
У К Р А Ї Н А
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ

ОСВІТИ

НАКАЗ

<$С ______ 2019 р. м. Краматорськ №

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

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», річного плану роботи 
Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2019 рік, 
у межах Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, з метою підвищення 
престижності професії бібліотекаря, його професійної майстерності, виявлення 
та підтримки творчих бібліотекарів, поширення кращого досвіду

НАКАЗУЮ:

1. Провести обласний конкурс лепбуків «Бібліотека НУІІІ -  простір для 
освітніх можливостей кожного учня» (далі - Конкурс) серед бібліотекарів 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти з 05 вересня по 05 листопада 
2019 року у два етапи:
- І (міський, районний, зональний) етап -  з 05 вересня по 15 жовтня;
- II (обласний) етап -  з 16 жовтня по 05 листопада 2019 року.

2. Затвердити склад обласного оргкомітету, журі та методичні 
рекомендації щодо проведення Конкурсу (додатки 1-3).

3. Організаційному комітету забезпечити організаційно-методичний 
супровід Конкурсу.

4. Рекомендувати завідувачам (директорам) МК (МЦ) відділів (управлінь) 
освіти міських рад, райдержадміністрацій, керівникам органів управління освіти, 
об'єднаних територіальних громад:

4.1. Організувати проведення І (міського, районного, зонального) 
етапу Конкурсу.

4.2. Забезпечити участь бібліотекарів загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладів у Конкурсі.



4.3. Надати до 16 жовтня 2019 року заявки до обласного оргкомітету 
на участь у II (обласному) етапі Конкурсу переможців 1 (міського, районного, 
зонального) етапу на електронну адресу: bibliotekaippo@ginail.com (додаток 4).

5. Відділу дистанційного навчання (Костенко) оприлюднити наказ про 
проведення 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 Ломакіну Г. І.

В. о. ректора Ю. О. Бурцева
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ч Додаток 1
до наказу Дон ОБЛІППО

№ ^ і д  30.08. 2019 р.

Склад організаційного комітету 
обласного конкурсу лєпбуків «Бібліотека ПУПІ - простір 

для освітніх можливостей кожного учня»

Бурцева
Юлія Олександрівна

в. о. ректора Донецького обласного інституту 
гііслядипломної педагогічної освіти, голова;

Ломакіна 
Галина Іванівна

Бодик
Остап Петрович

проректор з науково-педагогічної роботи та 
моніторингу якості освіти Донецького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти, 
заступник голови;

завідувач кафедри історії, суспільно- 
гуманітарних дисциплін та методики їх 
викладання, доцент, кандидат філологічних наук

Завідувач інформаційно-бібліотечного 
відділу Донецького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти О. О. Скібіна



Додаток 2
до наказу Дон ОІіЛІІ II10

№/МаІД 30.08. 2019 р.
ї

Склад журі
обласного конкурсу лепбуків «Бібліотека НУШ - простір 

для освітніх можливостей кожного учня»

Бодик
Остап Петрович

Ковальова 
Тетяна Георгіївна

- завідувач кафедри історії, суспільно- 
гуманітарних дисциплін та методики їх 
викладання, доцент, кандидат філологічних 
наук, голова журі;

- методист ІБВ Донецького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, секретар;

Скібіна
Ольга Олександрівна

завідувач ІБВ Донецького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти;

Ткаченко 
Ганна Миколаївна

методист ІБВ Донецького обласного інституту 
п і с л я д и п л ом н ої п е да го г і ч н ої ос в і т и;

ІТІирко - завідувач відділу культури та естетики;
Аліна Анатоліївна

Голові на Олена - методист
Іванівна літератури;

відділу української мови та

Василенко Тетяна 
Анатоліївна

методист МК відділу освіти Добропільської 
міської ради Донецької області;

Новикова 
Леонідівна

ступенів № 18 ім. Дмитра Чернявського
Бахмутської міської ради Донецької області.

Галина учитель української мови та літератури 
Бахмутської загальноосвітньої школи 1-І 11

Завідувач інформаційно-бібліотечного 
відділу Донецького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти О. О. Скібіна



1
Додаток З

до наказу Дон ОЬЛІІ і 110
№ №  від 30.08. 2019 р.

Методичні рекомендації 
щодо проведення обласного конкурсу 
лепбуків «Бібліотека НУШ - простір 

для освітніх можливостей кожного учня»

1. Загальні положення
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», річного плану роботи 
Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2019 рік, 
у межах Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек започатковано обласний 
конкурс лепбуків «Бібліотека НУШ -  простір для освітніх можливостей кожного 
учня» (далі -  Конкурс).

1.1. Метою обласного Конкурсу є підвищення престижності професії 
бібліотекаря, його професійної майстерності, виявлення та підтримка творчих 
бібліотекарів та поширення кращого досвіду.

Основні завдання обласного Конкурсу:
- виявлення та підтримка таланови тих бібліотечних працівників;
- поширення кращого досвіду бібліотекарів області;
-розвиток творчого, інтелектуального потенціалу бібліотекаря та 

підвищення його професійної майстерності;
- сприяння самореалізації бібліотекаря.

1.2. Організатором Конкурсу виступає Донецький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти, що здійснює організаційно-методичний 
супровід Конкурсу.

2. Порядок і термін проведення Конкурсу
Обласний конкурс лепбуків «Бібліотека НУШ -  простір для освітніх 

можливостей кожного учня» проводиться серед бібліотекарів закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти з 05 вересня по 05 листопада 2019 року у два 
етапи: І (міський, районний, зональний) етап -  з 05 вересня по 15 жовтня; 
II (обласний) етап -  з 16 жовтня по 05 листопада 2019 року.

Обласний Конкурс відбудеться за номінаціями:
-  бібліотекарі зі стажем роботи до 10 років;
-  бібліотекарі зі стажем роботи понад 10 років.

3. Учасники Конкурсу
3.1. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти всіх типів і форм власності. 
Учасниками Конкурсу можуть бути бібліотекарі закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти всіх типів і форм власності.



3.2. Для участі в Конкурсі до міського, районного, зонального оргкомітету 
бібліотекарі закладів загальної середньої та позашкільної освіти надають роботи 
згідно з номінаціями.

3.3. Для участі у 1і (обласному) етапі допускаються роботи переможців 
попереднього етапу (одна робота в кожній номінації від міста/району/ОТГ).

3.4. На електронну адресу обласного оргкомітету до 16 жовтня 2019 року 
надіслати заявки на участь у II (обласному) етапі Конкурсу переможців і етапу 
на електронну адресу: bibliotekaippo@gmail.com (додаток 4).

3.5. Лепбуки надсилаються до 18 жовтня 2019 року «Новою поштою», 
«Укрпоштою» кур’єрською доставкою або самостійно на адресу: 84326, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Василя С'туса, 47, інформаційно- 
бібліотечний відділ Дон ОБЛШГІО, 5-й поверх, кабінет №500, отримувач Скібіна 
Ольга Олександрівна, тел. 0501399041.

4. Умови проведення Конкурсу
4.1. У Конкурсі беруть участь лепбуки державною мовою з урахуванням 

вимог сучасного українського правопису.
4.2. Не допускаються до участі в Конкурсі роботи, що:
- пропагують насильство, расизм, відверту або приховану рекламу товарів 

чи послуг, політичних партій, містять ненормативну лексику;
- створені з порушенням законодавства України про інтелектуальну 

власність (плагіат);
- подані після завершення терміну прийому робіт на Конкурс.
4.3. На Конкурс допускаються тільки оригінальні розробки.
4.4. Участь у Конкурсі не можуть браги члени оргкомітету та журі.
4.5. Оргкомітет має право запросити додаткову інформацію від учасників 

Конкурсу з метою ефективної оцінки конкурсної роботи.
4.6. Подання роботи па Конкурс автоматично означат згоду з Умовами 

проведення Конкурсу.
4.7. Роботи, представлені на Конкурс, не рецензуються, не повергаються 

та можуть бути використані на розсуд організаторів із зазначенням авторства.

5. Оргкомітет Конкурсу
5.1. Для організації проведення всіх етапів Конкурсу створюються 

організаційні комітети.
5.2. Оргкомітет проводить організаційну роботу: визначає й забезпечує 

порядок проведення Конкурсу (розподіляє обов’язки між членами журі та надає 
їм для розгляду конкурсні роботи), затверджує результати та подає роботи для 
участі в наступному етапі (Оргкомітет І етапу), організовує нагородження 
переможців і лауреатів, оприлюднює їх на сайті Конкурсу (Оргкомітет II етапу).

5.3. Оргкомітет залишає за собою право не подавати на розгляд журі 
конкурсні роботи, оформлені з порушенням вимог, представлені для участі в 
інших конкурсах, чи такі, стосовно яких було встановлено факт повного 
плагіату.
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6. Журі Конкурсу
6.1. Для оцінювання лепбуків учасників усіх етапів Конкурсу формується 

журі з фахівців-бібліотекарів, учителів, 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'єктивніс ть експертної оцінки конкурсних матеріалів;
- бере участь у визначенні переможців і лауреатів Конкурсу.
6.3. Журі Конкурсу:
- здійснюють експертизу конкурсних матеріалів;
- заповнюють бланки відомостей експертної оцінки;
- забезпечують об'єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів;
- визначають переможців і лауреатів Конкурсу.
6.4. Результати проведення всіх етапів Конкурсу оформляються 

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

7. Визначення та нагородження переможців
7.1. Переможцями та лауреатами Конкурсу визначаються роботи, що 

набрали найбільшу кількість балів (у кожній із номінацій визначається один 
переможець).

7.2. Переможці та лауреати Конкурсу нагороджуються дипломами І, II, 111 
ступенів (не більше 30% у кожній номінації від загальної кількості наданих на 
Конкурс робіт).

7.3. Оргкомітет і журі Конкурсу можуть відзначати методичні служби, 
керівників закладів освіти за належний фаховий супровід і якісну підготовку 
учасників Конкурсу.

8. Вимоги до лепбуку
8.1. Ленбук повинен мати:
1. Тему.
2. Відомості про автора (ГІІБ, посада, .ісце роботи) розміщують відомості в

правому нижньому кутку титульної сторінки.
3. Список використаних джерел в алфавітному порядку (за потребою).
4. Структура лепбука вільна.
8.2. Формат лепбука А-3 у складеному'вигляді.

9. Критерії оцінювання
9.1. Лепбук оцінюється за такими критеріями:

1. Відповідність змісту лепбука обраній тематиці.
2. Оригінальність ідеї га способів її розкриття.
3. Доступність, інформаційність, змістовність лепбука.
4. Різноманітність компонентів.



5. Естетика оформлення, якість виконання.
6. Грамотність оформлення. 5

9.2. Кожний критерій оцінюється за п’ятибальною шкалою.

Завідувач інформаційно-бібліотечного 
відділу Донецького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти О . О .



Додаток 4
до наказу Дон ОБЛІППО

№ від 30.08. 2019 р.

Заявка

району (міста)

на участь в обласному конкурсі лепбуків 
«Бібліотека НУШ - простір 

для освітніх можливостей кожного учня»

№
з/п

ГІІБ Повна назва навчального 
- учасника закладу (згідно зі 

(повністю) статутом)

Посада, Телефон, 
категорія, стаж електронна адреса 

роботи

Номінація Назва лепбука

.........

Керівник

Відповідальний (ПІБ, телефон)


