
Конкурсній комісії 

Назарчук Людмили Миколаївни 

13.02.1970 р.н., яка проживає за адресою: 

смт Петрове, Олександрійського р-ну, 

вул.. Літвінова, буд.8, кВ. 28 

тел..+38 067 745 5818 

e-mail: nazarchuk.mila@gmail.com

З А Я В А

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної 
посади директора Петрівської бібліотеки для дітей смт Петрового.
Ознайомлена з обмеженнями, встановленими Законом України «Про 
запобігання корупції», та з вимогою статті 214 Закону України «Про культуру» 
щодо особистої відповідальності за достовірність інформації у документах, 
доданих до цієї заяви.

До заяви додаю наступні документи:
- згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних»;
- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, 

рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, 
трудову діяльність, посаду, місце роботи, контактний номер телефону та адресу 
■електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копію паспорта громадянина України;
- копії документів про вищу освіту;
- два рекомендаційні;
- мотиваційний лист.
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Голові конкурсної комісії 

З добору на посаду директора 

Петрівської бібліотеки для дітей

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Я, Назарчук Людмила Миколаївна, пропоную свою кандидатуру на 
конкурс із заміщення вакантної посади директора Петрівської бібліотеки для 
дітей. На протязі 29 років моєї роботи в бібліотеці я перебувала на різних 
посадах: бібліотекаря читальної зали, завідуючої відділом обслуговування, 
бібліографом, бібліотекарем відділу обслуговування. Тому вважаю, що роботу 
бібліотеки, її специфіку знаю досконало.

За час своєї роботи постійно займалася самоосвітою та професійною 
освітою, відвідуючи різноманітні обласні, районні семінари та практикуми. 
Отримала сертифікат про навчання в Кіровоградському регіональному 
тренінговому центрі за програмою «Бібліоміст» та отримала відповідний 
сертифікат, пройшла базовий курс Цифрової грамотності та Штучного 
інтелекту на Національній онлайн-платформі в додатку ДІЯ з отриманням 
електронного сертифікату.

В моїх планах збереження та пре умноження матеріально-технічної бази 
закладу, якісного складу книжкового фонду бібліотеки, продовження розвиток 
бібліотеки як сучасного інформаційного та виховного центру громади. Планую 
сприяти інноваційним методикам в бібліотечній справі відповідно до вимог 
сучасного життя, а також у підвищенні доступності, якості та ефективності 
надаваємих бібліотекою послуг.

Вважаю, що керівник повинен бути мотивований, активний, самостійний 
і самокритичний, він має ефективно взаємодіяти як з керівництвом, з 
керівниками інших установ, так і з підлеглими.

Неодноразово моя робота була відзначена грамотами відділу культури та 
грамотами Петрівської районної ради.

Вважаю, що я маю досвід, знання та бажання для роботи на посаді 
директора Петрівської бібліотеки для дітей.

Назарчук Л.М.



ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
ПЕТРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ПЕТРІВСЬКА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ
28300, Кіровоградська обл., смт Петрове, вул. ЛітвіноваЛ2 тел.(05237) 9-60-28

petrovolib@ukr.net
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РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Назарчук Людмилі Миколаївні

Назарчук Людмила Миколаївна працює в Петрівській бібліотеці для 
дітей з 1992 року . Займала посади бібліотекаря, завідуючої відділом 
обслуговування, бібліографа. На даний час працює бібліотекарем з надання 
послуг учням 6-9 кл. та організаторам дитячого читання

За час роботи зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений, 
ініціативний працівник та умілий організатор.
Людмила Миколаївна постійно підвищує свій професійний рівень, окрім 

власне бібліотечної освіти (закінчила Олександрійське училище культури та 
Криворізький державний університет ) оволоділа новими інформаційними 
технологіями -  пройшла навчання в Кіровоградському регіональному 
тренінговому центрі за програмою «Бібліоміст» та отримала відповідний 
сертифікат. Електронні сертифікати із базового курсу цифрової грамотності 
та Штучного інтелекту на Національній онлайн- платформі в додатку ДІЯ.

Бере участь в обласних, районних семінарах-практикумах, тренінгах, 
творчих лабораторіях.

Організовує активну участь користувачів-дітей у заходах, конкурсах, 
акціях обласного та Всеукраїнського значення, в яких читачі-діти отримують 
перемоги.

Наполеглива у досягненні мети. Користується авторитетом і повагою 
серед колег по роботі, читачів, громадськості.

За багаторічну сумлінну працю та особистий внесок у розвиток 
культури неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами Петрівської 
районної ради та Петрівської районної державної адміністрації , Подяками та
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Грамотами відділу культури та туризму Петрівської районної державної 
адміністрації.

З огляду на вищевикладене рекомендую конкурсній комісії обрати на 
посаду директора Петрівської бібліотеки для дітей Назарчук Людмилу 
Миколаївну.
Впевнена, що її професійні знання, практичний досвід, креативність, 
організаційні та особистісні якості дозволять ще більше підняти престиж та 
імідж Петрівської бібліотеки для дітей.

Директор Петрівської 
бібліотеки для дітей


