
ПОЛОЖЕННЯ                                                                                                                                           

про проведення шкільного літературного конкурсу 

 «Херсонщина – мій рідний край »                                                       

І.  Загальні положення 

       1.1. Конкурс  «Херсонщина – мій рідний край » (далі – Конкурс)  проводиться 

з нагоди  25-річчя Школи гуманітарної праці, з  метою вшанування 155 - річниці з 

дня народження письменниці Дніпрової Чайки   та 90-річчя з дня народження 

письменника Ю.К.Голобородька та  виявлення творчо обдарованої молоді, 

виховання поваги до мови та традицій свого народу 

1.2.  Засновником шкільного літературного Конкурсу є Навчально-виховний 

комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради, шкільна 

бібліотека, вчителі української мови та літератури, російської мови та літератури. 

1.3.  Метою Конкурсу є підтримка та розвиток літературних здібностей 

учнів, вшанування й популяризація художньої спадщини письменників  

Херсонщини,  формування зацікавленості історією, культурою рідного краю та 

життям і долями його людей; стимулювання пізнавальної активності, 

самостійності  та творчості учнів. 

ІІ. Умови проведення Конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться в два етапи: 

- з 15 листопада 2016 по 30 січня 2017 року; 

- з 30 січня по 15 травня 2017 року. 

               У Конкурсі беруть участь учні 5 – 11 класів.  

2.2. Конкурс проводиться за трьома категоріями: 

         - учні 5 – 6 класів; 

         - учні 7-8 класів; 

         - учні 9 – 11 класів. 

2.3. На Конкурс подаються творчі роботи (нариси, невеликі оповідання, ессе, 

поетичні твори) про Херсонщину та херсонців, у яких розповідається про історію 

й сучасність Херсонщини, сімейні традиції, природу. Окрема номінація Конкурсу 

присвячена 25-річному ювілею  НВК «ШГП» ХОР. 



2.4. Робота має бути виконана на аркушах формату А4.  Обсяг творчих робіт для 

учнів: 

5 - 6 класів – 1- 2 сторінки;  

7- 8 класів – 2 - 3 сторінки;  

9 - 11 класів –  3 - 6 сторінок. 

 

2.5.Творчі роботи створюються українською або російською мовами і 

подаються в двох роздрукованих примірниках до оргкомітету або надсилаються в 

електронному варіанті  з поміткою «на конкурс» (ел.адреса – sgt- biblio@ 

gmail.com). 

2.6. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет у складі: 

Лихожон Т.В. – зав.бібліотекою; 

Пузиревич О.О. – бібліотекар; 

Ахтулова О.О. –  редактор  шкільного сайту й радіо «ШГП-FM». 

III. Умови та критерії оцінювання 

3.1. Оцінювання творчих робіт і визначення переможців Конкурсу 

здійснює журі, склад якого затверджується наказом директора НВК «Школа 

гуманітарної праці» ХОР. 

3.2.  До складу журі Конкурсу залучаються викладачі вищих навчальних 

закладів, представники творчих спілок, культурної громадськості (список 

додається). 

3.3. Журі з 1лютого по 10 лютого 2017 року (підсумки першого етапу) та з 

15 по 20 травня 2017 року (підсумки другого етапу) здійснює оцінювання творчих 

робіт учнів та визначає переможців Конкурсу. 

3.4. Критерії оцінювання творчих робіт, поданих на Конкурс: 

оригінальність творчого задуму; нестандартність композиційного втілення; 

наявність нового фактичного (життєвого, документального, архівного) матеріалу; 

новизна художніх рішень, думок, роздумів; рівень літературного викладу.    



 

IV. Нагородження переможців Конкурсу 

4.1. Призові місця (І, ІІ і ІІІ) визначаються окремо серед учнів кожної 

категорії. Найоригінальнішій творчій роботі, незалежно від категорії, 

присуджується Ґран-прі. Окремо оцінюються твори, присвячені НВК «ШГП» 

ХОР. 

 Результати Конкурсу узагальнюються відповідним рішенням головного 

журі та оприлюднюються на офіційному сайті школи. 

4.2. Нагородження переможців першого етапу Конкурсу відбудеться у 

лютому 2017 року в урочистій обстановці і проходитиме  на вечері, який буде 

завершувати  Тиждень української мови та літератури. Нагородження переможців 

другого етапу (твори, присвячені школі) відбудеться під час святкування 

«Останнього дзвоника».  

   4.3. За підсумками Конкурсу буде підготовлена збірка творчих робіт 

учнів.    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

 

Склад журі  

шкільного конкурсу «Херсонщина – мій рідний край». 

 

Голова журі:  

Голобородько Євдокія Петрівна – доктор педагогічних наук, чл.-кор. 

Академії педагогічних наук України, професор кафедри педагогіки і психології 

комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної 

освіти» Херсонської обласної ради. 

Члени журі: 

Невярович Наталія Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

викладач кафедри світової літератури й культури імені проф. О. Мішукова 

Херсонського державного університету;  

Немченко Іван Васильович - кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української літератури Херсонського державного університету; 

Щерба Таїсія Миколаївна - літературознавець, поет і прозаїк, член 

Національної спілки письменників України. 

Марущак Анатолій Петрович – головний редактор ТРК «Скіфія», поет, 

прозаїк, журналіст, член Національної спілки кінематографістів, Національної 

спілки журналістів. 

 


