Барви слова
23 лютого в Комунальному вищому навчальному закладі “Уманський гуманітарнопедагогічний коледж ім.Т.Г.Шевченка” відбувся VІ-ий Регіональний конкурс читцівдекламаторів «Барви слова», який став доброю коледжанською традицією вже шостий рік
поспіль. Цьогоріч конкурс був присвячений Міжнародному дню рідної мови, 110 річниці
із дня існування коледжу, 204 річниці із Дня народження великого Кобзаря, 55 річниці з
дня смерті Василя Андрійовича Симоненка та 80 річниці з дня народження славного сина
України Василя Семеновича Стуса.
Конкурс «Барви слова» проводиться щорічно з метою розвитку юнацької
виконавської майстерності.
Основними завданнями конкурсу є: популяризація українського слова в
різножанрових творах; формування високої духовності молодого покоління; збагачення
репертуару читців-декламаторів, юних поетів кращими зразками національнопатріотичної лірики; підтримка учасників у відродженні та розвитку мистецтва
художнього слова; виявлення та підтримка талановитої молоді, схильної до поетичної
творчості; налагодження творчої співпраці між загальноосвітніми навчальними закладами
та Комунальним вищим навчальним закладом «Уманський гуманітарно-педагогічний
коледж ім. Т.Г. Шевченка».
З вітальним словом до учасників звернулась директор коледжу, кандидат
педагогічних наук, викладач-методист, відмінник освіти України, член Національної
спілки письменників України, голова громадської організації «Спілка інтелігенції
Уманщини», лауреат обласної премії імені Олександра Захаренка, Міжнародної
літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша Чепка Ольга Володимирівна.
Щорічно конкурс проводиться за номінаціями: читці-декламатори (читання
напам’ять різножанрових творів українських авторів) та юні поети (читання власних
творів). Порядок виступу учасників визначався відповідно до їх реєстрації.
Заявку на участь у конкурсі подали загальноосвітні школи № 1, № 3, № 5, № 7, № 11,
№ 12, № 14 міста Умань, Приватний заклад «Уманський аграрний ліцей», Уманський
районний центр дитячої та юнацької творчості, школи Христинівського, Маньківського,
Жашківського, Монастирищенського районів Черкаської області. В актовій залі коледжу
зібралися шанувальники українського поетичного слова – учні загальноосвітніх
навчальних закладів, вчителі, викладачі та студенти.
Журі відзначило високу виконавську майстерність читців-декламаторів, юних
поетів, поетичні інсценізовані композиції з музичним та відеосупроводом. Школярі
продемонстрували дійсно професійне читання, артистизм, виразність і власне розуміння
поетичного твору. У репертуарі конкурсантів прозвучали твори Тараса Шевченка, Лесі
Українки, Олександра Олеся, Ліни Костенко, Степана Руданського, Павла Глазового,
Івана Котляревського, Василя Стуса, Василя Симоненка, окремих сучасних авторів та
власнеавторські вірші.
Особливо зворушливо звучали авторські вірші учасників з глибоким філософським
змістом, пронизані щирою любов’ю до України, переживанням за її долю, вірою в краще
майбутнє нашої держави. Яскравим доповненням до виступів дітей були їх сценічні
костюми, які відповідали образу та музичний чи відеосупровід.
За підсумками конкурсу у номінації «Читці-декламатори» компетентне журі
визначило переможців:
Перше місце: Красовська Катерина Євгенівна, учениця Уманської ЗОШ I– III
ступенів № 1 імені О.С.Пушкіна (учитель – Цимбал Галина Миколаївна); Заверюха
Наталія, учениця Тетерівської ЗОШ I-III ступенів Жашківської районної ради (учитель –
Іщук Наталія Василівна); Смагло Аріадна Олександрівна, учениця Уманської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням англійської мови
(учитель – Костюк Тетяна Володимирівна); Бріт Анастасія Леонідівна, учениця

Халаїдівського закладу загальної середньої освіти (учитель – Красножон Тетяна
Вікторівна).
Друге місце: Квятковська Валерія Вікторівна, учениця Жашківського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 (учитель – Тютюнник Галина Василівна);
Сліпокінь Яна Русланівна, учениця Уманської ЗОШ I–III ступенів № 11 ім. М.П. Бажана
(учитель – Третьяк Світлана Миколаївна); Поворознюк Яна Сергіївна, учениця
Христинівської спеціалізованої школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є.Корнійчука (учитель –
Мельник Наталія Миколаївна); Потколенко Єлизавета Борисівна, учениця Жашківської
спеціалізованої школи №1 з поглибленим вивченням окремих предметів (учитель – Чорна
Наталія Леонідівна); Червонюк Анна Дмитрівна, учениця Уманської ЗОШ І-III ступенів
№5 ім. В.І.Чуйкова (учитель – Гніденко Ольга Борисівна); Мережко Владислав Ігорович,
вихованець Будинку дитячої та юнацької творчості м. Умані (учитель – Городнюк Ганна
Вікторівна); Вечірко Юлія Павлівна, учениця Маньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 1(учитель – Гоменюк Олена Миколаївна); Гончарук Ольга Віталіївна, учениця
Маньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1(учитель – Ковтун Світлана
Сергіївна).
Третє місце: Петриченко Дарія Олександрівна, учениця Приватного закладу
«Уманський аграрний ліцей» (учитель – Товкес Алла Валентинівна); Бродацька Анастасія
Віталіївна, учениця Баштечківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Жашківської
районної ради (учитель – Дідук Марина Олександрівна); Чичук Алла Русланівна, учениця
Уманської ЗОШ I– III ступенів № 11 ім. М.П. Бажана (учитель – Третьяк Світлана
Миколаївна); Захарчук Софія Юріївна та Мережко Анастасія, учениці Христинівської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. О.Є.Корнійчука (учитель – Бортник Валентина
Леонідівна); Кошова Аліна Олегівна, учениця Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів №1 ім. О.Є.Корнійчука (учитель – Бортник Валентина Леонідівна); Сабліна
Анастасія Олександрівна, учениця Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
3(учитель – Городнюк Ганна Вікторівна); Калінчук Іван Михайлович, учень Верхняцького
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1-ліцей»
Христинівської районної ради (учитель – Кокудак Мирослава Савівна); Новіцький
Дмитро Валентинович, учень Уманської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 14
(учитель – Золотніцька Любов Петрівна); Новогребельська Анна, учениця
Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Жашківського району (учитель –
Яценко Наталія Олександрівна).
У номінації «Юні поети» призові місця здобули:
Перше місце: Лебеденко Анастасія Анатоліївна, учениця Опорного закладу
загальної середньої освіти «Монастирищенська спеціалізована школа I-III ступенів №5» із
авторським віршем «Життя і квіти» (учитель – Возна Ірина Вікторівна); Швець Вікторія
Сергіївна учениця Опорного закладу загальної середньої освіти «Монастирищенська
спеціалізована школа I-III ступенів №5» із авторським віршем «Бажання жити і творити»
(учитель – Возна Ірина Вікторівна).
Друге місце: Джанінян Каріна Арманівна, учениця Опорного закладу загальної
середньої освіти «Монастирищенська спеціалізована школа I-III ступенів №5» із
авторським віршем «Стежками Кобзаря» (учитель – Возна Ірина Вікторівна); Астапенкова
Іванна Артурівна, учениця Опорного закладу загальної середньої освіти
«Монастирищенська спеціалізована школа I-III ступенів №5» із авторським віршем
«Кайдани його не спинили» (учитель – Возна Ірина Вікторівна); Андрущенко Анжеліка,
учениця Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Жашківського району із
авторським віршем «Сповідь солдата» (учитель – Яценко Наталія Олександрівна);
Верьовкіна Тамара учениця Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Жашківського району із авторським віршем «Солдатські матері» (учитель – Яценко Наталія
Олександрівна).
Третє місце:
Степовик Анна Олександрівна, учениця Уманської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 із авторським віршем «Природа-мати»
(учитель – Бондаренко Галина Степанівна).
Перед оголошенням результатів конкурсу усі присутні мали нагоду переглянути
концертну програму за участі: вокального тріо «Перлина» (художній керівник Цюра С.С.),
Тетяни Сергіївни Мазур (викладача коледжу) та студентів музичного відділення –
Володимира Івашкевича (акордеон, клас викладача Дашицької Любов Іванівни) і Валерії
Поплавської (фортепіано, клас викладача Горбатюк Алли Іллівни).
Кожен учасник конкурсу отримав сертифікат, збірки поезій Ольги Володимирівни
Чепкої, директора коледжу (творчий псевдонім – Ольга Сотник).
Висловлюємо щиру подяку вчителям за подвижництво й вагомий внесок у справу
відродження української мови, культури і духовності, за їхню натхнену творчу працю та
підтримку талановитої учнівської молоді.
Хай Вам щастить, шановні учасники та переможці конкурсу! Нехай ваша участь у
цьому прекрасному заході стане потужним стартом творчого шляху! Зичимо вам творчого
горіння і наснаги, нових перемог і злетів! Щиро запрошуємо Вас долучитись до лав
обдарованого студентства КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж
ім.Т.Г.Шевченка»!
Наталія Загоруйко, Галина Войтенко, викладачі коледжу

