КВНЗ «ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
Херсонської обласної ради
Управління культури і туризму облдержадміністрації
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ

«У років своя пам’ять»
Святкова церемонія нагородження переможців
регіонального літературного конкурсу ім. Ю. К. Голобородька
До 85-річчя від дня народження письменника-земляка
Прес-реліз

26 січня 2012 року об 11-00 год. у приміщенні ХАНО відбулося
урочисте оголошення підсумків конкурсу та нагородження переможців і
авторів робіт, відзначених у окремих номінаціях.
До участі в заході запрошені почесні гості, родина Голобородьків,
херсонські письменники, журналісти, члени журі та діти-учасники конкурсу,
школярі, вчителі.
Регіональний літературний конкурс імені Ю.К. Голобородька відбувся
згідно зі спільним наказом управління культури і туризму та управління
освіти і науки обласної державної адміністрації і був приурочений до 85річчя від дня народження письменника.
Засновник конкурсу:
- родина Голобородьків
- управління культури і туризму Херсонської обласної державної
адміністрації
- управління освіти і науки Херсонської обласної державної
адміністрації
- комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської обласної ради
- Херсонська обласна бібліотека для дітей.
Згідно з умовами, на конкурс приймалися творчі роботи (нариси) про
Таврію і таврійців, у яких розповідається про історію та сучасність
Таврійського краю, про людські характери, долі наших земляків. Конкурс
мав на меті вшанування художньої спадщини Ю. К. Голобородька, підтримку
та розвиток літературних здібностей учнівської молоді.
Конкурс проводився з 25 жовтня по 23 грудня 2011 року. У ньому
брали участь учні 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів області, у
двох вікових категоріях: учні 5 – 8 класів; учні 9 – 11 класів.
Активність херсонських школярів була вражаючою – 334 творчі
роботи створені в ході конкурсу і надійшли на розгляд журі.
Конкурсні роботи оцінювались за такими критеріями: оригінальність
творчого задуму; нестандартність композиційного втілення; наявність нового

фактичного (життєвого, документального, архівного) матеріалу; новизна
художніх рішень, думок, роздумів; рівень літературного викладу.
Призові місця (відповідно І, ІІ і ІІІ) були визначені серед учасників
кожної вікової категорії. А найоригінальнішій роботі, незалежно від
категорії, присуджено Гран-прі.
Отже, згідно з рішенням журі на святковій церемонії було оголошено
переможців обласного конкурсу та вручено дипломи й призи, володарями
яких стали:
Гран-прі - учениця 10 класу Новосеменівської загальноосвітньої
школи Іванівського району Херсонської області Резнік Марія
Основна школа (5-8 класи):
І місце – учениця 7 класу Нововоронцовської ЗОШ №2 Далека Дар’я
ІІ місце – учениця 7 класу Солонцівської ЗОШ Цюрупинського району
Ткаченко Олена
ІІІ місце – учень 8 класу Таврійської ЗОШ Голопристанського району
Рудаков Олександр
Старша школа (9-11 класи)
І місце – учениця 11 класу Горностаївської ЗОШ №1
Кушнаренко Діана
ІІ місце – учениця 10 класу Генічеської санаторної загальноосвітньої
школи-інтернату Коржова Анжеліка
ІІІ місце – учениця 10 класу Станіславської ЗОШ імені
К.Й.Голобородька Білозерського району Смутченко Ірина
- у окремих номінаціях відзначені :
«Розповідь про династії» - учень 5 класу Станіславської ЗОШ імені
К.Й.Голобородька Білозерського району Кавун Данило
«Нарис про Педагога» - учениця 8 класу Станіславської ЗОШ імені
К.Й.Голобородька Білозерського району Кобець Яна
«Сімейні
традиції»
учениця
7
класу
Чорнобаївської
загальноосвітньої школи-інтернату Степанова Ірина
«Пам’ять історії» - учениця 9 класу Чаплинської спеціалізованої
школи №1 Феке Людмила
«Герої моєї родини» - учениця 7 класу Голопристанської ЗОШ№3
Негра Дарія
«Життєві історії» - учениця 9 класу ЗОШ№27 м. Херсон Тесса
Біденко
«Легендарні постаті мого краю» - учень 6 класу Нововоронцовської
ЗОШ№1 Туркін Михайло
«Розповідь про творчих особистостей» - учень 8 класу ЗНВК №11
м.Херсона Рибась Денис
«Життя і справи моїх земляків» - учень Новокам’янської ЗОШ
Каховського району Кравчик Володимир

У ході урочистостей відбулась і ще одна значуща подія – презентація
Костянтином Голобородьком книги спогадів «Педагог. Письменник.
Журналіст», до якої увійшли 50 статей про Юрія Костянтиновича
херсонських авторів, друзів, колег.
Святкове дійство організував колектив Херсонської обласної
бібліотеки для дітей, за участю художніх колективів та виконавців – учнів
Херсонського музичного училища і Таврійського ліцею мистецтв.
ЖУРІ
регіонального літературного конкурсу
імені Голобородька Ю. К.
Голобородько Ярослав Юрійович

- доктор філолог. наук, академік Академії
педагогічних та соціальних наук,
завідувач кафедри теорії і методики викладання
гуманітарних дисциплін комунального вищого
навчального закладу «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської обласної ради,
голова журі

Марущак Анатолій Петрович

- директор ТВО «Скіфія» ХОДТРК, заслужений
журналіст України (за згодою)

Загороднюк Василь Степанович

- письменник, голова обласної організації
Національної спілки письменників України (за
згодою)

Звягінцева Надія Дмитрівна

- завідувач учбово-методичного відділу при
управлінні культури і туризму
облдержадміністрації, відповідальний редактор
видавничого проекту «Літературні скарби
Херсонщини»

Марецька Людмила Петрівна

старший викладач кафедри теорії і
методики викладання гуманітарних дисциплін
комунального вищого навчального закладу
«Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської обласної ради, завідувач науковометодичної лабораторії української мови та
літератури, секретар журі

