слісарчук В.М.

Дрямін О.І. 

Стриженюк С.С. 

Лукашов Є.О.

консультант КУ «ОЦПРПП»

педагог, акторка, дружина основоположника конкурсу 
«Срібне слово» Юрія Юрка (за згодою) 
поет, літературознавець, публіцист, член Національної 
спілки письменників України, завідувач бібліотеки КПНЗ 
«Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості» 
поет, прозаїк, член Національної спілки письменників 
України (за згодою)
поет, публіцист, перекладач, член Національної спілки 
письменників України (за згодою)
поет, Заслужений працівник культури України, Почесний 
доктор мистецтвознавства (за згодою)



Додаток З
до наказу департаменту 
освіти та науки Одеської 
міської ради 
від о#/-
№ М Ф

Заявка
на участь у .відбірковому турі II етапу конкурсу 

читців, поетів та прозаїків «Срібне слово»

№
п/п П І Б учасника Дата

народження
Клас,
заклад Репертуар Примітки, 

оцінка журі
1 1).

2).

2 1).

2).

Директор закладу


