ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Фінал II етапу конкурсу «Велика читацька пригода»
для учнів 5-8 класів –

конкурс кросвордистів
«НЕЗВИЧАЙНІ ПРИГОДИ ЗВИЧАЙНИХ КНИГ»
Прес-реліз
3 квітня о 1230 в актовій залі Херсонського вищого училища фізичної культури
відбулося святкове нагородження переможців ІI етапу загальноміського конкурсу
«Велика читацька пригода», який проводився серед учнів 5-8 класів загальноосвітніх
шкіл, гімназій та ліцеїв з жовтня 2011 року по березень 2012 року.
Співорганізатори конкурсу – управління освіти Херсонської міської ради та
Херсонська обласна бібліотека для дітей.
Цим святковим дійством завершується програма Всеукраїнського Тижня
дитячого читання 2012 року на Херсонщині.
«Незвичайні пригоди звичайних книг» - таку назву отримав ІI етап конкурсу,
і не випадково: адже змагання відбувалося у формі конкурсу кросвордистів. Мета
конкурсу – заохочення школярів до читання кращих зразків української, російської та
світової літератури, класичної й сучасної; підвищення престижу читання у дітей,
виявлення читацьких уподобань та пріоритетів, вироблення в учнів навичок
самостійної роботи з книгою, формування іміджу читання, як заняття цікавого та
корисного задля досягнення життєвого успіху.
Статистика конкурсу кросвордистів вражаюча: у ньому взяли участь 975 учнів
із 37 навчальних закладів міста! На розгляд загальноміського журі було представлено
109 робіт переможців шкільних турів. Найбільш активними учасниками конкурсу
стали учні загальноосвітніх навчальних закладів № 30, 27, 24, 2, 11, 26, 50, 52,
гімназій №3 та №6, НВК №9, №56.
Конкурсні завдання носили творчий характер. Учасники створювали
різноманітні кросворди до сучасних дитячих книг та складали рейтингові списки із
п’яти кращих книг, виданих вперше після 2000 року, які вони вважали цікавими і
рекомендували для читання своїм одноліткам. Основними критеріями оцінювання
робіт були гарне знання змісту книги, оригінальність і складність кросворду,
нестандартний підхід до формулювання запитань, грамотність та художнє
оформлення конкурсної роботи.
Під час свята були оголошені переможці конкурсу, яким вручені дипломи,
грамоти та подарунки:
І місце – учень 5-А класу гімназії № 3 Фоменко Михайло;
ІІ місце – учениця 5-А класу ЗНЗ № 24 Огирь Діана;
ІІІ місце - учениця 7 класу ЗНЗ № 21 Карпінська Анастасія.
-

в окремих номінаціях конкурсу відзначені:
у номінації «Патріот України» - учні 6-Б класу ЗНЗ №53 Пилипенко Михайло і
Шатохін Максим;
у номінації «За краще представлення дитячого видавництва» – учениця 6-А
класу ЗНЗ №55 Бєляєва Катерина;
у номінації «Оригінальна конструкція» – учениця 5 класу ЗНЗ №16 Лебедєва
Анастасія;

у номінації «Найліпше декоративне оформлення» – учениця 5-Б класу ЗНЗ №27
Асауленко Аліна;
- у номінації «Цікава ідея» учениці 7-Б класу ЗНЗ №1 Яновська Віолета та
Силенко Катерина;
- у номінації «Найяскравіше оформлення» учениця 7-А класу ЗНЗ №50 Андрієнко
Анастасія;
- у номінації «Юні послідовники Шерлока Холмса» учениці 5-А класу ЗНЗ №30
Ніколаєва Єлізавета та Каменкова Анастасія;
- у номінації «За чарівну форму кросворда» учениця 5-Б класу ЗНЗ №46 Волобуєва
Вікторія;
- у номінації «Найліпша архітектурна побудова кросворду» учениця 8-Г класу
ЗНЗ №30 Мельникова Олександра.
Саме Олександрі Мельниковій дістався і «Приз глядацьких симпатій» перемога у цій номінації визначалася за результатами голосування, що відбувалось
протягом 15-30 березня у обласній бібліотеці для дітей, де експонувались усі роботи
конкурсантів, що вийшли до фіналу.
-

У концертній програмі свята виступили вокалісти Аліна Дєордіца та Дарина
Музика, а також танцюристи клубу спортивного бального танцю «Адеона» Дар’я
Новицька і Тарас Тохтай-Сорокін (керівник Сніжана Бережна).
На свято завітали почесні гості, які привітали юних читачів та переможців
конкурсу, педагогів і бібліотекарів:
- Черевко Сергій Миколайович, заступник міського голови м. Херсон;
- Мазур Ігор Романович, заступник начальника управління культури і туризму
обласної державної адміністрації;
- Ніконов Юрій Миколайович, начальник управління освіти Херсонської міської
ради.
Журі конкурсу:
Неннова Олена Василівна – завідувач науково-методичної лабораторії
перспективного педагогічного досвіду комунального вищого навчального закладу
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, голова журі;
Марченко Леонід Володимирович – письменник, автор книг для дітей;
Звягінцева Надія Дмитрівна – завідуюча відділом бібліотечного
Прогнозування Херсонської обласної бібліотеки для дітей,керівник
літературної студії "Контур";
Розміровська Оксана Сергіївна – завідуюча відділом обслуговування читачівучнів 5-9 кл. Херсонської обласної бібліотеки для дітей;
Сломчинська Вікторія Вікторівна – головний бібліотекар відділу
обслуговування читачів-учнів 5-9 кл. Херсонської обласної бібліотеки для
дітей;
Діденко Анастасія Дмитрівна – методист бібколектора методичного кабінету
при управлінні освіти;
Ревуцька Надія Іванівна – бібліотекар методичного кабінету при управлінні
освіти по організації роботи шкільних бібліотек, секретар журі.
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