
 

  

УКРАЇНА 

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

НАКАЗ 

від 30.05.2019 року   № 180  

 

Про проведення 1-го та 2-го  

етапів Всеукраїнського конкурсу 

«Шкільна бібліотека – 2020»  

  

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 

2019 року № 598 «Про затвердження номінацій та критеріїв оцінювання 

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 25.02.2019 року №254 «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020», відповідно 

до Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 січня   

2012 року № 61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 

2012 року за № 209/20522, рішення організаційного комітету Всеукраїнського 

конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020» та з метою належної організації 

конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ПРОВЕСТИ у 2019/2020 навчальному році 1-ий та 2-ий етапи 

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020» (далі – Конкурс) у 

таких номінаціях «Модель бібліотеки Нової Української школи», 

«Медіакультура в бібліотечному просторі», «Бібліотека – територія читання». 

2. ЗАТВЕРДИТИ склад оргкомітету 2-го етапу Конкурсу згідно з   

додатком 1. 

3. Начальникам органів управління освітою здійснити організаційні заходи 

щодо проведення у грудні 2019 року 1-го етапу Конкурсу: 

3.1. До 15 січня 2020 року надіслати до комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради заявки на участь у 2-му етапі Конкурсу та 

матеріали переможців 1-го етапу Конкурсу згідно з додатком 2; 
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3.2. ЗАБЕЗПЕЧИТИ участь переможців Конкурсу у 2-му етапі 

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020». 

4. Комунальному закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради   

(Ігор СМАГІН) забезпечити організаційно-методичний супровід підготовки та 

проведення 2-го етапу Конкурсу: 

4.1. До 25 січня 2020 року сформувати склад журі 2-го етапу Конкурсу; 

4.2. До 01 березня 2020 року підбити підсумки 2-го етапу Конкурсу; 

4.3. До 15 квітня 2020 року подати до Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» заявку на участь переможців у 3-му етапі 

Конкурсу у номінаціях «Модель бібліотеки Нової Української школи», 

«Медіакультура в бібліотечному просторі», «Бібліотека – територія читання». 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника – 

начальника відділу загальної середньої, дошкільної та інклюзивної освіти 

управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 

Ольгу ЛИПОВЕЦЬКУ.   

 

 

 

Начальник управління  Лариса ШЕВЧУК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу управління освіти і 

науки Житомирської обласної 

державної адміністрації   

 від 30.05.2019 року № 180 

 

Склад  

оргкомітету 2-го етапу Всеукраїнського конкурсу 

 «Шкільна бібліотека – 2020» 

 

1.  Липовецька Ольга 

Григорівна 

заступник начальника управління освіти і науки 

облдержадміністрації, голова оргкомітету 

2.  Сюравчик Микола  

Кирилович 

заступник директора КЗ «Житомирський 

ОІППО» ЖОР, заступник голови оргкомітету 

3.  Кравчук Наталія 

Віталіївна 

завідувач лабораторії освітнього 

адміністрування КЗ «Житомирський ОІППО» 

ЖОР 

4.  Мяновська Тетяна 

Миколаївна 

завідувач науково-методичного центру 

управління освіти виконавчого комітету 

Житомирської міської ради (за згодою)  

5.  Ренькас Броніслава 

Мирославівна 

методист лабораторії впровадження освітніх 

інновацій КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

6.  Стефанович Ольга 

Петрівна  

методист лабораторії методичного забезпечення 

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР 

7.  Суханюк Зоя 

Францівна 

головний бухгалтер КЗ «Житомирський 

ОІППО» ЖОР 

 

 

 

 

Заступник директора  

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР    Микола СЮРАВЧИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу управління освіти і 

науки Житомирської обласної 

державної адміністрації   

 від 30.05.2019 року № 180 
 

Заявка 

на участь у 2 етапі Всеукраїнського конкурсу 

 «Шкільна бібліотека – 2020» 

Назва номінації_______________________________________________________ 

 

1.  Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  

2.  Дата народження  

3.  Місце проживання  

4.  Контактна інформація (мобільний телефон, електронна 

адреса) 

 

5.  Освіта (найменування закладу освіти, рік закінчення 

навчання, спеціальність за дипломом) 

 

6.  Підвищення кваліфікації (за останні 5 років; очна, заочна 

форма; рік проходження та найменування освітніх програм, 

курсів, тренінгів тощо) 

 

7.  Стаж роботи: 

……………...загальний 

 

 ……………..бібліотечний  

8.  Місце роботи (найменування закладу освіти відповідно до 

статуту, місцезнаходження, телефон, e-mail) 

 

9.  Посада  

10.  Державні нагороди, відомчі заохочувальні відзнаки (рік 

нагородження) 

 

 

 

Керівник місцевого органу 

Управління освітою    ________________________________ 

 

Дата «____»____________20___року 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора  

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР      Микола СЮРАВЧИК  


