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Відзначаємо кращих!
Минає 2015 рік, який ознаменувався для нашої спільної справи активним розширен-

ням числа учасників інноваційного освітнього проекту «Шкільна електронна бібліотека 
”ШБІЦ-інфо”» та початком роботи з наповнення електронного фонду корисною і потрібною 
для учасників шкільного процесу інформацією. З цією метою у цьому році були започатковані 
спеціальні проекти «МЕТОДИКА», «НАВЧАННЯ», «ЧИТАННЯ», кожний з яких має завданням 
створення Всеукраїнських електронних баз даних документів за відповідним напрямком. Ра-
зом вони складають основну частину Інформаційного фонду бібліотеки «ШБІЦ-інфо».

Протягом нинішнього року подані розробки оприлюднювались в наших періодичних ви-
даннях: «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр», «Бібліотечна робота»,  «ШБІЦ-інфо. 
Нові надходження». Автори отримували сертифікати про опублікування творчих доробок у 
виданнях та внесення їх до відповідних баз даних. За минулий період у нас з’явилося багато 
друзів — бібліотекарів, вчителів, методистів, керівників навчальних закладів і органів управ-
ління, які з ентузіазмом долучилися до впровадження інноваційних продуктів на місцях.

Складаючи велику подяку нашим новим партнерам за результатами роботи у 2015 році, 
керівники та члени творчої групи з проведення Всеукраїнського експерименту за інноваційним 
освітнім проектом «ШБІЦ-інфо» на своєму засіданні прийняли рішення про відзначення кращих 
і нагородження ПОЧЕСНИМИ ДИПЛОМАМИ:

БІЛОУС Наталія,
к.п.н., методист науково-
методичного відділу
Вінницького регіонального центру
оцінювання якості освіти

БОРСУК Валентину,
бібліотекаря науково-методичного центру 
управління освіти Чернігівської міської 
ради

ДАНИЛЮК Оксану,
методиста РМК відділу освіти Ківерцівсь-
кої РДА Волинської обл.

ДУБРОВСЬКУ Тетяну,
завідувача бібліотеки Бориспільської спе-
ціалізованої школи № 5 І–ІІІ ст. ім. Кос-
тянтина Могилка Київської обл.

КАКУШУ Аллу,
завідувача бібліотеки Жовтоводської гу-
манітарної гімназії імені Лесі Українки 
з поглибленим вивченням іноземних мов, 
Дніпропетровська обл.

ЛОМАКО Нілу,
директора КЗО «Навчально-виховне об’єд-
нання № 28» м. Дніпропетровськ

ГОНІК Єву,
директора обласного науково-бібліотечно-
го інформаційного центру Дніпропетров-
ського обласного ІППО

ДАЦЕНКА Олександра,
заступника директора з навчально-вихов-
ної роботи Цукрозаводського НВК «ЗОШ 
1–3 ст — Центр художньо-естетичної твор-
чості учнівської молоді», Кіровоградсь ка 
обл.

ІВАНОВУ Яну,
методиста з бібліотечно-бібліографіч-
ної освіти міського методичного центру 
м. Славутича Київської обл.

ЛІЗУНОВУ Олену,
завідувача бібліотеки КЗО «Навчально-
виховне об’єднання № 28» м. Дніпро- 
петровськ

ЩОРСА Вадима,
аспіранта кафедри педагогіки Вінницького 
державного педагогічного університету 
ім. Михайла Коцюбинського, соціального 
педагога закладу «Вінницький технічний 
ліцей»

БАЖАЄМО НАГОРОДЖЕНИМ ПОДАЛЬШИХ ТВОРЧИХ УСПІХІВ!

Відзначаємо кращих!


