
Аналітична довідка  

про проведення обласного конкурсу публічних бібліотек Хмельниччини  

на кращу сторінку у мережі Фейсбук 
 

 
На виконання наказу Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки №29-о 

від 01.07.2022 року, плану роботи Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки, 

з 15 липня до 25 вересня 2022 року проведено обласний конкурс публічних бібліотек 

Хмельниччини на кращу сторінку у мережі Фейсбук. Обласний конкурс проводився з метою 

виявлення і популяризації кращого досвіду бібліотек області по організації та наповненню 

офіційної сторінки в мережі Фейсбук, залучення бібліотек до ширшого впровадження 

інформаційних технологій, участі в діяльності професійної спільноти. 

Організаторами конкурсу виступили Хмельницька обласна універсальна наукова 

бібліотека, Хмельницьке обласне відділення Всеукраїнської громадської організації 

Українська бібліотечна асоціація, Хмельницька обласна організація профспілки працівників 

культури. 

Згідно положення у конкурсі брали участь центральні бібліотеки територіальних 

громад, міські, сільські публічні бібліотеки, бібліотеки-філії ЦБ області, які створили та ведуть 

сторінки бібліотек у мережі Фейсбук та є членами Хмельницького обласного відділення ВГО 

УБА, обласної організації профспілки працівників культури. 

Обласний конкурс проводився в два етапи шляхом перегляду та оцінювання офіційних 

сторінок публічних бібліотек Хмельниччини в мережі Фейсбук  

Перший етап Конкурсу (місцевий) – проводився з 15 липня до 25 серпня 2022 року у 

центральних бібліотеках громад. Для його організації утворювалися журі зі складу 

відповідних фахівців, які оцінювали сторінки бібліотек своїх територіальних громад 

відповідно до умов Положення, обирали 1 кращу сторінку або бібліотечну спільноту, 

матеріали якої були подані до ОУНБ. 

На другий (обласний) етап конкурсу до відділу науково-методичної роботи та інновацій 

у бібліотечній справі Хмельницької ОУНБ надійшли 32 конкурсних матеріали з 22 

територіальних громад. Подано заявки, аналітичні довідки про проведення І етапу конкурсу, 

рішення журу, скрін-шоти статистики сторінок за 2022 рік. Надані матеріали конкурсу участі 

сторінок 16 центральних бібліотек, 12 – сільських, міських бібліотек та бібліотек-філій та 4 

професійні спільноти (список учасників наведено у Додатку 1).  

Не брали участі у конкурсі бібліотеки з 38 територіальних громад (Додаток 2). 

Сторінки бібліотек в мережі Фейсбук оцінювалися за критеріями: 

– Назва сторінки повинна відповідати назві бібліотеки (бібліотечної спільноти 

громади). 

– Оформлення сторінки (світлина сторінки, наявність основної інформації про 

бібліотеку: контакти, розклад роботи, електроне посилання на сайт бібліотеки). 

– Контент: 

• періодичність дописів та постів; 

• актуальність інформації – анонсування подій, новин бібліотеки, 

проведених заходів, послуг, робота бібліотек в умовах воєнного стану; 

• лаконічність, грамотність викладеного матеріалу; 

• використання хеш-тегів, лінків; 

• поширення створених дописів у групах, мережах; 

• розміщення на бібліотечній сторінці постів читачів, партнерів, інших 



установ, що мають відношення до бібліотеки. 

– Цільова аудиторія: 

• кількість підписників; 

• активність аудиторії (кількість реакцій уподобань, поширень, відгуків). 

– Взаємодія з Хмельницькою ОУНБ та іншими бібліотеками. Чи є бібліотека учасником 

групи «Бібліотекарі Хмельниччини»  

https://www.facebook.com/groups/311856532176126  , інших груп та спільнот у мережі. 

– Статистика сторінки. 

 

26 вересня 2022 року на базі Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

відбулось засідання журі обласного конкурсу публічних бібліотек Хмельниччини на кращу 

сторінку у мережі Фейсбук у складі голови журі - Катерини ЧАБАН, голови Хмельницького 

обласного відділення ВГО УБА, т.в.о. директора Хмельницької ОУНБ, членів журі: Миколи 

ЛУЦЕНКА, голови Хмельницького обласного комітету профспілки працівників культури , 

фахівців ОУНБ: Валентини МАКОВСЬКОЇ, заступника директора, Тетяни ГРУДЕЦЬКОЇ, 

Лілії СЕЕНЮК, завідуючих відділами, Надії СИНИЦІ., ученого секретаря, Юлії БУЛЕШНОЇ, 

методиста відділу. 

Членами журі було відібрано кращі сторінки та спільноти переглянуто конкурсні 

сторінки. Конкурсні матеріали оцінювались згідно з Положенням про обласний конкурс 

публічних бібліотек Хмельниччини на кращу сторінку у мережі Фейсбук. Журі визначило 

переможців: 

 

у номінації «Краща сторінка центральної бібліотеки Хмельниччини у мережі Фейсбук»: 

1 місце – КЗ «Ізяславська центральна бібліотека» Ізяславської міської ради (директор – 

Кальніцька Ірина Євгенівна); 

2 місце – Комунальний заклад «Центральна бібліотека Чорноострівської селищної 

ради» (директор – Саянок Юлія Миколаївна); 

 

у номінації «Краща сторінка сільської бібліотеки Хмельниччини у мережі Фейсбук»: 

Грузевицька сільська бібліотека Чорноострівської селищної ради (завідуюча 

бібліотекою – Свередюк Ніна Леонідівна);  

 

у номінації «Краща сторінка міської бібліотеки Хмельниччини у мережі Фейсбук»: 

Кам’янець-Подільська міська бібліотека-філія №7 (бібліотекар І категорії – Манчурак 

Оксана Вікторівна); 

 

у номінації «Краща сторінка бібліотечної спільноти громади Хмельниччини в мережі 

Фейсбук»: 

1 місце – КЗК «Старокостянтинівська централізована бібліотечна система»  

Спільнота «Старокостянтинівська централізована бібліотечна система» (директор – 

Суходольська Лілія Володимирівна); 

2 місце – Кам’янець-Подільська міська центральна бібліотека імені Костя Солухи 

Спільнота «Бібліотеки міста Кам’янця – Подільського» (директор – Геплюк Людмила 

Василівна). 

 

Визначені переможці нагороджуються дипломами та сувенірами під час обласного 

форуму бібліотекарів Хмельниччини до Всеукраїнського дня бібліотек. 

Досвід організації та проведення обласного конкурсу публічних бібліотек 

Хмельниччини на кращу сторінку у соціальній мережі Фейсбук узагальнюється у виданні 

ОУНБ з досвіду роботи.  

https://www.facebook.com/groups/311856532176126


 

Додаток 1. 

 

Список бібліотек – учасниць 

 обласного конкурсу публічних бібліотек Хмельниччини  

на кращу сторінку у мережі Фейсбук 

 

1. Дяківська сільська бібліотека Берездівської сільської територіальної 

громади 

бібліотекар  – Кондратюк Любов Миколаївна; 

2. Комунальний заклад «Білогірська центральна бібліотека» Білогірської 

селищної ради 

бібліограф – Романюк Жанна Петрівна;  

3. Ставищанська сільська бібліотека-філія Комунального закладу 

«Білогірська центральна бібліотека» Білогірської селищної ради 

Охремова Софія Василівна, бібліотекар 

4. Центральна бібліотека Волочиської міської ради 

директор – Молчанова Людмила Олексіївна 

Малярова Людмила Радіївна, програміст; 

5. Грицівська селищна бібліотека Грицівської ТГ 

Дубина Світлана Олександрівна, в.о. директора; 

6. Деражнянська центральна міська бібліотека 

Сайпель Тетяна Анатоліївна, директор 

Черкаська Оксана Флорівна, провідний бібліограф;  

7. Нижнянська сільська бібліотека-філія Деражнянської міської 

територіальної громади 

Рахівська Віра Іванівна, бібліотекар 

8. Жванецька сільська бібліотека №1 Жванецької сільської територіальної 

громади 

Замбриборщ Алла Анатоліївна, бібліотекар 

9. Закупненська міська бібліотека  

Стайоха Лілія Вікторівна, бібліотекар; 

10. КЗ «Ізяславська центральна бібліотека» Ізяславської міської ради 

Кальніцька Ірина Євгенівна, директор 

11. Кам’янець-Подільська міська центральна бібліотека імені Костя Солухи 

Дашко Тетяна Михайлівна, провідний бібліотекар читального залу 

12. Кам’янець-Подільська міська бібліотека-філія № 7 

Манчурак Оксана Вікторівна, бібліотекар І категорії 

13. Довжоцька бібліотека-філія Кам’янець-Подільської МЦБС Кам`янець-

Подільської міської територіальної громади 

Павлуцька Тетяна Василівна, бібліотекар 

14. Бібліотеки міста Кам'янця-Подільського (група) 

Вітвіцька Ольга Леонідівна, провідний методист 

15. Летичівська публічна бібліотека Летичівської селищної ради 

Смалюх Яна Геннадіївна, провідний методист 

16. Михайлюцька публічна бібліотека 

Бібліотечний простір ТГ:Михайлюцька публічна бібліотека та філії (спільнота) 

Кривіцька Леся Віталіїївна, директор 

17. КЗК «Старокостянтинівська централізована бібліотечна система» 

(спільнота) 

Болкун Алла Тарасівна – завідуюча організаційно-методичним та 

інформаційно-бібліографічним відділом ЦБ 

Поліщук Людмила Леонідівна – провідний методист ЦБ 



18. Великочернятинська сільська бібліотека філія Старокостянтинівської 

ЦБС Старокостянтинівської територіальної об’єднаної громади 

Мельничук Валентина Феліксівна, бібліотекар 

19. Комунальний заклад «Публічна бібліотека Нетішинської міської 

територіальної громади» 

Герасимчук Наталія Михайлівна, бібліотекар І категорії 

20. Центральна бібліотека Полонської міської ради Полонської міської ОТГ 

Туринська Олександра Олександрівна, бібліограф з е-ресурсів ЦРІ 

центральної бібліотеки Полонської міської ради Полонської 

міської ОТГ 

21. Філія центральної бібліотеки Полонської міської ради Полонської міської 

ОТГ с. Новоселиця  

Яремова Антоніна Павлінвна, завідувач бібліотеки 

22. Центральна бібліотека Полонської міської ради Полонської міської ОТГ 

(спільнота – Бібліотечна Полонщина) 

Туринська Олександра Олександрівна, бібліограф з е-ресурсів ЦРІ 

центральної бібліотеки Полонської міської ради Полонської 

міської ОТГ 

23. Комунальний заклад «Старосинявська центральна бібліотека 

Старосинявської селищної ради» 

Паламарчук Алла Валентинівна, художник-оформлювач 

24. Староушицька селищна бібліотека 

   Власюк Галина Федорівна, бібліотекар 

25. Теофіпольська центральна бібліотека Теофіпольської селищної ради 

Рудик Світлана Анатоліївна, директор 

Середа Лариса Петрівна, провідний методист 

26. Бібліотека для дорослих КЗ «Публічна бібліотека Улашанівської сільської 

ради» 

Політіка Наталія Сергіївна, в.о. директора 

Левчунець Олена Василівна, провідний бібліотекар бібліотеки для 

дітей 

27. Чемеровецька Центральна бібліотека 

Гладиш Аліна Василівна, бібліотекар відділу обслуговування 

28. Сокиринецька сільська біблотека Чемеровецької селищної територіальної 

громади 

Матраєва Наталія Євгенівна, бібліотекар 

29. Грузевицька сільська бібліотека Чорноострівської селищної ради 

Свередюк Ніна Леонідівна, завідуюча бібліотекою 

30. Комунальний заклад «Центральна бібліотека Чорноострівської селищної 

ради» 

Гриснюк Валентина Іванівна, методист 

31. КЗ «Публічна бібліотека» Ямпільської ОТГ 

Бійчук Галина Леонідівна, в.о. директора КЗ «Публічна 

бібліотека» Ямпільської селищної ради 

32. Ярмолинецька центральна бібліотека Ярмолинецької селищної ради 

Хмельницької області 

Денисюк Світлана Олегівна, провідний бібліотекар 

Ярмолинецької центральної бібліотеки 

 

 
 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

Список громад, які не надали матеріали на обласний конкурс. 

 

Кам’янець-Подільський район: 

1. Гуківська сільська територіальна громада; 

2. Гуменецька сільська територіальна громада; 

3. Дунаєвецька міська територіальна громада; 

4. Китайгородська сільська територіальна громада; 

5. Маківська сільська територіальна громада; 

6. Новодунаєвецька сільська територіальна громада; 

7. Новоушицька селищна територіальна громада; 

8. Ориненська сільська територіальна громада; 

9. Слобідсько-Кульчиївецька сільська територіальна громада; 

10. Смотрицька селищна територіальна громада; 

Хмельницький район: 

11. Антонінська селищна територіальна громада; 

12. Війтовецька селищна територіальна громада; 

13. Віньковецька селищна територіальна громада; 

14. Вовоковинецька селищна територіальна громада; 

15. Гвардійська сільська територіальна громада; 

16. Городоцька міська територіальна громада; 

17. Заслучненська сільська територіальна громада; 

18. Зіньківська сільська територіальна громада; 

19. Красилівська міська територіальна громада; 

20. Лісовогринівецька сільська територіальна громада; 

21. Меджибізька селищна територіальна громада; 

22. Миролюбненська сільська територіальна громада; 

23. Наркевицька селищна територіальна громада; 

24. Розсошанська сільська територіальна громада; 

25. Сатанівська селищна територіальна громада; 

26. Солобковецька сільська територіальна громада; 

27. Староостропільська сільська територіальна громада; 

28. Хмельницька міська територіальна громада; 

29. Щиборівська сільська територіальна громада; 

Шепетівський район: 

30. Ганнопільська сільська територіальна громада; 

31. Крупецька сільська територіальна громада; 

32. Ленковецька сільська територіальна громада; 

33. Плужненська сільська територіальна громада; 

34. Понінківська селищна територіальна громада; 

35. Сахновецька сільська територіальна громада; 

36. Славутська міська територіальна громада; 

37. Судилківська сільська територіальна громада; 

38.       Шепетівська міська територіальна громада. 

 

 

 

 

 

 
26.09.2022 

Тетяна ГРУДЕЦЬКА 

(0382)79-56-40 


