
 
 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

      

Н А К А З  
 

 

29.03.2017 Ужгород № 101  

 
 

Про підбиття підсумків ІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу  

„Шкільна бібліотека-2017”  

 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України 11.03.2016 

№ 247 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу „Шкільна бібліотека-

2017”, 25.03.2016 2016 № 559 „Про затвердження номінацій та критеріїв 

оцінювання 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 25.01.2012 № 61/58, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10.02.2012  № 209/20522, у листопаді 2016 – 

березні 2017 р. в області відбулися І та ІІ етапи конкурсу „Шкільна 

бібліотека-2017” (далі – Конкурс). 

У І етапі Конкурсу взяли участь 206 бібліотек. Серед активних 

учасників – бібліотеки Берегівського, Великоберезнянського, 

Виноградівського, Воловецького, Міжгірського, Мукачівського, 

Перечинського, Свалявського, Тячівського, Ужгородського районів та           

міст Хуст, Мукачево, Берегово. 

За результатами першого етапу, який проводився в листопаді –      

грудні 2016 року, для участі у другому етапі організаційними комітетами 

першого етапу було подано 19 робіт із 13 міст і районів області. Серед 

учасників – 7 бібліотек міських навчальних закладів та 12 – сільських; у т. ч. 

одного навчального закладу І–ІІ ступенів та 16 навчальних закладів                

І–ІІІ ступенів, двох гімназій. Дві роботи надійшли із навчальних закладів з 

угорською мовою навчання. Переважна більшість конкурсних матеріалів у 

цілому відповідали визначеним критеріям та вимогам. 

Номінація „Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального 

закладу” була представлена 7 учасниками, номінація „Бібліотека – виховний 

простір навчального закладу” – 4 учасниками, номінація „Читання і діти: 

діапазон бібліотечних ідей і можливостей” – 8 учасниками. Дві номінації – 
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„Шкільна бібліотека: інноваційні проекти” та „Сучасний методист: новий 

формат діяльності” – представлені не були. 

Журі конкурсу відповідно до критеріїв оцінювання визначило 

переможців і лауреатів у представлених номінаціях. 

Згідно з рішенням журі Конкурсу  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцем обласного етапу Конкурсу в номінації 

„Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей” та нагородити 

Почесною грамотою департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації бібліотеку Виноградівської загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів №2 Виноградівської районної ради (директор Продан Ірина 

Михайлівна, завідувач бібліотеки Карбованець Тетяна Іванівна). 

2. Визнати лауреатами обласного етапу Конкурсу та нагородити 

грамотами департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації такі 

бібліотеки: 

у номінації „Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального 

закладу”: 

бібліотеку Концівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Ужгородської районної ради 

(директор Лужецька Наталія Василівна, бібліотекар Костик Світлана 

Юріївна); 

у номінації „Бібліотека – виховний простір навчального закладу”: 

бібліотеку Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 з 

поглибленим вивченням окремих предметів та курсів (директор Ілов Василь 

Адамович, завідувач бібліотеки Добош Тетяна Василівна); 

у номінації „Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей”: 

бібліотеку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Тур’я Ремета 

Перечинського району (директор Мегела Антоніна Іванівна, завідувач 

бібліотеки Червеняк Марина Михайлівна); 

бібліотеку Макарівської ЗОШ І- ІІІ ступенів Мукачівської районної 

ради (директор Гардубей Маріанна Володимирівна, завідувач бібліотеки 

Мейсар Надія Іванівна); 

бібліотеку Міжгірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

(директор Коваль Михайло Васильович, завідувач бібліотеки Фляшко Віталія 

Федорівна). 

3. За високий фаховий та естетичний рівень матеріалів, поданих на 

Конкурс, відзначити Подяками наступні заклади: 

бібліотеку Гатянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                

ім. Ковача Вільмоша Берегівської районної ради (директор Роман Еріка 

Вікторівна, завідувач бібліотеки Папп Ганна Йосипівна); 

бібліотеку Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №20  

ім. О. Духновича Мукачівської міської ради (директор Чорі Василь 

Васильович, завідувач бібліотеки Ердевдій Наталка Григорівна); 
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бібліотеку Берегівської гімназії Берегівської міської ради (директор 

Кенийз Володимир Михайлович, завідувач бібліотеки Цібеленко Леся 

Іванівна); 

бібліотеку Костилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Рахівської районної ради (директор Миланюк Іван Дмитрович, завідувач 

бібліотеки Штечук Надія Іванівна); 

бібліотеку Свалявської гімназії Свалявської районної ради (директор 

Туряниця Вікторія Георгіївна, завідувач бібліотеки Ткачук Вікторія 

Михайлівна); 

бібліотеку Углянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Углянської сільської ради Тячівського району (директор Рошко Марія 

Іванівна, завідувач бібліотеки Богдан Мар’яна Іванівна); 

бібліотеку Краснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Краснянської сільської ради Тячівського району (директор Сойма Марія 

Михайлівна, завідувач бібліотеки  Савула Світлана Василівна); 

бібліотеку Дусинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Свалявської районної ради (директор Пацан Віталій Михайлович, завідувач 

бібліотеки Лало Ніна Іванівна); 

бібліотеку Пацканівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Ужгородської районної ради (директор Коштура Ілля Васильович, 

бібліотекар  Січка Марія Михайлівна); 

бібліотеку Нижньоворітської школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Воловецького району (директор Ряшко Наталія Юріївна, завідувач бібліотеки 

Рябінчак Валентина Іллівна); 

бібліотеку Неліпинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Свалявської районної ради (директор Легеза Надія Василівна, завідувач 

бібліотеки Плоскіна Ганна Миронівна); 

бібліотеку Мукачівського НВК „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

ДНЗ „Гармонія” Мукачівської міської ради (директор Мотильчак Михайло 

Андрійович, завідувач бібліотеки Полянська Магдалина Михайлівна); 

бібліотеку Хустської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 

Хустської міської ради (директор Лемак Ольга Михайлівна, завідувач 

бібліотеки Лавренко Магдалина Олександрівна). 

6. Закарпатському інституту післядипломної педагогічної освіти 

(директор Палько Т. В.): 

6.1. Подати в установленому порядку організаційному комітету           

ІІІ етапу Конкурсу матеріали переможця та статистичний звіт про підсумки 

проведення ІІ етапу; 

6.2. Розмістити в Інтернет-мережі на веб-ресурсі інституту конкурсні 

матеріали для перегляду членами журі ІІІ етапу; 

6.3. Сприяти поширенню кращих матеріалів Конкурсу серед 

бібліотекарів області. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор департаменту       Г. Сопкова 


