
 
 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

м. Кропивницький 

 

30.03.2017 року  № 256 
 

Про підсумки обласного етапу  

Всеукраїнського конкурсу  

«Шкільна бібліотека – 2017» 

 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України                        

від 11.03.2016 р. № 247 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна 

бібліотека – 2017», від 23.05.2016 р. № 559 «Про затвердження номінацій та 

критеріїв оцінювання Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017» 

та наказу начальника управління освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 04.10.2016 р. № 683 «Про 

проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 

2017» у лютому-березні 2017 року проведено обласний етап зазначеного вище 

конкурсу. 

На обласний етап конкурсу було надіслано 30 методичних розробок із 

Благовіщенського, Гайворонського, Голованівського, Добровеличківського,  

Долинського, Знам’янського, Компаніївського, Маловисківського,  

Новгородківського, Олександрівського, Олександрійського, Онуфріївського, 

Петрівського, Світловодського, Устинівського районів та міст Бобринця, 

Новоукраїнки, Малої Виски, Кропивницького. Зокрема, конкурсні роботи з 

Новомиргородського району подано у трьох номінаціях; з Маловисківського,  

Новгородківського, Олександрівського, Олександрійського районів та міста 

Малої Виски – у двох номінаціях, а з решти регіонів – лише в одній номінації. 

З метою підтримки творчої професійної діяльності бібліотекарів 

загальноосвітніх навчальних закладів і працівників методичних служб, які 

здійснюють науково-методичний супровід ведення бібліотечної справи, 

підвищення престижу бібліотечної професії та на підставі рішення журі 

обласного етапу конкурсу  
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Визнати переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Шкільна бібліотека – 2017» та нагородити дипломами «Переможець обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017» управління 

освіти, науки молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації: 
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1) у номінації «Бібліотека – виховний простір навчального закладу»:  
 

Ленів Олену Володимирівну, завідувача бібліотеки комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання-«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з 

гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; 

2)  у номінації «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і 

можливостей»: 
 

Бебих Ніну Анатоліївну, завідувача бібліотеки Капітанівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області; 

3)  у номінації «Сучасний методист: новий формат діяльності»:  
 

Романич Наталію Василівну, методиста районного методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та спорту Маловисківської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області. 
 

2.  Відзначити дипломом «Лауреат обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017» управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації: 
 

1) у номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний центр 

навчального закладу»: 
 

Волошин Оксану Львівну, бібліотекаря Новомиргородської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області; 

Просяник Інну Борисівну, бібліотекаря Новопразького навчально-

виховного комплексу Олександрійської районної ради Кіровоградської області; 

Ратуш Аліну Миколаївну, бібліотекаря Перчунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Добровеличківської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області; 
 

2) у номінації «Бібліотека – виховний простір навчального закладу»: 
 

Безносюк Ольгу Володимирівну, завідувача бібліотеки навчально-

виховного комплексу «Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

ім. Т. Г. Шевченка – гімназія» Голованівської районної ради Кіровоградської 

області; 

Гайдай Людмилу Миколаївну, завідувача бібліотеки Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області; 

Путенко Наталію Валеріївну, завідувача бібліотеки загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 м. Гайворон Кіровоградської області; 
 

3) у номінації «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і 

можливостей»: 
 

Клюй Наталію Миколаївну, бібліотекаря комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа                     

І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 
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Літвінову Ірину Борисівну, бібліотекаря Смолінської загальноосвітньої 

школи №1 І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 

області; 

Полтавець Світлану Владиславівну, бібліотекаря комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області.  
 

3. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(Корецька Л.В.) узагальнити подані матеріали на переможців обласного етапу 

конкурсу та до 15 квітня 2017 року надіслати матеріали для участі у 

Всеукраїнському етапі до Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти» Міністерства освіти і науки України. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації Шатну Л.Ф.  

 

 

Начальник управління В.ТАБОРАНСЬКИЙ 


