
Голові Вінницької обласної Ради 

Олійнику А.Д.

З А Я В А

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади 
директора Вінницької обласної наукової медичної бібліотеки.

До заяви додаю наступні документи:

1. автобіографія;
2. резюме;
3. копія паспорта;
4. копія документа про освіту;
5. два рекомендаційні листи;
6. мотиваційний лист;
7. довідку про відсутність судимості;
8. бланк згоди на збір та обробку персональних даних.

«25» березня 2020 року Мазур Т.М.

іі'ЩЬКА ОБЛАСНА РАДА І



на обробку персональних даних

'М и т ій  а  іоииО. і
(прізвище, ім’я, по батькові)

народився
виданий

' ооку. документ. НІО ПОСВІДЧУЄ особу (сепія

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на: 
обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: 
відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову 
діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про 
зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні довідки, номери 
телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо 
обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно 
до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а 
також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних 
даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними 
(стаття 10 зазначеного Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази 
персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази 
персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази 
персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до 
персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних
даних до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону).

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший 
строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів 
для оновлення моїх персональних даних.



Автобіографія

Я, Мазур Тетяна Миколаївна,

Батько -  Луцюк Микола Васильович, українець, працює на «Південно- 

Західній залізниці» АТ «Укрзалізниця».

Мати -  Луцюк Людмила Іванівна, українка, практикуючий психолог.

З 1997 по 2007 року навчалась в загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№4 м. Козятин. В 2007 році вступила до Київської національної академії 

внутрішніх справ на юридичний факультет. В 2012 отримала диплом 

бакалавра за спеціальністю «Правознавство». З 2012 по 2014 р. навчалась в 

Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана, де 

здобула диплом магістра за спеціальністю «Правознавство».

З 2019 року навчаюсь на базі Вінницького Інституту ПрАТ «ВНЗ 

МАУП» за спеціальністю «Психологія».

З листопада 2007 року працюю у Вінницькій обласній універсальній 

науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва. Спочатку на посаді бібліотекаря, 

згодом працювала на посаді зав. канцелярією та юриста, з 2015 року і по 

теперішній час -  на посаді зав. сектору журнальної періодики.

Заміжня. Чоловік -  Мазур Дмитро Васильович, н. українець,

займається фермерським господарством. Донька -  Мазур Марія Дмитрівна, 

українка. Донька -  Мазур Софія Дмитрівна, українка.

Судимостей не маю.

25 березня 2020

Т.М. Мазур



УКРАЇНА 
Тиврівська районна державна адміністрація 
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ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА БІБЛІОТЕКА
23300 Вінницька область , смт Тиврів , вул. Тиверська , 49, тел.2-17-83, тел.(факс) 2-10-05

Вих..№6 в і д  «25» 03 2020р.
Голові Вінницької 
Обласної Ради 
Олійнику А.Д.

Про підтримку кандидатури 
Мазур Т.М. я а посаду 
директора Вінницької 
обласної наукової медичної 
бібліотеки

Тиврівська центральна районна бібліотека підтримує кандидатуру Мазур Тетяни 
Миколаївни на посаду директора Вінницької обласної наукової медичної бібліотеки.

Мазур Т. М. має вищу освіту, у 2014 році закінчила магістратуру Київського 
національного економічного університету імені Вадима Г етьмана зі спеціальністю 
«Правознавство».

З 2007 року працює у Вінницькій ОУНБ ім. К. А.Тімірязєва на посадах бібліотекаря, зав. 
канцелярією, юриста, з 2015 року -  зав. сектору журнальної періодики. На всіх ділянках роботи 
проявила себе висококваліфікованим фахівцем, умілим організатором, сучасним та творчим 
працівником з високим рівнем відповідальності за доручену справу.

Активно бере участь у підготовці й проведенні соціокультурних заходів. Співпрацює з 
громадськими організаціями. Вивчає потреби користувачів.

Тетяна Миколаївна має аналітичний склад мислення, цілеспрямована, наполеглива у 
досягненні мети, відповідальна, проявляє якості вмілого організатора і керівника, вирізняється 
творчим і креативним мисленням. їй властиве постійне прагнення розвиватися у своїй 
професійній діяльності, неодноразово проходила дистанційне навчання з підвищення 
кяалігЬікаттії Копистугться повагою колег і користувачів бібліотеки. Напаяі опановуг. Лах1 ‘ і  ^ X •/ X ш/ X

психолога, навчаючись у Вінницькому інституті ПрАТ «ВНЗ МАУП», що сприятиме у 
подальшій роботі з кадровим ресурсом бібліотеки.

Тиврівська центральна районна бібліотека рекомендує кандидатуру Мазур Т.М. на



Рекомендаційний лист

Підтримую кандидатуру Мазур Тетяни Миколаївни на посаду директора 

Вінницької обласної наукової медичної бібліотеки.

Багато років знайомий з Тетяною Миколаївною, знаю її як порядну, 

відповідальну, високоерудовану особистість. Маючи юридичну освіту, опановує 

професію психолога, працюючи при цьому в обласній науковій бібліотеці ім. К.А. 

Тімірязєва зав. сектором журнальної періодики.

Як керівник підрозділу вміє координувати роботу сектору з іншими 

структурними складовими бібліотеки. Вміє налагоджувати комунікації, толерантна, 

доброзичлива до клієнтів бібліотеки, позитивно налаштована при спілкуванні. Має 

креативне мислення. Все це свідчить про те, що Тетяна Миколаївна готова 

розвиватися професійно далі і зможе свої знання та досвід застосувати на посаді 

директора обласної наукової медичної бібліотеки.

Рекомендую кандидатуру Мазур Т.М. на посаду директора Вінницької обласної 

наукової медичної бібліотеки.

З повагою

Доктор економічних наук, професор, 
декан обліково-фінансового 
факультету Вінницького 
торговельно-економічного інституту 
КНТЕУ
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Мотиваційний лист

У зв’язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади директора 

Вінницької обласної наукової медичної бібліотеки, прошу розглянути мою 

кандидатуру.

Маю вищу освіту (Київський національний економічний університет 

ім. В. Гетьмана за спеціальністю «Правознавство»), знання, достатній досвід 

роботи та бажання реалізувати себе на посаді директора Вінницької обласної 

наукової медичної бібліотеки.

З 2007 року працюю у Вінницькій ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва на 

посадах бібліотекаря, зав. канцелярією, юриста, з 2015 року -  зав. сектору 

журнальної періодики. За час роботи в обласній науковій бібліотеці брала 

безпосередню участь у реалізації її планів та завдань, достатньо обізнана з 

основними напрямками її діяльності. Здійснювала організацію та 

керівництво роботою структурного підрозділу бібліотеки з питань 

бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, управління 

фондом та соціокультурної діяльності тощо.

Основною метою своєї подальшої діяльності вбачаю трансформацію 

діяльності обласної наукової медичної бібліотеки у відповідності до 

актуальних суспільних викликів та стратегічних напрямків розвитку 

бібліотечної справи; розробці інтелектуально-комунікаційної, адаптивної та 

технологічно насиченої моделі сучасної бібліотеки задля інтелектуального та 

духовного розвитку мешканців області.

Важливим також є розбудова інноваційної діяльності та запровадження 

масштабного проектного розвитку бібліотеки; формування дієвої мережі 

партнерської співпраці; модернізація системи управління бібліотекою; 

перетворення бібліотеки в центр наукової думки та інформаційно-ресурсний 

центр з популяризації здорового способу життя; розширити фандрейзингову 

діяльність; модернізувати веб-сайт бібліотеки; запровадити універсальний 

дизайн та змінити зонування бібліотеки, використовуючи прибудинкову 

території тощо.



Вважаю, що сьогодні важливим у розвитку бібліотечної галузі є акцент 

на складові внутрішнього кейсу сучасного керівника, зокрема продуктивний 

тайм-менеджмент та високий рівень самоорганізації, вміння мобілізувати 

потенціал співробітників та надихнути власним прикладом.

Я вмію вибудовувати успішні партнерські відносини на користь 

справи, якою займаюся.

Моя націленість на інновації та затребувані у новому тисячолітті 

проекти (послуги), що дозволить розгорнути активну діяльність обласної 

наукової медичної бібліотеки.

Я хочу наповнити життя бібліотеки новим змістом, який відповідає 

вимогам цифрової епохи, розкрити потенціал бібліотеки як інформаційно- 

ресурсного центру з популяризації здорового способу життя. Внести зміни у 

план роботи бібліотеки, зокрема спрямувати її діяльність для розширення 

просвітницьких послуг щодо допомоги жителям області в освоєнні медицини 

способу життя, що дасть змогу відновити їх здоров'я і навчити підтримувати 

його.

Маю намір сприяти утвердженню в суспільстві професії бібліотекаря 

як інформаційного публічного менеджера-професіонала, який розуміє свої 

сучасні обов'язки, змінені новими функціями бібліотеки. Хочу, щоб 

бібліотека працювали на рівні кращих світових зразків, тому маю бажання 

очолити провідну установу бібліотечної галузі нашої області.

Маю надію, що мій професіоналізм, креативне мислення, сучасне 

бачення образу оновленої бібліотеки та її перспективного розвитку, моя 

енергія та потенціал будуть враховані членами конкурсної комісії під час 

ухвалення рішення.

З повагою

Т.М. Мазур


