
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

 
31.03.17 р.                                                                                            № 276 

 
 

Про підсумки проведення  
ІІ (міського) етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
«Шкільна бібліотека -2017» 
 
 

 Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна 
бібліотека», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді  
та спорту України та Міністерства культури України від 25 січня 2012 року   
№ 61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року  
за № 209/20522, наказів Міністерства освіти і науки України від 11 березня  
2016 року № 247 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна 
бібліотека-2017», від 23 травня 2016 року № 559 «Про затвердження номінацій 
та критеріїв оцінювання Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2017», 
наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 5 жовтня 
2016 року № 810 «Про проведення І (районного) та ІІ (міського) етапів 
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2017» та згідно з протоколом 
журі № 1 від 15 березня 2017 року.  
 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Нагородити Грамотами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) переможців ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Шкільна бібліотека-2017» (додаток 1). 
 

2. Нагородити  Подяками  Департаменту  освіти  і  науки,  молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) лауреатів та учасників Конкурсу (додаток 2). 
 

3. Начальнику управління персоналу та правового забезпечення Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту (Біба Л. М.) підготувати нагородні 



документи й забезпечити нагородження переможців, лауреатів, учасників  
ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2017». 
 

4. Директору координаційного центру інформаційно-комунікаційних 
технологій Департаменту освіти і науки, молоді та спорту (Плєвако К. П.) 
розмістити цей наказ на сайті Департаменту. 

 
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника управління 

персоналу та правового забезпечення Департаменту освіти і науки, молоді  
та спорту Бібу Л. М.  

 

       
                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту 

 

О. Фіданян 



 

 

 

 
 

Переможці 
ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2017» 

 
Номінація «Шкільна бібліотека – інформаційний центр  

навчального закладу» 
 

Мелкозерова Світлана Василівна, завідувач бібліотекою навчально-
виховного комплексу «Домінанта»  Дніпровського району. 

 
 
Номінація «Бібліотека – виховний простір навчального закладу» 

 
Картушина Галина Миколаївна, бібліотекар гімназії-інтернату № 13 
Солом’янського району. 

 
 
Номінація «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей» 

 
Прохорова Лариса Петрівна, завідувач бібліотекою школи І-ІІІ ступенів  
№ 275 імені Кравчука Володимира Деснянського району; 

 

 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Додаток 1 
до наказу Департаменту освіти і науки,  
молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)  
від 31 березня 2017 року № 276 

    Директор ІППО  М. Войцехівский 

 



 
 
 
 
 
 
 

Лауреати та учасники 
ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2017» 

 
Номінація «Шкільна бібліотека – інформаційний центр  

навчального закладу»  
 

Лауреати 
1. Бендюк Ольга Дмитрівна, завідувач бібліотекою гімназії № 172 «Нивки»  

Шевченківського району;  
2. Варава Тетяна Олександрівна, завідувач бібліотекою гімназії № 59 імені  

О. М. Бойченка Голосіївського  району; 
3. Корнієнко Тетяна Вікторівна, завідувач бібліотекою спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 250 з поглибленим вивченням математики Деснянського 
району; 

4. Тельчарова Вікторія Вікторівна, завідувач  бібліотекою Київської гімназії 
східних мов № 1 Святошинського району. 

 
Учасники 

5. Гончароваа Юлія Володимирівна, завідувач бібліотекою школи І-ІІІ ступенів 
№ 256 Оболонського району; 

6. Клочко Людмила Іванівна, завідувач бібліотекою спеціалізованої школа  
І-ІІІ ступенів № 24 ім. О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов  
Шевченківського району; 

7. Цивільова Лідія Валеріївна, завідувач бібліотекою школи I-III ступенів  
№ 134 імені Ю.О. Гагаріна Печерського району. 
 
Номінація «Бібліотека – виховний простір навчального закладу» 

 
Лауреати 

1. Голенко Зінаїда Миколаївна, завідувач бібліотекою Київської  інженерної 
гімназії Дарницького району; 

2. Гоняк Зінаїда Іванівна, завідувач бібліотекою спеціалізованої школи  
№ 239 з поглибленим вивченням німецької мови Оболонського району; 

3. Дементеєва Ніна Олексіївна, бібліотекаря спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури  
№ 260  Голосіївського району; 

4. Онищенко Інна Василівна, завідувач бібліотекою школи І-ІІІ ступенів № 119 
Деснянського району. 
 
 

Додаток 2 
до наказу Департаменту освіти і науки,  
молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради  
(Київської міської державної адміністрації)  
від 31 березня 2017 року № 276 



Учасники 
5. Зубченко Любов Анатоліївна, завідувач бібліотекою школи І-ІІІ ступенів 

№ 27 Шевченківського району; 
6. Ходжаєва Віра Петрівна, бібліотекар спеціалізованої школи № 115  

ім. І.Огієнка  Солом’янського району; 
7. Чайка Ганна Володимирівна завідувач бібліотекою спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 135 з поглибленим вивченням англійської мови  
Шевченківського району. 
 
Номінація «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей» 

 
Лауреати 

1. Будаєва Євгенія Юріївна, завідувач бібліотекою гімназії Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Шевченківського 
району. 

2. Компанець Тетяна Василівна, завідувач бібліотекою спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 57 з поглибленим вивченням англійської мови  
Шевченківського району; 

3. Пархоменко Валентина Миколаївна, завідувач бібліотекою спеціалізованої 
школи № 254 Святошинського району; 

4. Рязанова Тетяна Ерастівна, завідувач бібліотекою спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови № 85 
Голосіївський району. 
 

Учасники 
5. Томченко Роман Валерійович,  бібліотекар спеціалізованої школи  

№ 52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Солом’янського 
району; 

6. Шалдикіна Наталія Василівна, завідувач бібліотекою школи І-ІІІ ступенів  
№ 169 Шевченківського району; 

7. Яблонська Леся Володимирівна, завідувач бібліотекою спеціалізованої 
школи № 52 з поглибленим вивченням інформаційних технологій 
Солом’янського району. 
 
 

   

 
    Директор ІППО  М. Войцехівский 


