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Час. Події. Люди
Святкова церемонія нагородження переможців
ІІ регіонального літературного конкурсу ім. Ю. К. Голобородька
Прес-реліз
29 квітня 2014 року об 1100 год. у актовій залі Херсонської академії неперервної
освіти розпочалося урочисте свято з нагоди оголошення підсумків ІІ регіонального
літературного конкурсу ім. Ю. К. Голобородька «Зачаровані Таврією» та
нагородження переможців творчого змагання і авторів робіт, відзначених у окремих
номінаціях.
Засновники конкурсу:
- родина Голобородьків
- управління культури Херсонської обласної державної адміністрації
- Департамент освіти і науки, молоді та спорту Херсонської обласної державної
адміністрації
- Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної
освіти» Херсонської обласної ради
- Комунальний заклад «Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової
Чайки» Херсонської обласної ради
Згідно з Положенням про конкурс, затвердженим спільним наказом Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту та управління культури ОДА, на конкурс приймаються
творчі роботи (нариси) про Таврію і таврійців, у яких розповідається про історію та
сучасність нашого краю, про красу рідної землі, про людські характери й долі наших
земляків, про події Великої Вітчизняної війни. Конкурс має на меті вшанування
художньої спадщини Юрія Костянтиновича Голобородька через підтримку та розвиток
літературних здібностей учнівської молоді.
ІІ регіональний літературний конкурс ім. Ю. К. Голобородька проводився з жовтня
2013 року по березень 2014 року. У ньому брали участь учні 5-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів області, при цьому переможці визначалися у двох вікових категоріях:
учні 5 – 8 класів; учні 9 – 11 класів.
Активність школярів була вражаючою – 288 творчих робіт 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.
Згідно з рішенням журі на святковій церемонії було оголошено переможців
конкурсу та вручено дипломи й призи.
Їх володарями стали:
Гран-прі - учень 11-А класу Херсонської спеціалізованої загальноосвітньої
школи I-III ступенів № 27 Євген Книш

Основна школа (5-8 класи):
І місце – учениця 8 класу Дем’янівської ЗОШ I-II ступенів Нижньосірогозької районної
ради Анастасія Жиляєва
ІІ місце – учень 6-Б класу Великокопанівської ЗОШ I-III ступенів Цюрупинської районної
ради Олександр Терещенко
ІІІ місце – учениця 8-А класу Горностаївської ЗОШ № 1 I-III ступенів імені Героя
Радянського Союзу С.С.Цвіка Кароліна Коливайко
Старша школа (9-11 класи)
І місце – учениця 10 класу Каланчацької ЗОШ I-III ступенів № 2 Каланчацької районної
ради Валерія Онуце
ІІ місце – учениця 11 класу Князегригорівської ЗОШ I-III ступенів
Великолепетиської районної ради Наталія Серьожнікова
ІІІ місце – учениця 10-А класу Станіславської ЗОШ I-III ступенів імені
К.Й.Голобородька Білозерської районної ради Яна Кобець
У окремих номінаціях відзначено 49 творчих робіт, зокрема у розділі «Краса
рідного краю» - 14 робіт, у розділі «Герої твої, Херсонщино» - 10 нарисів, у розділі
«Видатні постаті Таврійського краю» - 25 роботи (список переможців у окремих
номінаціях додається).
До участі в заході були запрошені почесні гості, родина Голобородьків, херсонські
письменники, журналісти, ветерани Великої Вітчизняної війни, члени журі та дітиучасники конкурсу, школярі, вчителі.
У церемонії нагородження взяли участь:
- Зубко Анатолій Миколайович, ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної
освіти» Херсонської обласної ради, професор, заслужений працівник освіти
України;
- Голобородько Євдокія Петрівна, доктор педагогічних наук, чл.-кор. АПН
України, професор кафедри педагогіки і психології комунального вищого
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської
обласної ради;
- Мазур Ігор Романович, заступник начальника управління культури Херсонської
обласної державної адміністрації;
- Литвин Галина Іванівна, головний спеціаліст Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації;
- Бардашевська Анна Іванівна, директор КЗ «Херсонська обласна бібліотека для
дітей імені Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради, заслужений працівник
культури України;
- Куценко Віктор Арсентійович, голова Херсонської обласної ради Організації
ветеранів України.
а також члени журі конкурсу – письменники, науковці, літературознавці.
Святкове дійство організував колектив Херсонської обласної бібліотеки для дітей
ім. Дніпрової Чайки, за участю художніх колективів м. Херсон.
ЖУРІ
ІІ регіонального літературного конкурсу
імені Ю. К.Голобородька
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

Загороднюк Василь
Степанович

- письменник, голова обласної організації Національної спілки
письменників України

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 науково-методичної лабораторії
української мови та літератури, секретар журі

Список учасників конкурсу, відзначених у окремих номінаціях :
Номінація “Відкриття теми” - учень 5-В класу Херсонської ЗОШ № 32
Владислав Пірог
Номінація “Долі моїх земляків” учениці 7-Б класу Станіславської ЗОШ I-III
ступенів імені К.Й.Голобородька Білозерської районної ради Вікторія Вашина, Валерія
Омельчук
Номінація “Розповіді про таврійських письменників” учениця 11 класу
Горностаївської ЗОШ № 1 I-III ступенів імені Героя Радянського Союзу С.С.Цвіка Анна
Копилова
Номінація “Нарис про Юрія Голобородька” учень 8-А класу Херсонської ЗОШ IIII ступенів № 41 Павло Марков
“Земляки, які зробили себе самі” учень 10-А класу Херсонського
загальноосвітнього НВК № 11 Денис Рибась
“Герої твої, Херсонщино” учениця 10-А класу Херсонської ЗОШ I-III ступенів №
47 Юліана Полякова
“Видатні люди мого села” учениця 10 класу Зеленівської ЗОШ I-III ступенів № 38
Діана Новікова
“Ґрунтовність дослідницького підходу” учениця 11-Б класу Херсонської
спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів ім. Т.Г. Шевченка № 52 Катерини
Васильєвої
“Розповіді про династії” курсант морського коледжу Херсонської державної
морської академії Дмитро Татарський
“Мистецькі вітражі” учениця 5-Б класу Цюрупинської спеціалізованої ЗОШ I-III
ступенів № 2 Діана Біла
“Педагоги Таврії” учениця 8-Б класу Станіславської ЗОШ I-III ступенів імені
К.Й.Голобородька Білозерської районної ради Аліна Індичанська
“Історія моєї малої батьківщини” учень 6-Б класу Партизанської ЗОШ I-III
ступенів Генічеської районної ради Ігор Стрюков
“Спортивні особистості Таврійского краю” учениця 7-Б класу Генічеської
гімназії Аміна Фетієва
“Міжнародні образи Таврії” учениця 7 класу Генічеської санаторної
загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів
Марія Боровська
“Оригінальність творчого задуму” учениця 6-А класу НВК “Школа гуманітарної
праці” Дар’я Юдіна

“Історії про незвичайних людей” учениця 8-А класу Верхньорогачицької гімназії
Катерина Федоряка
“Сповідь про родину” учениця 7 класу Калінінської ЗОШ I-III ступенів
Великоолександрівської районної ради Яна Соромля
“Таврійські характери” учениця 10 класу Новосеменівської ЗОШ I-III ступенів
Іванівської районної ради Юлія Шикуленко
“Ліричні розповіді про Таврію” учениця 8 класу Червоноблагодатненської ЗОШ
I-III ступенів Горностаївської районної ради Ксенія Мельник
“Історію про війну” учень 9-Б класу Новокаховської ЗОШ I-III ступенів № 3
Віталій Мельник
“Сокровенно про найважливіше” учениця 7-А класу Цюрупинської СЗОШ I-III
ступенів № 2 Олександра Костіна
“Жінки степового регіону” учениця 11-А класу Новотроїцької ЗОШ I-III ступенів
№ 1 Єлизавета Перерва
“Таврійські подорожі” учень 8-В класу Цюрупинської СЗОШ I-III ступенів № 2
Володимир Махров
“Художні образи рідного краю” учениця 10 класу Каховської СЗОШ I-III ступенів
№ 2 Карина Сімака
“Поетичність художнього мислення” учениця 11 класу Генічеської гімназії
Дар’я Боєва
“Студії про поетів-земляків” учениця 11 класу Петрівської ЗОШ I-III ступенів
Генічеської районної ради Анастасія Кубаш
“Розповіді про мужність” учениця 7 класу Первомайської ЗОШ I-III ступенів
Верхньорогачицької районної ради Анна Кучеренко
“Літературознавчі студії” учениця 11 класу Каховської ЗОШ I-III ступенів № 6
Дар’я Леоненко
“Нариси про науковців” учениця 10 класу Новокиївської ЗОШ I-III ступенів
Каланчацької районної ради Анна Сендецька
“Нетрадиційність творчого мислення” учениця 10-А класу Херсонської гімназії
№ 3 Уляна Карпенко
“Нарисова оригінальність” учениця 10 класу Верхньорогачицької гімназії Дар’я
Польська
“Розповіді про Херсон” учень 11-А класу Херсонської СЗОШ I-III ступенів № 52
Михайло Щербина
“Особистості Таврії” учень 10 класу Херсонської ЗОШ I-III ступенів № 47 Павло
Барковський
“Нариси про легендарних людей” учениця 10-А класу Херсонської гімназії № 6
Євгенія Коляда
“Земляки, які змінюють світ” учень 11-А класу НВК Асканія-Нова-гімназія
Микола Кравець
“Нарисова активність” учень 11-А класу НВК Асканія-Нова-гімназія Олександр
Калімбет
“Мистецтвознавчі студії” учениця 11 класу Херсонської багатопрофільної
гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова Анастасія Соколовська
“Нариси про творчі особистості” учень 5 класу Федорівської ЗОШ I-III ступенів
Новотроїцької районної ради Вячеслав Гречаний
“Земляки, яких я знаю” учениця 7 класу Киселівської ЗОШ I-III ступенів
Білозерської районної ради Аліна Сургутська
“Про земляків, яких пам’ятаємо” учениця 7 класу Старосільської ЗОШ I-III
ступенів Великоолександрівської районної ради Ярослава Шрамкова
“Гордість Таврійського краю” учениця 8 класу Новопавлівської ЗОШ I-III
ступенів імені М.Є.Горелікова Великоолександрівської районної ради Катерина Мовчан

“Силуети Таврійської праісторії” учениця 5(9)-В класу Херсонської
багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова Поліна Корзун
“Нариси про таврійські династії” учениця 8-Г класу Херсонської ЗОШ № 32
Ганна Худякова
Номінація “Історія Таврії – в історіях людей” учня 8 класу Сонячної ЗОШ I-III
ступенів № 43 Олег Журавко
Номінація “Особистісно – про минуле” учень 5-А класу Херсонського НВК № 51
імені Г.О. Потьомкіна Нікіта Пелих
Номінація “Нариси про культуру Таврійського регіону” учень 11 класу
Олександрівської ЗОШ I-III ступенів Білозерської районної ради Андрій Носенко
Номінація «Обереги рідного краю» - учениця 8 класу НВК «Асканія-Новагімназія» Ольга Самарська
Номінація "Чемпіони моєї родини" - учениця 9 класу Дудчанського
загальноосвітнього об’єднання Нововоронцовського р-ну Руслана Лепцова
Номінація "Педагогічні зірки мого міста" - учень 11 класу Новокаховської
спеціалізованої ЗОШ № 8 Кирил Гордецький

