
 

 
 

 

Л У Ц Ь К А   М І С Ь К А  Р А Д А 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
 

Н А К А З 

 
11.01.2017                                              Луцьк                                    № 07-од 

 

Про підсумки міського етапу  

Всеукраїнського конкурсу 

«Шкільна бібліотека –2017» 

 

              На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

11.03.2016 № 247 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна 

бібліотека – 2017», відповідних наказів  управління освіти, науки та молоді 

Волинської обласної державної адміністрації від 27.09.2016 року № 482,  

управління освіти Луцької міської ради від 10.10.2016   № 608-од  «Про участь 

у Всеукраїнському конкурсі «Шкільна бібліотека – 2017» та з метою 

оптимізації інноваційної діяльності шкільних бібліотек в умовах модернізації 

національної системи освіти, впровадження в практику роботи досвіду кращих 

бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів в листопаді-грудні 2016 р. 

проведено міський етап конкурсу «Шкільна бібліотека». 

             Представлені на конкурс матеріали свідчать, що творчо працюючі 

бібліотечні працівники в своїй діяльності використовують сучасні форми і 

методи роботи, інноваційні засоби популяризації літератури, оновлюють 

діяльність бібліотек, перетворюючи їх у бібліотечно-інформаційні центри, 

використовують засоби інформаційно-комунікаційних технологій: створюють 

електронні каталоги, бази даних, мультимедійні презентації, веб-сайти та веб-

сторінки бібліотек закладів освіти; впроваджують кращий досвід роботи  

діяльності бібліотек з розвитку духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної 

сфери на основі культури читання, популяризації кращих здобутків 

національної культурної та духовної спадщини, героїчного минулого і 

сучасного українського народу.  

             Матеріали учасників міського етапу відповідають Умовам конкурсу, 

розкривають діяльність бібліотек закладів освіти з організації ефективної 

системи бібліотечно-інформаційної роботи. 

             За результатами представлених на конкурс матеріалів, відповідно до 

рішення журі, було визначено 4 переможці. 

             Виходячи з вищезазначеного, 

 

 

 

 



НАКАЗУЮ: 

 

  1. Визнати переможцями міського етапу Всеукраїнського  конкурсу 

«Шкільна бібліотека» та нагородити грамотами управління освіти Луцької 

міської ради і цінними подарунками: 

            1.1. Антонюк Світлану Михайлівну (КЗ"Луцький НВК ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради") за високий рівень формування 

інформаційної, бібліотечно-бібліографічної культури читачів; 

            1.2. Вуйцик Анну Геннадіївну (КЗ «Луцька вечірня(змінна) школа 

Луцької міської ради») за високий рівень забезпечення доступу до інформації 

учасникам НВП; 

                1.3. Кривіцьку Олену Миколаївну (КЗ"Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 20 Луцької міської ради Волинської області") за кращий досвід з 

національно-патріотичного виховання засобами бібліотечної діяльності;   

          1.4. Ткачук Тамару Володимирівну (КЗ"Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 20 Луцької міської ради Волинської області") за високий рівень 

використання традиційних та інноваційних методів формування читацьких 

інтересів. 

 2. Міському методичному кабінету управління освіти Луцької міської 

ради: 

      2.1. До 20.01.2014 року направити для участі в обласному етапі 

Конкурсу матеріали переможців міського етапу. 

               2.2. Розмістити матеріали досвіду переможців у інформаційно-

методичному віснику «Освітні горизонти». 

           3.  Директорам шкіл постійно тримати на контролі питання творчої 

самореалізації       шкільних бібліотекарів через залучення     до   фахових 

заходів. 

           4. Відповідальність за виконання наказу покласти на методиста міського 

методичного кабінету управління освіти Власюк Т.І. 

           5.  Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу КМЗ 

управління освіти Луцької міської ради Лещенко З.Б. 

 

Начальник управління                                                                       Олег Гребенюк                              

 
Власюк 723491 
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