
 

У К Р А Ї Н А  

ДОБРОПІЛЬСЬКА   РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

Н А К А З 

 

від  19 .09.2018 

м. Добропілля               № 275   - Д 

 

Про проведення районного 

та участь в обласному конкурсі 

віртуальних бібліотечних виставок,  

присвяченого 100-річчю від дня  

народження В.О.Сухомлинського 

 

 

 На виконання наказу департаменту освіти  і науки Донецької обласної 

державної адміністрації від 17.09.2018 № 317 «Про проведення обласного 

конкурсу віртуальних бібліотечних виставок, присвяченого 100-річчю від дня  

народження В.О.Сухомлинського» , у межах Всеукраїнського місячника 

шкільних бібліотек, з метою підвищення рівня  професійної діяльності 

бібліотекарів закладів загальної середньої та позашкільної освіти щодо 

використання сучасних інформаційних технологій, стимулювання їх творчої 

ініціативи 

 

Н А К А З У Ю:   

 

1. Провести районний та взяти участь в обласному конкурсі віртуальних 

бібліотечних виставок, присвяченого 100-річчю від дня народження 

В.О.Сухомлинського (далі-Конкурс), серед бібліотекарів закладів загальної 

середньої освіти з 20 вересня по 15 жовтня. 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1 Забезпечити  участь у районному та обласному етапах Конкурсу з   

з урахуванням методичних рекомендацій щодо наказу департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації від 17.09.2018 №317  «Про проведення обласного 

конкурсу віртуальних бібліотечних виставок, присвяченого 100-річчю від дня  

народження В.О.Сухомлинського»   

- І (районний ) етап з 20 вересня по 15жовтня 2018 року.    

2.2 Надіслати до 10 жовтня 2018 року заявки та конкурсні матеріали із 

зазначенням посилання на попередньо розміщені роботи в Інтернет - просторі  

на електронну адресу: mknv@ukr.net                                                                                                        

3.Методисту з бібліотечних фондів підручників Верем’євій Н.В.:                                                   

3.1 Забезпечити організаційно-методичний супровід бібліотекарів закладів 

загальної середньої освіти району щодо проведення конкурсу віртуальних 

бібліотечних виставок, присвяченого 100-річчю від дня народження 

В.О.Сухомлинського.   
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3.2 Надіслати до 16 жовтня 2018року заявки до обласного оргкомітету  на 

участь у (обласному) етапі Конкурсу переможців І (районного) етапу.  

4. Даний наказ розмістити на сайті відділу освіти райдержадміністрації.  

5. Координацію щодо виконання наказу покласти на Верем’єву Н.В., методиста 

РМК, контроль на Карпову О.В.,  головного спеціаліста, інспектора шкіл.   

 

 

В.о. начальника відділу освіти                                               О.О.Широкопояс 

 

 

 

 

З наказом ознайомлені:                                                               Надіслано:  

 _________ О.В.Карпова                                                           до справи – 1  

__________Н.В.Верем’єва                                                        школи - 8   

                                                                                                     РМК - 1 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вик. Верем’єва Н.В. 0950840174 
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