ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління культури і туризму
Херсонської обласної державної
адміністрації
31 січня 2013 року № 11
Зареєстровано в Головному управлінні юстиції у
Херсонській області
«31» січня 2013 року за № 2/1386

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення регіонального конкурсу дитячого читання
«Найкращий читач - 2013»
І. Загальні положення
1.1. Засновниками регіонального конкурсу дитячого читання «Найкращий
читач – 2013» (далі – Конкурс) є управління культури і туризму Херсонської
обласної державної адміністрації, Херсонська обласна бібліотека для дітей.
1.2. Організаторами Конкурсу є: управління культури і туризму
Херсонської обласної державної адміністрації, Херсонська обласна бібліотека
для дітей, міські та районні бібліотеки Херсонської області. До організації
Конкурсу можуть долучатися (за згодою) заклади культури, а також
підприємства, установи та організації усіх форм власності статути (положення)
яких передбачають провадження діяльності у сфері культури та окремі
громадяни, громадські об’єднання, які провадять діяльність у сфері культури.
1.3. Завданням Конкурсу є вироблення у дітей навичок самостійної
роботи з книгою, критичного аналізу, осмислення та творчої інтерпретації
прочитаного; популяризація кращих надбань української, світової та
краєзнавчої сучасної дитячої літератури; привернення уваги суспільства до
проблем дитячого читання.
ІІ. Умови проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться з 11 лютого по 21 березня 2013 року на базі
публічних (загальнодоступних), у тому числі спеціалізованих для дітей,
спеціальних (навчальних закладів) (за згодою) у три етапи:
І етап (місцевий) – проводиться з 11 по 28 лютого 2013 року в бібліотеках
Херсонської області. Форма проведення змагання – захист учасником свого
читацького формуляру та конкурс розповідей про прочитану сучасну дитячу
книгу, що не вивчається за навчальною програмою загальноосвітніх навчальних
закладів (за вибором учасника).
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ІІ етап (районний) – проводиться з 01 по 15 березня 2013 року в районних
(міських) бібліотеках Херсонської області. У ІІ етапі Конкурсу беруть участь
переможці І етапу. Форма проведення змагання – літературна вікторина та
конкурс презентацій учасників прочитаних сучасних дитячих книг, що не
вивчається за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів
(за вибором учасника).
ІІІ етап (обласний) – проводиться з 16 по 21 березня 2013 року на базі
Херсонської обласної бібліотеки для дітей. У ІІІ етапі Конкурсу беруть участь
переможці ІІ етапу. Форма проведення змагання – тестування за творами
української та світової літератури, що вивчаються за навчальною програмою
для загальноосвітніх навчальних закладів та конкурс презентацій учасників
прочитаних сучасних дитячих книг, що не вивчається за навчальною
програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (за вибором учасника).
2.2. У Конкурсі беруть участь учні 6 - 7 класів загальноосвітніх
навчальних закладів Херсонської області. Для участі у Конкурсі учасники
подають до організаторів, на базі яких проводиться І етап Конкурс,
реєстраційну анкету, в якій зазначають прізвище та ім’я, назву навчального
закладу та клас, в якому навчається учасник, найменування та автора книги,
про яку буде розповідати учасник. Строк подання реєстраційних анкет
визначається відповідним організатором у межах строку проведення
відповідного етапу Конкурсу.
2.3. Для організації та проведення І і ІІ етапів Конкурсу у всіх районах,
містах Херсонської області створюється журі відповідного рівня, склад яких
затверджується організатором відповідного етапу.
До складу журі рекомендовано включити керівників публічних бібліотек,
бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, вчителів літератури та мови,
методистів відділів освіти районних державних адміністрацій, управлінь
міських рад, місцевих письменників та журналістів, представників громадських
об’єднань, які провадять діяльність у сфері культури .
2.4. Для організації та проведення ІІІ етапу Конкурсу створюється журі,
склад якого затверджується наказом управління культури і туризму
Херсонської обласної державної адміністрації.
2.5. Бібліотеки, на базі яких проводиться Конкурс, для участі у
наступному етапі Конкурсу подають до журі наступного етапу Конкурсу такі
звітні документи:
протокол з підписами членів журі відповідно І чи ІІ етапу Конкурсу з
інформацією про кількість учасників, дату проведення Конкурсу, відомості про
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членів журі. До протоколів додаються загальні списки учасників із зазначенням
прізвища, імені, класу, в яком навчається учасник, віку, а також назви книги, з
якою учасник виступав на Конкурсі;
відомості про переможців (прізвище, ім’я, назва книги, про яку
розповідав переможець);
організатори ІІ етапу Конкурсу також подають зведений звіт про
проведення районного етапу Конкурсу, викладений у довільній формі.
ІІІ. Критерії оцінювання
3.1. Оцінювання учасників І етапу Конкурсу здійснюється за такими
критеріями:
загальна кількість книг у читацькому формулярі учасника (від 1 до 3
балів);
тематичне та жанрове різноманіття читацьких інтересів, проявлена у
Конкурсі загальна ерудиція (від 1 до 3 балів);
наявність сучасної дитячої літератури у читацькому формулярі учасника
Конкурсу (від 1 до 5 балів);
уміння учасника формулювати власну думку про прочитане, аналізувати
твір, робити висновки з прочитаного (від 1 до 5 балів).
3.2. Оцінювання учасників ІІ та ІІІ етапу Конкурсу здійснюється за
такими критеріями:
розкриття у розповіді теми та образів з прочитаної книги (від 1 до 3
балів);
креативність у виборі рекламних прийомів, майстерність під час
виконання творчих завдань та їх презентації (від 3 до 5 балів);
образність та грамотність мови учасника (від 1 до 3 балів).
кількість
правильних
відповідей
на
запитання
літературної
вікторини/тестового завдання (за кожну правильну відповідь учасник отримує 1
бал).
ІV. Визначення та нагородження переможців Конкурсу
4.1. У І та ІІ етапі Конкурсу визначаються по два переможці (1
переможець серед учнів 6 класу та 1 переможець серед учнів 7 класу), які
беруть участь у наступному етапі Конкурсу.
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4.2. У ІІІ етапі Конкурсу визначаються два переможці (1 переможець
серед учнів 6 класу та 1 переможець серед учнів 7 класу), які набрали найвищу
кількість балів.
4.3. Якщо більше, ніж двоє учасників набирають однакову (найвищу)
кількість балів, журі на кожному з етапів Конкурсу пропонує претендентам на
перемогу додаткове завдання, у формі трьох питань про прочитані книги, що
вивчаються за навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних
закладів, і визначає переможців за критеріями оцінювання, передбаченими
пунктом 3.2. цього Положення.
4.4. Переможці ІІІ етапу Конкурсу нагороджуються дипломами і цінними
подарунками, а також рекомендуються до участі у інших заходах на підтримку
дитячого читання.

Начальник управління культури і
туризму Херсонської обласної
державної адміністрації

І.В.Корольова

