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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ

ОСВІТИ

НАКАЗ

р. м. Краматорськ № <£&У

Про підсумки проведення 
обласного конкурсу лепбуків 
«Бібліотека НУШ -  простір для 
освітніх можливостей кожного учня»

Відповідно до наказу Донецького обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти від ЗО серпня 2019 року № 152, річного плану роботи на 
2019 рік, у межах Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, з метою 
підвищення престижності професії бібліотекаря, виявлення та підтримки 
творчих бібліотекарів проведено обласний конкурс лепбуків «Бібліотека НУШ 
-  простір для освітніх можливостей кожного учня» (далі -  Конкурс). Від 
управлінь (відділів) освіти міських рад, райдержадміністрацій, об’єднаних 
територіальних громад до обласного оргкомітету на участь у Конкурсі подано 
51 лепбук: у номінації «Бібліотекарі зі стажем роботи до 10 років» - 27, у
номінації «Бібліотекарі зі стажем роботи понад 10 років» - 24.

Розглянувши роботи та протоколи спільних засідань оргкомітету та журі 
обласного конкурсу лепбуків «Бібліотека НУШ -  простір для освітніх 
можливостей кожного учня» (Протокол № 2 від 12.11 2019 року)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити результати Конкурсу за номінаціями: «Бібліотекарі зі 
стажем роботи до 10 років», «Бібліотекарі зі стажем роботи понад 10 років» 
(додатки 1, 2).

2. Відзначити подяками працівників методичних служб, які 
здійснювали якісний організаційно-методичний супровід переможців Конкурсу 
(додаток 3).

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій 
військово-цивільних адміністрацій та рекомендувати керівникам органів освіти 
міських рад, органам управління освітою об’єднаних територіальних громад:
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3.1. Довести інформацію про підсумки проведення Конкурсу до відома 
фахівців відповідного напряму.

3.2. Проаналізувати результати обласного Конкурсу.
3.3. Спланувати систему заходів щодо стимулювання та підтримки 

шкільних бібліотекарів у конкурсному русі, підвищення рівня професійної 
компетентності бібліотечних працівників і результативності участі у фахових 
конкурсах.

4. Завідувачу бібліотеки Донецького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти Ользі Скібіній:

4.1. Підготувати дипломи переможців Конкурсу та забезпечити їх 
вручення.

4.2. Вивчити досвід роботи переможців Конкурсу, організувати його 
висвітлення через систему заходів міжкурсового періоду, на курсах підвищення 
кваліфікації спеціалістів відповідного фаху.

5. Відділу дистанційного навчання (Костенко) оприлюднити наказ про 
результати Конкурсу на сайті Донецького обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково- 
педагогічної роботи та моніторингу якості освіти Донецького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти Галину Ломакіну.

В. о. ректора Юлія БУРЦЕВА
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Додаток 1
до наказу Донецького ОБЛІППО
від -у '' у- 4 2019 № •

Список
переможців обласного конкурсу лепбуків 

Номінація «Бібліотекарі зі стажем роботи до 10 років»

Диплом І ступеня

№
з/п

ПІБ Посада Навчальний заклад

1. Каракай Тетяна 
Миколаївна

завідувач бібліотеки Українська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №12 Селидівської міської ради

Диплом II ступеня

№
з/п

ПІБ Посада Навчальний заклад

1. Кубашта Тетяна 
Юріївна

бібліотекар Добропільська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Добропільської районної ради

2. Смик Світлана 
Володимирівна

бібліотекар Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 15 Добропільської міської 
ради

3. Чистякова Ольга 
Володимирівна

бібліотекар Комунальний заклад Первомайський 
навчально - виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад 
Ясинуватського району

Диплом III ступеня

№
з/п

ПІБ Посада Навчальний заклад

1. Карпенко Оксана 
Сергіївна

завідувач
бібліотеки

Іллінівський опорний заклад загальної 
середньої освіти з поглибленим вивченням 
іноземних мов ІЛЛІНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ради 
Костянтинівського району

2 . Загороднєва 
Оксана Іванівна

бібліотекар Миронівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 Бахмутської районної ради

о3. Климова Світлана 
Сергіївна

завідувач
бібліотеки

загальноосвітня школа І - III ступенів № 4 
Покровської міської ради

4. Федорченко Елла 
Віталіївна

завідувач
бібліотеки

Навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітня школа І ступеня- 
гімназія» Мирноградської міської ради

5. Панченко Наталя 
Василівна

бібліотекар Філія загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів-навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- 
дитячий садок №4» Дружківської міської 
ради

Завідувач бібліотеки Донецького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Скібіна
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Додаток 2
до наказу Донецького ОБЛІППО
від 2019 №

Список
переможців обласного конкурсу лепбуків 

Номінація «Бібліотекарі зі стажем роботи понад 10 років»

Диплом І ступеня

№
з/п

ПІБ Посада Навчальний заклад

1. Щербак Вікторія 
Миколаївна

бібліотекар Слов’янська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів № 20 Слов’янської міської ради

Диплом II ступеня

№
з/п

ПІБ Посада Навчальний заклад

1. Ломако
Анжеліка
Костянтинівна

завідувач бібліотеки Лиманський навчально - виховний 
комплекс «гімназія - загальноосвітня 
школа І ступеня» Лиманської міської ради

2. Фесенко Галина 
Михайлівна

завідувач бібліотеки Костянтинівська загальноосвітня школа I- 
III ступенів № 3 Костянтинівської міської 
ради

3. Булавіна Любов 
Іванівна

бібліотекар Добропільський навчально -  виховний 
комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 4 з поглибленим вивченням 
предметів -  дошкільний навчальний 
заклад» Добропільської міської ради

Диплом III ступеня

№
з/п

ПІБ Посада Навчальний заклад

1. Бушуєва Олена 
Вікторівна

бібліотекар Зорянська філія І-ІІ ступенів ім. Героя 
Радянського Союзу Дубрівного П.С. 
Іллінівського опорного закладу загальної 
середньої освіти з поглибленим вивченням 
іноземних мов Іллінівської сільської ради 
Костянтинівського району

2. Соколовська
Вікторія
Вікторівна

завідувач бібліотеки Дружківська гімназія «Інтелект» 
Дружківської міської ради

3. Соколова
Світлана
Валентинівна

завідувач бібліотеки Мирноградська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 8 Мирноградської міської 
ради

\)

Завідувач бібліотеки Донецького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Скібіна



Додаток З
до наказу Донецького ОБЛІППО 
від №

Список
працівників методичних служб, які здійснили якісний 

організаційно-методичний супровід переможців Конкурсу

№
з/п

ПІБ Посада Місце роботи

1. Солоділова Алла 
Анатоліївна

методист Міський методичний кабінет з питань освіти 
Дружківської міської ради

2. Шкурко Світлана 
Анатоліївна

методист Методичний кабінет відділу освіти 
Мирноградської міської ради

3. Пасічна Тетяна 
Валеріївна

завідувач
методичного

кабінету

Методичний кабінет відділу освіти 
Іллінівської сільської ради 
Костянтинівського району Донецької області

4. Василенко Тетяна 
Анатоліївна

методист Методичний кабінет управління освіти 
Добропільської міської ради

5. Жукова Ірина 
Володимирівна

методист Навчально-методичний центр відділу освіти 
Слов’янської міської ради

6. Масло Галина 
Володимирівна

методист Міський методичний кабінет відділу освіти 
Селидівської міської ради

Завідувач бібліотеки Донецького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти


