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Про проведення 
Всеукраїнського конкурсу 
«Шкільна бібліотека -  2020»

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 закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві та підвищення 
престижу бібліотечної професії

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2019/2020 навчальному році Всеукраїнський конкурс 
«Шкільна бібліотека -  2020» (далі -  Конкурс).

2. Затвердити склад організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу 
«Шкільна бібліотека — 2020», що додається.

3. Організаційному комітету Конкурсу до 30.04.2019 визначити номінації, 
за якими проходитиме Конкурс, та критерії оцінювання, за якими 
визначатимуться переможці і лауреати Конкурсу.

4. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 
(Завалевський Ю. І.) 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 

Карандія В. А.

Міністр Л. М. Гриневич



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти 
і науки України

ЛЛ РЛМ)/9 № А 54

Склад
організаційного комітету

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека -  2020»

директор Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 
Національної академії педагогічних наук 
України, голова оргкомітету (за згодою)

Березівська 
Лариса Дмитрівна

Левківський заступник директора Державної наукової установи
Казимир Михайлович «Інститут модернізації змісту освіти», заступник

голови оргкомітету

Белоглазова методист вищої категорії відділу організації
Наталія Валентинівна масових заходів Державної наукової установи

«Інститут модернізації змісту освіти», секретар

Артеменко начальник відділу організації масових заходів
Олена Анатоліївна Державної наукової установи «Інститут

модернізації змісту освіти»

Бескова
Наталія Володимирівна

Бруй
Оксана Миколаївна

Дзюба
Наталія Йосипівна

заступник директора департаменту - начальник 
відділу змісту освіти, мовної політики та освіти 
національних меншин департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Міністерства 
освіти і науки України

директор Науково-технічної бібліотеки ім. 
Г. І. Денисенка Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» (за згодою)

заступник генерального директора з 
інформаційних технологій Національної 
бібліотеки України для дітей (за згодою)

Кириченко засновник _ видавництва «Наш формат»
Владислав Володимирович (за згодою)
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Коваль
Олександра Андріївна

директор державної установи «Український 
інститут книги» (за згодою)

Красовицький 
Олександр Віталійович

генеральний директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Видавництво Фоліо» 
(за згодою)

Круглов
Віктор Володимирович

директор Товариства з обмеженою 
відповідальністю Видавництво «Ранок» 
(за згодою)

Поліщук
Алла Михайлівна

заступник директора з навчально-виховної 
роботи спеціалізованої школи № 115 ім. 
І. Огієнка Солом’янського району м. Києва

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)

Шум
Люсьєна Вікторівна

виконавчий директор благодійної організації 
«Благодійний фонд «Бібліотечна країна» 
(за згодою) ^

Директор департаменту загальної /іл ------
середньої та дошкільної освіти ( \ І Г  Ю. Г. Кононенко

В. о. директора Інституту 
модернізації змісту освіти Ю. І. Завалевський


