
 

 

 

 

 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВІДДІЛ   ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

04.10.2021                                     Краснокутськ                                         № 226 
 

Про організацію та  проведення   

І (місцевого) етапу фестивалю  

ораторського мистецтва 

у 2021/2022 навчальному році  

 

 

На виконання Обласної програми розвитку освіти «Новий освітній 

простір Харківщини» на 2019 – 2023 роки, затвердженої рішенням 

Харківськоїобласної ради від 06 грудня 2019 року № 817-VІI (XVІІІ сесія VІІ 

скликання), листа Комунального вищого навчального закладу «Харківська 

академія неперервної освіти» від 08.09.2021 № 460«Про фестиваль 

ораторського мистецтва», з метою виявлення та підтримки обдарованих дітей, 

сприяння розкриттю їхнього таланту, формування громадянської, соціальної та 

загальнокультурної компетентностей, виховання почуття національної гідності 

й патріотизму, із нагоди Дня української писемності та мови в жовтні 2021 

року, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,     

н а к а з у ю: 

1.Затвердити склад журі І (місцевого) етапу фестивалю (додаток 1). 

2. Спеціалістам відділу освіти: 

2.1. Організувати проведення в онлайн - режимі  І (місцевого) етапу 

фестивалю ораторського мистецтва, присвячений 150-річчю від дня 

народження Лесі Українки, за темою «Для гордої і владної душі життя і воля – 

на горі високій (Леся Українка)» серед учнів 10 – 11 класів закладів загальної 

середньої освіти Харківської області.  

                  Термін: 07.10.2021 

2.2. Надати закладам загальної середньої освіти зразок заявки для участі у І 

(місцевому) етапі та критерії оцінювання виступу (додаток 2). 

2.3.Подати до оргкомітету обласного фестивалю заявку на участь переможця І 

(місцевого) етапу.  

 

 

 

 



Термін: До 08.10.2021 

3. Керівникам  закладів загальної середньої освіти Краснокутської селищної 

ради подати заявки на участь у фестивалі ораторського мистецтва для участі в І 

(місцевому) етапі. 

Термін: 07.10.2021 

4. Контроль за виконанням  даного  наказу  залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу  освіти                                                        Тетяна КРАЛЯ

    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до наказу відділу освіти 

від 04.10.2021 № 226 

 

 

СКЛАД ЖУРІ 

І (місцевого) етапу конкурсу ораторського мистецтва  

у 2021/2022 навчальному році 

 

Голова  журі : 

Краля Т.В. – начальник відділу освіти; 

 

Члени  журі: 

Шарабурова К.А. –  провідний спеціаліст відділу освіти; 

Ковалевська В.М. – представник методичного об’єднання вчителів української 

мови та літератури; 

Колісник С.М. – керівник гуртка Центру дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської селищної ради; 

В’юник С.О. – заступник директора Краснокутського ліцею ім. Героя 

Радянського Союзу І.Н. Нестерова з навчально-методичної роботи. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу відділу освіти 

від 04.10.2021 № 226 

 

Заявка  

на участь у І (місцевому) етапі фестивалю ораторського мистецтва 

 за темою: «Для гордої і владної душі життя і воля – на горі високій  

(Леся Українка)»у 2021/2022 навчальному році 

 

Прошу зарахувати  для участі у І (місцевому) етапі фестивалю ораторського 

мистецтва за темою: «Для гордої і владної душі життя і воля – на горі високій  

(Леся Українка)»  у 2021/2022 навчальному році 

__________________________________________________________________, 

(ПІБ учня/учениці повністю) 

 ____________ класу___________________________________________________ 

(повна назва ЗЗСО) 

Керівник____________________________________________________________, 

(ПІБ учителя повністю, предмет)  

педагогічний стаж___________________категорія_______________________ 

звання_____________________________________________________________ 

 

Директор ЗЗСО___________________ 

 

 

УМОВИ 

(відповідно до Положення про проведення обласного фестивалю 

ораторського мистецтва серед учнів закладів загальної середньої освіти,  

присвяченого Дню української писемності та мови) 

 

       Учні 10-11-х класів мають заздалегідь підготувати виступи тривалістю до 

3-х хвилин. 

        Мова виступу – українська. 

Виступи оцінюються за такими критеріями: 

- повнота розкриття теми виступу; 

- володіння аудиторією; 

- композиційно-логічне оформлення тексту; 

- культура мовлення; 

- красномовність; 

- індивідуальність та оригінальність виступу; 

- цілеспрямованість і лаконізм оратора; 

- образність мовлення (використання тропів); 

- виразність мовлення; 

- логічність мислення; 

- використання доречних і влучних афоризмів, крилатих висловів, 

приказок, прислів’їв; 



- використання гумору, іронії; 

- врахування мовленнєвої ситуації; 

- дотримання регламенту виступу. 


