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Додаток №1 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення обласного туру 

для читачів-дітей «ЛІДЕР ЧИТАННЯ» 

(в рамках Всеукраїнського конкурсу «ЛІДЕР ЧИТАННЯ») 

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу «ЛІДЕР ЧИТАННЯ» для читачів-дітей  (далі – 

Конкурс). 

 1.2. Всеукраїнський конкурс «ЛІДЕР ЧИТАННЯ»  проводиться за ініціативи 

Національної бібліотеки України для дітей, спеціалізованими бібліотеками 

України для дітей за сприянням Міністерства культури України, Української 

асоціації працівників бібліотек для дітей, Національної секції Міжнародної 

ради з дитячої та юнацької книги IBBY.  

1.3. Організаційно-методичне забезпечення Обласного туру здійснює 

Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна (далі – 

Бібліотека). Телефон для довідок: (0512) 37-66-44 

1.4. Основною метою Конкурсу є розвиток інтелектуального потенціалу 

дітей України; пошук нових дієвих та гармонійних форм національно-

патріотичного виховання; заохочення дітей та підлітків до систематичного 

читання; популяризація та підтримка дитячого читання; підвищення ролі 

книги серед дітей; заохочення юних до змістовного дозвілля; підвищення 

міжнародного авторитету України. 

1.5. Завданням Конкурсу є залучення широкого загалу дітей до активної 

участі у культурному житті країни;  почуття любові до рідної Вітчизни й 

поваги до кращих надбань вітчизняної та світової літератури; розвиток 

зацікавленості дітей у читанні завдяки «відкриттю» ними книги як результату 

плідної праці багатьох людей та неповторного засобу самовираження, а 

також стимулювання дитячих бібліотек до розробки та впровадження 

власних програм популяризації дитячого читання та залучення до участі у 

них читачів. 

1.6. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VI. 
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1.7. До інформаційного супроводу Конкурсу залучаються районні, міські 

бібліотеки для дітей, бібліотеки ЦБС області та бібліотеки об`єднаних 

територіальних громад. 

 

 

2.   Участь у Конкурсі 

 2.1. Учасниками  Конкурсу «ЛІДЕР ЧИТАННЯ» можуть стати зареєстровані 

читачі дитячої бібліотеки (учні 6-7 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів і форм власності), які читають книжки та є активними 

учасниками різноманітних бібліотечних програм підтримки читання: беруть 

участь у волонтерських, творчих, рекомендаційних та PR-напрямах програм 

читання, обговореннях книжок, зустрічах з авторами, а також позиціонують 

себе як постійних  читачів бібліотеки — важливого в житті кожної людини 

місця зустрічі з книгою.  

3.     Строки  та умови проведення Конкурсу 

3.1. Конкурс проводитиметься щороку, починаючи з 2018 р., у три тури: 

-  перший на районному рівні з 01 квітня по 01 серпня 2018 року;  

- другий  на обласному рівні з 01 серпня 2018 року по 01 вересня 2018 

року;  

- третій, підсумковий — на всеукраїнському рівні, у терміни, що 

відповідають термінам проведення в області заходів з підтримки книжки й 

читання. 

3.2. На першому районному рівні з 01 квітня по 01 серпня 2018 року кожна 

бібліотека - учасниця розробляє умови Конкурсу на власний розсуд про 

перебіг районного туру, але з обов’язковим дотриманням основних правил 

участі. 

 3.3. Обов’язковим елементом при відборі учасників має стати певна система 

рейтингів — оцінювання під час проведення різних програм підтримки 

читання (допоможе визначити справжніх лідерів читання). 

3.3. До 01 серпня 2018 року бібліотека - учасниця подає до Миколаївської 

обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна на Обласний  тур «ЛІДЕР 

ЧИТАННЯ» матеріали на переможця районного туру:  

3.3.1.  Портфоліо  

Вимоги до оформлення портфоліо: 

- робота повинна містити  творчий звіт закладу, в якому необхідно  

висвітлити у довільній текстовій формі соціокультурну та просвітницьку 
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діяльність переможця районного конкурсу за останні три роки за даною 

темою, характеристику на переможця районного конкурсу, з додаванням 

світлин про участь його у конкурсах, олімпіадах  тощо; 

- загальний обсяг роботи  до 5-ти сторінок формату А4 з наданням 

фотоілюстративного матеріалу, в друкованому та електронному вигляді. 

3.3.2. Презентацію самого себе  

Вимоги до оформлення презентації: 

-  електронний медіа ресурс;  

 - створення відеоролика, флеш – ролика, буктрейлеру, або флеш - 

презентації тощо; 

- не більше 20 слайдів; 

- переможець районного конкурсу виконує роботу самостійно,  де він 

позиціонує себе як лідера читання з додаванням відгуку на книгу; 

- матеріали надаються на CD- , DVD –дисках;  

- час відеоролика тривалістю  до 5 хвилин. Формати AVI, DVD, MPEG 4. 

Обов’язковим є якість зображення та  закінченість роботи. 

3.4. На другому обласному рівні з 01 серпня 2018 року по 01 вересня 2018  

року  в Обласній бібліотеці для дітей імені В. О. Лягіна за результатами ІІ 

туру визначається переможець – найкращий лідер читання області. 

3.5. Третій, підсумковий — на всеукраїнському рівні, у терміни, що 

відповідають термінам проведення в області заходів з підтримки книжки й 

читання. 

 

4. Фінансове забезпечення Конкурсу 

4.1. Конкурс проводиться на безоплатній основі. 

4.2. Витрати на організацію та проведення І туру Конкурсу здійснюються за 

рахунок районних, міських бібліотек для дітей, бібліотек  ЦБС області та 

бібліотек об`єднаних територіальних громад, а також коштів, не заборонених 

законодавством України.  

4.3. Витрати на організацію та проведення ІІ туру Конкурсу здійснюються за 

рахунок Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна, а 

також коштів, не заборонених законодавством України.  

4.4. Витрати на проїзд переможців ІІ туру до бібліотеки, що проводитиме 

підведення підсумків ІІІ туру, здійснюються за рахунок учасників, 

спонсорської допомоги, а також коштів, не заборонених законодавством 

України. 
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5. Організаційний комітет Конкурсу 

5.1. Оцінювання  робіт учасників Обласного туру проводить журі. Журі є 

робочим органом Конкурсу, завданням якого є оцінювання конкурсних робіт, 

визначення переможців. Обласне журі Конкурсу підбиває підсумки ІІ туру, 

визначає  по 1 переможцю, який братиме участь у ІІІ підсумковому турі.  

До складу журі входять представники організаторів Обласного туру, 

громадських об’єднань, творчих спілок, провідні фахівці бібліотечних 

установ міста та області. 

5.2.До складу журі не можуть входити близькі особи учасників Конкурсу.  

Роботу  журі очолює голова,  який проводить засідання журі та підписує 

протоколи цих засідань. Рішення журі приймається колегіально та 

оформлюється протоколом. 

5.3. У 2018 р. перше підведення підсумків ІІІ туру Конкурсу проходитиме на 

базі Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки у вересні 

цього року. 

 

6.   Визначення переможців Конкурсу 

6.1. При оцінці порт фоліо та презентації самого себе враховується 

відповідність таким критеріям: 

- відповідність вимогам до оформлення портфоліо - 2 бали; 

 - відповідність вимогам до оформлення презентації - 2 бали; 

- відгук на книгу, повнота розкриття теми - 2 бали; 

- творчий підхід – 2 бали; 

 - оригінальність – 2 бали. 

6.2. Підсумки  оцінки порт фоліо та презентації самого себе підводяться за 

загальною сумою балів критеріїв оцінки.  Максимальна сумарна кількість 

балів – 10. 

6.3. За результатами оцінки порт фоліо та презентації самого себе, 

переможцям районного туру, які набрали максимальну сумарну кількість 

балів (10),  буде запропоновано взяти  участь у віртуальному діалозі за 

участю членів журі, де  модератором зустрічі виступить Обласна бібліотека 

для дітей ім. В. О. Лягіна,  з метою об’єктивного оцінювання учасників  

обласного туру. 
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6.4. Оцінювання відповідей учасників обласного конкурсу відбувається за 10 

бальною шкалою. 

6.5. Переможцями обласного туру вважаються учасники, які набрали 

найбільшу кількість балів, відповіли на запитання членів журі та були 

визначені шляхом їх голосування. 

7.  Підведення підсумків конкурсу: 

-      Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та подарунками.  

-  Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна складає зведений 

інформаційний звіт про проведення Конкурсу і розміщує його в ЗМІ, на сайті 

Обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна, а також здійснює 

інформаційний супровід ходу Конкурсу. 

 

 

Директор обласної бібліотеки  

для дітей ім. В. О. Лягіна                                                   Т. А. Жайворонок 
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Додаток №1 

ЖУРІ 

обласного туру 

для читачів-дітей «ЛІДЕР ЧИТАННЯ» 

(в рамках Всеукраїнського конкурсу «ЛІДЕР ЧИТАННЯ») 

Голова Журі: Поддубна Лариса Олександрівна, заступник начальника, 

начальник відділу закладів культури та охорони культурної спадщини 

управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної  

державної  адміністрації  

Заступник голови журі: Жайворонок Тетяна Анатолівна, директор 

Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна, заслужений 

працівник культури, нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, лауреат 

обласної премії М. Аркаса 

Члени журі: 

Марущак Віра Іванівна, голова Миколаївського відділення  Національної 

спілки письменників України, нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ 

ступеня,  лауреат обласної премії ім. Миколи Аркаса в номінації «Народна 

творчість і художня діяльність», Міжнародного конкурсу літератури і 

культури «Слов'янські традиції» 

Чижова Людмила Яківна, Миколаївська письменниця, член спілки 

письменників України, лауреат обласної премії М. Аркаса 

Семілєт Наталя Вікторівна, директор ЦБС для дітей м. Миколаєва, 

заслужений працівник культури України ( за узгодженням) 

Романченко Олена Леонідівна, заступник директора Миколаївської обласної 

бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна   

Гладьо Ірина Юріївна, викладач-методист, голова циклової комісії 

бібліотечних дисциплін і діловодства Миколаївського коледжу культури і 

мистецтв 

Секретар: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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Власенко Катерина Олександрівна, провідний методист Миколаївської 

обласної бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна   


