
 

М І Н І С Т Е Р С Т В О  О С В І Т И  І  Н А У К И  У К Р А Ї Н И  

Н А К А З  

м. Київ 

 11.03.  2016          № 247 

 

 

Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу  

«Шкільна бібліотека - 2017» 

 

 

 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                             

за № 209/20522, з метою залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення 

діяльності бібліотек загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, 

піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві та підвищення престижу бібліотечної 

професії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у 2016-2017 навчальному році Всеукраїнський конкурс 

«Шкільна бібліотека - 2017» (далі – Конкурс). 

2. Затвердити склад організаційного комітету Конкурсу, що додається. 

3. Організаційному комітету Конкурсу до 29.04.2016 визначити номінації, 

за якими проходитиме Конкурс, та критерії оцінювання, за якими 

визначатимуться переможці і лауреати Конкурсу. 

4. Інституту модернізації змісту освіти (Вяткіна Н. Б.) подати на 

затвердження в установленому порядку: 

номінації, за якими проходитиме Конкурс; 

критерії оцінювання, за якими визначатимуться переможці та лауреати 

Конкурсу. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

П. К. Хобзея. 

 

 

Міністр                            С. М. Квіт



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України   

_11.03.2016_____ № _247_____ 

 

 

 

Склад 

організаційного комітету  

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 2017»  

 

 

 

Березівська 

Лариса Дмитрівна   

директор Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 

Національної академії педагогічних наук України, 

голова (за згодою) 

 

Вяткіна 

Наталія Борисівна 

директор Інституту модернізації змісту освіти, 

заступник голови 

 

Паращенко 

Тетяна Сергіївна 

 

головний спеціаліст відділу бібліотек управління 

соціокультурного розвитку регіонів Міністерства 

культури України, заступник голови (за згодою) 

 

Бєлоглазова 

Наталія Валентинівна 

методист вищої категорії відділу організації 

конкурсів і подій Інституту модернізації змісту         

освіти, секретар 

 

Бєскова  

Наталія Володимирівна 

 

 

 

заступник директора департаменту - начальник 

відділу змісту освіти, мовної політики та освіти 

національних меншин департаменту загальної 

середньої та дошкільної освіти Міністерства 

освіти і науки України 

 

Вернидуб  

Оксана Михайлівна  

начальник відділу організації конкурсів і подій 

Інституту модернізації змісту освіти 

 

Квасниця 

Ірина Юліанівна 

президент Західно-Української Асоціації 

«Спадщина України», член Національної спілки 

журналістів України (за згодою) 

 

Коваль  

Олександра Андріївна 

президент громадської організації «Форум 

видавців» (за згодою) 

 

Крижко 

Людмила Володимирівна 

методист вищої категорії Науково-методичного 

центру позашкільної освіти Запорізького 



обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти  

 

Крутаков  

Олег Владиславович 

директор Шкарівської загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської  

області, переможець Всеукраїнського конкурсу 

«Шкільна бібліотека - 2014»  

 

Лампіга  

Алла Віталіївна 

завідувач бібліотеки Фізико-математичної гімназії 

№ 17 Вінницької міської ради, переможець  

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека - 

2014» 

 

Турбаніст 

Тамара Миколаївна 

заступник генерального директора з науково-

методичної роботи Національної бібліотеки 

України для дітей (за згодою) 

 

Хемчян  

Ірина Іванівна 

 

 

 

завідувач відділу наукового і прикладного 

бібліотекознавства Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені                        

В. О. Сухомлинського Національної академії 

педагогічних наук України (за згодою) 

 

Шевченко  

Ірина Олександрівна 

 

президент Української бібліотечної асоціації, 

директор Інституту публічного управління та 

кадрової політики Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв (за згодою) 

 

 

 

Директор Інституту 

модернізації змісту освіти       

  

Н. Б. Вяткіна 

 

Директор департаменту зага-

льної середньої та дошкіль-

ної освіти 

  

Ю. Г. Кононенко 

 


