ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
НАКАЗ
м. Херсон
від 06.09.2017

№198-Т

Про участь загальноосвітніх навчальних
закладів м. Херсон у відкритому міському
конкурсі «Читацькі перегони»
Керуючись п.5.2.4 Положення про управління освіти Херсонської
міської ради, з метою заохочення дітей до систематичного читання кращих
творів української та зарубіжної літератури, виявлення читацьких уподобань
і пріоритетів, вироблення в учнів навичок самостійної роботи з книгою як
джерелом інформації, скарбницею національних культурних надбань та
залучення дітей до літературно-художньої творчості, посилення ролі книги
та читання у навчально-виховному процесі
НАКАЗУЮ:
1. Організувати і провести відкритий міський конкурс «Читацькі перегони»
(далі – Конкурс) у три етапи:
І етап – «Читання для зростання», учасники – учні 2-4 класів (жовтень 2017 –
березень 2018 р.);
ІІ етап – «Читання планшетної ери», учасники – учні 5-8 класів (жовтень
2018 – березень 2019 р.);
ІІІ етап – «Book games, або Ігри для начитаних і «просунутих», учасники –
учні 9-11 класів (жовтень 2019 – березень 2020 р.).
2. Затвердити Положення про відкритий міський конкурс «Читацькі
перегони» (додаток 1).
3. Затвердити склад організаційного комітету Конкурсу (додаток 2).
4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
4.1. Організувати проведення шкільних турів Конкурсу згідно з Положенням
про Конкурс та Умовами проведення кожного з етапів.
4.2. Для організації та проведення Конкурсу, підбиття підсумків шкільних
турів створити комісію, до складу якої включити бібліотекаря, педагогів – із
числа вчителів української та зарубіжної літератури, класних керівників,
членів учнівського самоврядування, батьків, представників громадськості.
Склад комісії та термін її роботи затвердити наказом.
4.3. До 1 березня щороку підбивати підсумки шкільного туру чергового
етапу Конкурсу та надавати до методичного кабінету при управлінні освіти
звіт про проведення шкільного етапу Конкурсу і відомості про переможців
(протокол засідання шкільного журі Конкурсу, із доданням повного списку
учасників по класах).

4.4. Забезпечувати участь переможців шкільного туру в міському турі та
фіналі Конкурсу в кожному із етапів.
5. Методичному кабінету при управлінні освіти (Ільїна В.М.):
5.1. Забезпечити організацію проведення міських турів І-ІІІ етапів Конкурсу.
5.2. До 10 березня щороку узагальнювати матеріали щодо організації,
проведення та результатів Конкурсу.
5.3. До 15 березня передавати роботи переможців конкурсу та протоколи
засідань журі до Комунального закладу «Херсонська обласна бібліотека для
дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради з метою підготовки
святкового фінального заходу та урочистого нагородження переможців.
6. Головному спеціалісту управління освіти Стойчевій І.Б.:
6.1. Провести моніторинг участі загальноосвітніх навчальних закладів у
Конкурсі.
6.2. Хід проведення та підсумки Конкурсу висвітлити в засобах масової
інформації та на веб-сайті управління освіти.
6.3. Підготувати пропозиції щодо відзначення керівників, вчителів,
бібліотекарів, учнів, які посіли призові місця.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника
начальника управління освіти Кулик О.М.
Начальник управління освіти

Ю.М.Ніконов

Додаток 2
до наказу управління освіти
Херсонської міської ради
від __________№ ______
СКЛАД
організаційного комітету міського конкурсу
«ЧИТАЦЬКІ ПЕРЕГОНИ»
Кулик
Олена Миколаївна

- перший заступник начальника управління
освіти Херсонської міської ради, співголова
оргкомітету

Бардашевська
Анна Іванівна

- директор Комунального закладу «Херсонська
обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової
Чайки» Херсонської обласної ради, заслужений
працівник культури України, співголова
оргкомітету (за згодою)

Стойчева
Ірина Богданівна

- головний спеціаліст управління освіти
Херсонської міської ради, секретар оргкомітету

Ільїна
Вікторія Миколаївна

- завідувач методичного кабінету при
управлінні освіти Херсонської міської ради

Чернієнко
Юлія Миколаївна

- письменниця, переможець міжнародного
літературного конкурсу «Гранослов» (за
згодою)

Додаток 1
до наказу управління освіти
Херсонської міської ради
«______»_________2017 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про відкритий міський конкурс «Читацькі перегони»
І. Загальні положення
1. Організатори відкритого міського конкурсу «Читацькі перегони»
(далі – Конкурс) – управління освіти Херсонської міської ради та
Комунальний заклад «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової
Чайки» Херсонської обласної ради.
2. До проведення Конкурсу та організації фінальних заходів можуть
залучатися інші партнери – установи, заклади, підприємства, громадські та
благодійні організації, окремі громадяни.
3. Мета Конкурсу – заохочення дітей до систематичного читання
кращих творів української та зарубіжної літератури; підвищення престижу
читання у дітей; формування іміджу читання як заняття сучасного, цікавого,
корисного, як засобу самовдосконалення особистості задля досягнення
життєвого успіху; посилення ролі книги та читання у навчально-виховному
процесі.
4. Завдання Конкурсу: виявлення читацьких уподобань і пріоритетів,
формування якісного кола читання дітей шкільного віку; вироблення в учнів
навичок самостійної роботи з книгою як джерелом інформації, скарбницею
національних культурних надбань; залучення дітей до літературно-художньої
творчості; формування банку матеріалів для рекомендації кращих творів
дітям-читачам.
5. Місце і час проведення:
Конкурс проводиться у три етапи, за участю учнів трьох вікових
категорій відповідно:
І етап – «Читання для зростання», учасники – учні 2-4 класів (жовтень
2017 р. – березень 2018 р.);
ІІ етап – «Читання планшетної ери», учасники – учні 5-8 класів
(жовтень 2018 р. – березень 2019 р.);
ІІІ етап – «Book games, або Ігри для начитаних і «просунутих»,
учасники – учні 9-11 класів (жовтень 2019 р. – березень 2020 р.).
У кожному етапі передбачене проведення двох турів – шкільного (із 1
жовтня до 1 березня включно) та міського (з 2 по 15 березня).
Урочистий фінальний захід Конкурсу відбувається, як правило, у
заключний день Всеукраїнського тижня дитячого читання (кінець березня –
перший тиждень квітня).

ІІ. Умови Конкурсу
1. У Конкурсі можуть брати участь всі учні загальноосвітніх
навчальних закладів Херсонської міської ради відповідної вікової категорії.
2. Умови Конкурсу (конкурсні завдання та критерії оцінювання
конкурсних творчих робіт учасників) визначаються диференційовано для
кожного етапу, з урахуванням читацького досвіду, наявних знань та навичок
у сфері інформаційної та медійної грамотності дітей різних вікових груп.
Умови Конкурсу надаються організаторам у школах для ознайомлення з
ними учасників до 1 жовтня – дня офіційного старту кожного етапу.
3. Творчі конкурсні завдання для учасників молодшої вікової групи
носять ігровий характер, для дітей середнього і старшого шкільного віку –
включають елементи дослідницько-пошукової роботи, передбачають певний
рівень володіння інформаційними та медійними технологіями.
ІІІ. Підсумки Конкурсу та нагородження переможців
1. З метою об’єктивного оцінювання поданих на Конкурс творчих робіт
та визначення переможців на кожному етапі змагання організатори Конкурсу
створюють журі – шкільні та міське, у складі не менше ніж 3 та 5 осіб
відповідно.
2. Члени журі оцінюють роботи конкурсантів методом підрахунку
балів, виставлених за критеріями оцінювання, визначеними в Умовах
Конкурсу. Переможцями Конкурсу визнаються ті учасники, які здобули
найбільшу кількість балів (І-ІІІ місце). Вони нагороджуються дипломами та
пам’ятними подарунками (як правило, книжковими добірками).
3. Міське журі має право також визначати переможців Конкурсу в
окремих номінаціях та вносити пропозиції оргкомітету Конкурсу щодо їх
відзначення, а також щодо заохочення бібліотечних працівників, вчителів за
кращу організацію Конкурсу у своїх навчальних закладах.
ІV. Інформаційне забезпечення
1. Оголошення Конкурсу здійснюється через розміщення постерів,
оголошень у загальноосвітніх навчальних закладах, у бібліотеках.
2. Інформація про Конкурс, його проведення та підсумки публікується
у засобах масової інформації – місцевих періодичних виданнях, на
телебачення та радіо, на веб-сайтах організаторів – управління освіти
Херсонської міської ради та Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені
Дніпрової Чайки, на сайтах і у блогах шкіл та шкільних бібліотек.

«Читання для зростання»
Умови І етапу міського конкурсу «Читацькі перегони»
для учнів 2 – 4 класів
І етап - «Читання для зростання» - проводиться серед учнів 2 – 4
класів у терміни, визначенні Положенням про конкурс, а саме: жовтень 2017
– квітень 2018 рр. У конкурсі можуть брати участь усі учні відповідної
вікової категорії.
Учасники конкурсу повинні виконати завдання:
Написати відгук на прочитану книгу українського автора, у якому
зосередити увагу на духовних та моральних цінностях, які відстоюють
персонажі, на тому, як головний герой або герої протистоять злу, поганому
та негативному.
Відгук може бути написанні як у прозовій, так і у віршованій формі,
від руки чи надрукований на принтері, та прикрашений власними малюнками
учасника.
Відгук повинен бути розміщений на одній стороні аркуша формату А3.
На зворотному боці слід розмістити 1) коротку розповідь про себе, зокрема
як читача, та 2) рейтинговий список, до якого включити 3-5 сучасних
українських дитячих книг, які конкурсант вважає цікавими і рекомендує для
прочитання своїм одноліткам (вказати автора та назву).
Критерії оцінювання конкурсних робіт
Членами журі у кожному турі конкурсу братимуться до уваги:
- уміння учасників яскраво та змістовно висловити свою думку,
самостійність у виконанні творчих завдань;
- творче ставлення дитини до складання відгуку;
- відповідність художнього оформлення змісту відгуку;
- грамотність тексту, - відповідно до віку учасника.
До міського туру конкурсу виходять роботи учасників, що посіли у
шкільному турі І – ІІІ місця (три роботи від кожної школи-учасниці).
Підсумки шкільного туру оформлюються протоколом засідання журі
конкурсу, що складається в довільній формі. До протоколу додається повний
список дітей-учасників та інформація про переможців: прізвище та ім’я, рік
народження, клас, контактний телефон (батьків або бібліотекаря\вчителя).

