
ДОБРОПІЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НАКАЗ  № 146  

Від  11.05.2018р. 

м. Добропілля 

 

Про проведення І (міського) етапу 

обласного огляду-конкурсу «Веб-сайт 

як обличчя успіху» 

 

Відповідно до річного плану роботи Донецького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти на 2018 рік, наказу департаменту освіти і науки 

від 24.04.2018 р. № 44 «Про проведення обласного огляду-конкурсу «Веб-сайт як 

обличчя успіху», для підвищення рівня професійної діяльності бібліотекарів, 

методистів з бібліотечних фондів, керівників методичних об’єднань бібліотекарів, 

сприяння впровадженню та поширенню сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій у роботу бібліотек закладів освіти, створення умов щодо формування 

шкільними бібліотеками відкритих і загальнодоступних інформаційних ресурсів,  

 

НАКАЗУЮ: 
1. Провести у 2017-2018 навчальному році І (міський) етап обласного огляду-

конкурсу «Веб-сайт як обличчя успіху» (далі - Конкурс) серед керівників 

методичних об’єднань бібліотекарів  і бібліотекарів закладів загальної середньої 

освіти відповідно до методичних рекомендацій щодо проведення обласного огляду-

конкурсу «Веб-сайт як обличчя успіху» (додаток 1) 

з 14 травня по 10 серпня 2018 року. 

2. Затвердити склад оргкомітету та журі І (міського) етапу Конкурсу      

(додаток 2). 

3. Організаційному комітету Конкурсу: 

3.1. Забезпечити організаційно-методичний супровід проведення Конкурсу.  

3.2. Довести до відома керівників ЗЗСО методичні рекомендації щодо 

проведення обласного огляду-конкурсу «Веб-сайт як обличчя успіху» 

до 14 травня 2018 року. 

 3.3. Підвести підсумки І етапу Конкурсу 

 до 20 серпня 2018 року. 

3.4. Надіслати заявки на участь у II (обласному)  етапі  Конкурсу переможців I 

(міського) етапу до обласного оргкомітету на електронну адресу 

bibliotekaippo@gmail.com   

до 11 серпня 2018 року 

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

4.1. Довести інформацію про проведення Конкурсу до бібліотекарів закладів 

освіти. 

4.2. Сприяти участі бібліотекарів закладів освіти у І (міському) етапі 

Конкурсу.  

4.3. Надіслати заявки на участь у I (міському)  етапі  Конкурсу до міського 

оргкомітету на електронну адресу vasilenko.mk@gmail.com за формою (додаток 3) 

до 25 травня 2018 року.  

mailto:bibliotekaippo@gmail.com
mailto:vasilenko.mk@gmail.com


4.4. Направити до міського оргкомітету матеріали учасників Конкурсу у 

електронному вигляді на електронну адресу vasilenko.mk@gmail.com 

до 10 серпня  2018 року.  

5. Розмістити інформацію про хід Конкурсу на веб-сайтах ЗЗСО, відділу 

освіти та у засобах масової інформації. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на в.о. завідувача методичного 

кабінету Гордієнко І.М. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                               І. В. Кальченко 
       

                                           

                                            
Надіслано:                                  Завізовано: 

ЗЗСО     -   18                             в.о.завідувача МК Гордієнко І.М. 

МК         -     1 

відділ освіти - 1 

до справи  -     1 

 

 

Вик. Василенко Т. А. 

       0506838804 

mailto:vasilenko.mk@gmail.com


Додаток 1 

до наказу  

від__. 05.2018 № __ 

 

Методичні рекомендації 

щодо проведення обласного огляду-конкурсу 

«Веб-сайт як обличчя успіху» 
 

1. Загальні положення 

Відповідно до Законів України «Про освіту» (від 05.09.2017 № 2145-VIII), 

«Про загальну середню освіту» (від 13.05. 1999 № 651- XIV), «Про бібліотеку та 

бібліотечну справу» (від 27.01.1995 № 33/95-ВР) започатковано обласний огляд-

конкурс «Веб-сайт як обличчя успіху» для методистів з бібліотечних фондів МК 

(МЦ), керівників методичних об’єднань бібліотекарів і бібліотекарів закладів 

загальної середньої освіти та позашкільної освіти.  

1.1. Метою обласного огляду-конкурсу «Веб-сайт як обличчя успіху» є 

підвищення рівня професійної діяльності бібліотекарів, методистів з бібліотечних 

фондів МК (МЦ), керівників методичних об’єднань бібліотекарів, сприяння 

впровадженню та поширенню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, 

створення умов щодо формування шкільними бібліотеками відкритих і 

загальнодоступних інформаційних ресурсів.  

Основні завдання обласного огляду-конкурсу:   

- удосконалити віддалене обслуговування користувачів засобами Інтернету; 

- розширити користувацьку аудиторію бібліотечних сайтів; 

- підвищити рівень використання сучасних інформаційних технологій та 

інформаційних ресурсів методистами з бібліотечних фондів, керівниками 

методичних об’єднань бібліотекарів і бібліотечними працівниками; 

- виявити та поширити кращий досвід щодо реалізації інноваційних 

інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотечній роботі. 

1.2. Організатором Конкурсу виступає Донецький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, який здійснює організаційно-методичний 

супровід Конкурсу. 

 

2. Порядок і термін проведення Конкурсу 

Обласний огляд-конкурс «Веб-сайт як обличчя успіху» проводиться серед 

методистів з бібліотечних фондів МК (МЦ), керівників методичних об’єднань 

бібліотекарів і бібліотекарів закладів загальної середньої освіти та позашкільної 

освіти з 2 травня по 20 серпня 2018 року у два етапи: 

- I (міський, районний) етап – з 2 травня по 10 серпня; 

- II (обласний) етап – з 11 по 20 серпня. 

Обласний конкурс «Веб-сайт як обличчя успіху» відбудеться за номінаціями: 

1. Веб-сайт закладу загальної середньої освіти та позашкільної освіти 

(сільські школи та школи селищ міського типу). 

2. Веб-сайт закладу загальної середньої освіти та позашкільної освіти (міські 

школи). 

3. Веб-сайт методиста з бібліотечних фондів, керівника методичного 

об’єднання бібліотекарів. 

 



3. Учасники Конкурсу 

   3.1. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для закладів 

загальної середньої освіти та позашкільної освіти всіх типів і форм власності. 

Учасники Конкурсу - методисти з бібліотечних фондів МК (МЦ), керівники 

методичних об’єднань бібліотекарів, бібліотекарі закладів загальної середньої освіти 

та позашкільної освіти. 

3.2. Для участі в Конкурсі до районного (міського, зонального) оргкомітету 

учасники надсилають заявки із зазначенням прямого посилання на сайт. 

3.3. Для участі у ІІ (обласному) етапі допускається один переможець з 

кожної номінації попереднього етапу. На електронну адресу обласного 

оргкомітету до 11 серпня 2018 року надсилаються заявки із зазначенням прямого 

посилання на сайт.  

 

4. Критерії оцінювання сайтів 

4.1. Сайти оцінюються за такими критеріями: 

- наявність інформації для користувачів (структура, ресурси, послуги, 

контактна інформація, форма зворотного зв’язку); 

- наявність матеріалів, що можуть зацікавити цільову аудиторію сайту; 

- наявність і частота оновлення інформації; 

- наявність додаткових бібліотечно-інформаційних сервісів (віртуальна 

довідка, електронна доставка документів, доступ до корпоративних каталогів 

тощо); 

- наявність інтерактивних форм спілкування (форуми, коментарі, 

опитування, вікторини тощо);  

- наявність посилань на корисні для користувачів джерела та сайти 

(рекомендована вебліографія);  

- швидкість доступу до ресурсів; 

- коректність представлення сайту в основних браузерах (Mozilla 

Firefox, Opera, Google Chrome); 

- візуальна зручність відображення інформації, стильова єдність 

розділів; 

- зручність навігації (наявність спільного меню, мапи сайту, пошуку по 

сайту, кнопок повернення тощо);  

- неперевантаженість дизайну; 

- інтеграція із соцмережами; 

- популярність сайту; 

- відсутність орфографічних помилок. 

4.2. Методичні поради щодо підготовки до Конкурсу можна знайти на 

сайті ІБВ  http://bibliotekaippo7.wixsite.com/libra. 

 

5. Оргкомітет Конкурсу 

5.1. Оргкомітет проводить організаційну роботу: визначає та забезпечує 

порядок проведення Конкурсу (розподіляє обов’язки між членами журі та надає 

доступ до сайтів), затверджує результати та подає заявки для участі в наступному 

етапі (Оргкомітет І етапу), організовує нагородження переможців і лауреатів, 

оприлюднює їх на сайті Конкурсу (Оргкомітет ІІ етапу). 

 

 



6. Журі Конкурсу 

6.1. Журі формується з фахівців-методистів. З-поміж загального числа 

складу журі призначається голова, секретар, решта - члени журі (доручення між 

якими розподіляє голова). 

6.2. Голова журі: 

- організовує роботу журі;  

- забезпечує об'єктивність експертної оцінки сайтів; 

- бере участь у визначенні переможців і лауреатів Конкурсу.  

6.3. Журі Конкурсу: 

- здійснюють експертизу сайтів;  

- заповнюють бланки відомостей експертної оцінки; 

- забезпечують об'єктивність експертної оцінки сайтів; 

- визначають переможців і лауреатів Конкурсу. 

Результати проведення всіх етапів Конкурсу оформляються протоколами 

засідання журі, що підписують голова, секретар і члени журі.  

 

7. Визначення та нагородження переможців 

7.1. Переможцями Конкурсу визначаються сайти, що набрали найбільшу 

кількість балів (не більше 30% у кожній номінації від загальної кількості наданих 

на Конкурс робіт). 

7.2. Переможці та лауреати Конкурсу нагороджуються дипломами та 

сертифікатами відповідно. 

7.3. Оргкомітет і журі Конкурсу можуть відзначати методичні служби, 

керівників закладів освіти за належний фаховий супровід і якісну підготовку 

учасників Конкурсу. 

 
                                                                                                                                          

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до наказу  

від__.05.2018 № __ 

 

 

СКЛАД 

оргкомітету з підготовки та проведення І (міського ) етапу обласного огляду-

конкурсу «Веб-сайт як обличчя успіху» 

 

1.Гордієнко І.М.      -  голова, в.о.завідувача методичним кабінетом відділу освіти 

Добропільської міської ради; 

2. Василенко Т. А.   -  секретар, методист МК відділу освіти; 

3. Ляшенко Л. П      - бібліотекар НВК № 1, керівник методичного об’єднання  

                                     шкільних  бібліотекарів. 

 

СКЛАД 

журі І (міського) етапу обласного огляду-конкурсу  

«Веб-сайт як обличчя успіху» 

 

 

1.Гордієнко І.М.       -  голова журі, в.о.завідувача методичним кабінетом відділу 

освіти Добропільської міської ради; 

2. Василенко Т. А.    - секретар, методист МК відділу освіти; 

 3. Костенко О.І.       -  член журі, методист МК відділу освіти; 

4. Мілейко О. В.       - член журі, методист МК відділу освіти; 

5. Белова В.О.           - член журі, методист МК відділу освіти; 

6. Ляшенко Л. П      - бібліотекар НВК № 1, керівник методичного об’єднання  

                                     шкільних  бібліотекарів; 

7. Папето І. О.          -  бібліотекар ЗОШ-інтернат.    

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Додаток 3 

до наказу  

від__.05.2018 № __ 

 

 

Заявка 

_________________________________________________________ 
назва ЗЗСО 

на участь в І (міському) етапі обласного огляду-конкурсу 

«Веб-сайт як обличчя успіху» 

 

№ 

з/п 

ПІБ  

учасника  

(повністю, 

українською 

мовою) 

Повна назва 

начального закладу 

(установи) (згідно 

зі статутом) 

Посада, 

категорія, 

стаж роботи 

Телефон, 

електронна 

адреса 

Пряме 

посилання 

на сайт  

      

      

 

ПІБ відповідальної особи 

м.т. відповідальної особи 

 

 

 


