Комунальний заклад
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ
ІМЕНІ ДНІПРОВОЇ ЧАЙКИ
Херсонської обласної ради

Всеукраїнський конкурс дитячої творчості
«Дитячі історії про найголовніше»
Прес-анонс
19 грудня 2013 року об 11.00 у Херсонській обласній бібліотеці для
дітей відбувся святковий фінал обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
дитячої творчості «Дитячі історії про найголовніше», який стартував 1-го
червня 2013 року.
Перший, регіональний тур конкурсу тривав протягом літа, а підсумки
другого – всеукраїнського – були оголошені напередодні Дня Святого Миколая.
Організатором Конкурсу є Міністерство культури України (наказ від
24.04.2013 №354). Основними завданнями Конкурсу є стимулювання
пізнавальної активності і самостійності дітей та підлітків, спонукання учасників
до творчості, виховання любові та дбайливого ставлення до книги.
Головна
мета конкурсу – розвиток фантазії та творчих здібностей у дітей та підлітків;
надання можливості кожному учаснику відчути радість досягнення успіху,
повірити у власні сили.
У Конкурсі брали участь діти з усіх областей України у двох номінаціях індивідуальні та колективні роботи, у 3-х вікових категоріях:
читачі-учні (вихованці) 1-4 класів;
читачі-учні (вихованці) 5-8 класів;
читачі-учні (вихованці) 9-11 класів.
На розгляд обласного журі надійшло 99 конкурсних робіт із Херсону та
переважної більшості районів області. Надіслані книжки-саморобки
вирізнялися оригінальністю і креативністю у виконанні та оздобленні.
Серед робіт є книги, дизайн та ілюстрації до яких виконані у незвичайних
техніках квілінгу, печворку, ліплення, аплікації (з паперу, тканини, стрічок); тут
є і оригінальні дитячі малюнки, фотоілюстрації, колажі, витинанки… У
художньому оформленні використовувалися різноманітні матеріали: тканина,
картон, дерево, пластик, пух та пір’я, метал, зерно, сухе листя, камінці, мушлі,
нитки, стрічки, сірники і колоски…
У більшості книжок тексти оформлено як принтерні роздруківки, але
досить значна кількість учасників написала текст своєї історії від руки, дехто –
навіть намалював.
Вражає й жанрове різноманіття дитячих історій – від поетичних
замальовок до народознавчих досліджень, від нарисів із дитячого повсякдення
до почерпнутих із родинних переказів історико-біографічних панорам, від казок
про дитячих улюбленців до культурологічних есе…

Рішенням обласного журі перемогу у І, регіональному турі конкурсу у
Херсонській області була присуджено:
У віковій категорії «Учні 1-4 класів»:
Індивідуальні роботи
І місце. Шкворець Лада, м. Херсон, вихованка літературної студії
«Контур» Херсонської обласної бібліотеки для дітей (ХОБД), учениця 2 кл.
ЗОШ № 30, за книжку «Хто розфарбував цей світ»;
Татаровський Дмитро, м. Херсон, вихованець д/с № 21, читач ХОБД, за
книжку «Мурчик».
ІІ місце. Федоренко Валерія, м. Каховка, 2 кл. ЗОШ № 1, за книжку
«Велика мрія»; Лизогубова Марина, м.Херсон, 4 кл. ЗОШ № 27, читачка ХОБД,
за книжку «Большие мечты маленькой девочки».
ІІІ місце. Голівець Василь, смт. Велика Олександрівка, 3 кл. ЗОШ № 2, за
книжку «Дитячі історії про найголовніше»; Літвінова Вероніка, м. Нова
Каховка, 4 кл. школи-гімназії, за книжку «Родинні історії».
Колективні роботи
І місце. Не присуджувалося.
ІІ місце. Учні 2 класу ЗОШ № 1 м. Генічеськ, за книжку «Дари добро».
У віковій категорії «Учні 5-8 класів»:
Індивідуальні роботи
І місце. Воробйов Дмитро, м. Каховка, 8 кл ЗОШ № 2, за книжку «В
пам’яті і в серці…»; Ткачов Андрій, учень 6 кл., користувач Інтернет-центру
ХОБД , за книжку «Путешествие с чемоданчиком».
ІІ місце. Гюрджан Карина, смт.Каланчак, 7 кл., за книжку віршів «Мій
веселковий край»; Валько Катерина, м. Херсон, вихованка літературної студії
«Контур» ХОБД, 7 кл., ЗОШ № 30, за книжку «Сонце, літо і дива».
ІІІ місце. Самородіна Валентина, 6 кл. ЗОШ с. Широка Балка
Білозерського району, за книжку віршів; Зінов’єва Юлія, 7 кл. ЗОШ
с.Борозенське Великоолександрівського району, за книжку «Дорогою добра».
Колективні роботи
І місце. Не присуджувалося.
ІІ місце. Учні 6-7 класів, читачі Білозерської РБД, за книжку «Подорож у
країну «Народознавство».
ІІІ місце. Мишкіна Таїсія, Гаманова Єлизавета, м. Херсон, 8 кл. гімназії
№ 20, за книжку «Зимнее приключение».
У віковій категорії «Учні 9-11 класів»:
Індивідуальні роботи
І місце. Горелова Лілія, с.Новомиколаївка Іванівського району, 9 кл., за
книжку «Три великих люблячих серця».
ІІ місце. Надєєва Тетяна, с. Козачі Лагері Цюрупинського району, 11 кл,
за книжку «Яка краса! Оце так благість!..»
ІІІ місце. Мацута Вікторія, с. Токарівка Білозерського району, 11 кл., за
книжку «Відлуння любові: пісенний фольклор Токарівки».
Колективні роботи
І місце. Вихованці літературної студії «Контур» ХОБД, учні 9-11 класів
шкіл м.Херсон, за книжку «Від травинки до хмаринки».

На обласний святковий фінал були запрошені всі учасники конкурсу.
Переможці нагороджені дипломами та пам’ятними подарунками.
А переможицю всеукраїнського туру конкурсу дитячої творчості «Дитячі
історії про найголовніше» у віковій категорії 1-4 класи Ладу Шкворець,
ученицю ЗОШ № 30 Херсонської міської ради та вихованку літературної студії
"Контур" (її книжечка-саморобка називається "Хто розфарбував цей світ"),
запрошено на урочисте нагородження, яке відбуватиметься вже наступного
року у Національній бібліотеці України для дітей (м. Київ).
Книжкові подарунки для переможців конкурсу підготувала обласна
бібліотека для дітей – із числа дитячих видань, отриманих від видавництва
«Грані-Т».
Театралізована постановка здійснена працівниками обласної бібліотеки
для дітей. Святковий настрій допомагали створювати дитячі творчі колективи
м.Херсон, а саме:
«Зорепад», керівник О.М. Кузнєцова, Херсонський державний будинок
художньої творчості;
вокальний колектив - «Орхідея», керівник О.М. Кузнєцова, гімназія №3
Херсонської міської ради;
Лісак Радміла, Балашова Віка, Бистрова Катерина - солісти школи
мистецтв №1 м. Херсон, викладач Л.В. Руденко.
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