
 
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

15 січня 2014 року           №   04        

 

 

Про підсумки  І етапу Всеукраїнського  

конкурсу “Шкільна бібліотека”  

у 2013-2014 навчальному році 
 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс “Шкільна 

бібліотека”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України та Міністерства культури України від 25 січня 2012 року         

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

№ 209/20522, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

08.04.2013 № 417 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу “Шкільна 

бібліотека” у 2013/2014 навчальному році”, наказу управління  15.10.2013        

№ 185 “Про проведення Всеукраїнського конкурсу “Шкільна бібліотека” у 

2013/2014 навчальному році” проведено І етап Всеукраїнського конкурсу 

“Шкільна бібліотека”. Конкурс проводився в 2 тури. І тур  (заочний), на якому 

оцінювалося досвід роботи та портфоліо  конкурсанта. ІІ тур (очний) 

передбачав оцінювання презентації досвіду, виконання творчого завдання.         

У номінації конкурсу “Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального 

закладу” прийняли участь 8 шкільних бібліотекарів із 7 навчальних закладів 

(ЗОШ № 2 ім. Т.Г.Шевченка, 3 ім. Ф.Ракоці ІІ,  6, 7, 11, 13, 16). Всі учасники І 

етапу Всеукраїнського конкурсу “Шкільна бібліотека” проявили себе творчими, 

активними, ініціативними, продемонстрували високий рівень бібліотечної 

майстерності, володіння інформаційно-комунікаційними технологіями. 

За рішенням журі І етапу Всеукраїнського конкурсу “Шкільна бібліотека” 

в номінації “Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу” 

лауреатами стали: Цімоха Алла Андріївна (ЗОШ № 7), Чудлай Наталія Іванівна 

(ЗОШ № 11), Басараб Діана Володимирівна та Скільська Парасковія Іванівна 

(ЗОШ № 13), Добош Тетяна Василівна (ЗОШ № 16). 

Переможцем І етапу Всеукраїнського конкурсу “Шкільна бібліотека” в 

номінації “Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу” 

стала Бора Андріана Василівна (ЗОШ № 6).  



Виходячи з вищенаведеного, 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1.  Затвердити рішення журі І етапу Всеукраїнського конкурсу “Шкільна 

бібліотека”.  

2. Нагородити переможця та лауреатів Всеукраїнського конкурсу 

“Шкільна бібліотека” грамотами управління освіти виконавчого комітету 

Мукачівської міської ради.  

3. Керівникам   навчальних   закладів  та  атестаційній  комісії  ІІ рівня 

врахувати  результативність  участі  шкільних бібліотекарів  у  конкурсах 

бібліотечної майстерності під час атестації. 

4.  Методичному кабінету управління освіти  подати відповідні матеріали 

в  Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти  та забезпечити 

участь переможця І етапу конкурсу в ІІ етапі (обласному) Всеукраїнського 

конкурсу “Шкільна бібліотека”.  

5. Контроль за виконанням  наказу покласти на завідувача методичного 

кабінету Рубець М.І. 
 

 

Начальник управління        М.Мотильчак 

 

 

 

 
 


