
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 

 

від «08» листопада 2010р                        м. Київ                                                № 193  

 

Про організацію та проведення  

І-ІІ етапів Всеукраїнського 

 конкурсу «Шкільна бібліотека»  

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 2 листопада 2010 

року № 1044 «Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна 

бібліотека», з метою оптимізації інноваційної діяльності та покращання ефективності 

роботи шкільних бібліотек із заохочення учнів до читання, підвищення читацької 

компетентності школярів, популяризації кращого досвіду бібліотекарів  

наказую: 

1. Провести з 15 листопада 2010 року до 1 червня 2011 року конкурс «Шкільна 

бібліотека» згідно з порядком, визначеним  Міністерством освіти і науки України в 

наказі від 2 листопада 2010 року № 1044 «Про організацію та проведення 

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека». 

2. Затвердити склад  оргкомітету та  журі конкурсу (додатки 1, 2). 

3. Управлінню економіки та фінансів (Олефіренко Н.М.) при формуванні бюджету на 

2011 рік передбачити видатки на нагородження переможців згідно з кошторисом 

(додаток 3).  

4. Начальникам управлінь освіти районних у м. Києві державних адміністрацій: 

Провести  І етап (районний) Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» з 15 

листопада 2010 року до 1 квітня 2011 року. 

4.2.Подати до 15 квітня 2011 року матеріали на переможців І (районного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» для участі у ІІ (міському) етапі до 

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

5. Київському університету імені Бориса Грінченка (Огнев’юк В.О.):  

5.1.Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення Всеукраїнського 

конкурсу «Шкільна бібліотека». 

5.2.Забезпечити (до 1 червня 2011 року) підведення підсумків ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» та подання (до 15 червня 2011 року) 

матеріалів на переможців до Міністерства освіти і науки України для участі у ІІІ 

етапі.   

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника 

Головного управління освіти і науки Руденко Г.В.  

 

Начальник             В.Горюнова 

 



 

 

 
Додаток  1 

до наказу Головного управління освіти і 

науки виконавчого органу Київради  

(Київської міської державної 

адміністрації) 

від             08.11.2010      №   193 

 

СКЛАД  ОРГКОМІТЕТУ 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Шкільна бібліотека” 

 

1. Поперечна Л.А.  – заступник директора бібліотеки Київського 

університету імені Бориса Грінченка; 

2. Кутова Т.А.  – методист  науково-методичного центру Голосіївського 

району; 

3. Перетятько В.Д.  – методист науково-методичного центру Дарницького 

району; 

4. Осадчук Н.Ф.  – методист науково-методичного центру Деснянського 

району; 

5. Сіра В М.  – методист науково-методичного центру  Дніпровського 

району; 

6. Биховченко С.П.  – методист науково-методичного центру Оболонського 

району; 

7. Кічигіна Л.О. –  методист науково-методичного центру Печерського 

району;   

8. Бучина О.Ф.  – методист науково-методичного центру Подільського 

району; 

9. Шелухіна Н.М. – методист науково-методичного центру Святошинського 

району; 

10. Судак Л.Р.   – завідувач відділу інформації та інноваційних технологій 

науково-методичного центру Солом’янського району; 

11. Глінка Т.В.  – методист науково-методичного центру  

Шевченківського району. 

 

   

Перший заступник начальника                                              Г.Руденко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
Додаток  2 

до наказу Головного управління освіти і 

науки виконавчого органу Київради 

(Київської міської державної 

адміністрації) 

від   08.11.2010       № 193 

 

ЖУРІ 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу  

“Шкільна бібліотека” 

 

1. Зотова В.А. –  директор бібліотеки Київського університету імені Бориса 

Грінченка – голова журі; 

2. Хемчан І.І. – завідувач відділу наукового і прикладного бібліотекознавства 

Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського – 

заступник голови журі (за згодою); 

3. Косар Г.В. – спеціаліст вищої категорії інспекції навчальних закладів 

Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської 

міської державної адміністрації);  

4. Матвійчук О.Є. – доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти та 

громадського виховання інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка; 

5. Бондарчук Г.П. – завідуюча науково-методичного центру координації 

методичної роботи інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка; 

6. Свірська Т.І. – завідуюча науково-методичного центру громадського 

виховання та позашкільної освіти інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка; 

7. Кутова Т.А. – методист  науково-методичного центру Голосіївського 

району; 

   

 

   

Перший заступник начальника                                                        Г.Руденко 

 

 

 

 

 


