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Всеукраїнський науково-практичний семінар 

„Освітянські бібліотеки України на шляху трансформації у базові 
документально-комунікаційні комплекси: стан та перспективи ” 

 

21–22 травня 2015 р. Державною науково-педагогічною бібліотекою 

України імені В. О. Сухомлинського спільно з Науково-педагогічною 

бібліотекою міста Миколаєва за підтримки Управління освіти Миколаївської 

міської ради проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар 

«Освітянські бібліотеки України на шляху трансформації у базові 

документально-комунікаційні комплекси: стан та перспективи». 

Співорганізаторами заходу стали Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти та Миколаївський муніципальний колегіум 

ім. В. Чайки. 

Відповідно до стратегічних завдань інноваційного розвитку системи 

національної освіти головною метою наукового форуму було обговорення 

перспектив модернізації освітянських бібліотек України шляхом перетворення 

їх на сучасні науково-інформаційні та освітні комплекси.  

    У заході взяли участь понад 150 фахівців. Серед них: представники 

Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації та 

Управління освіти Миколаївської міської ради,  члени Президії Української 

бібліотечної асоціації, науковці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 

фахівці Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва та Львівської обласної 

науково-педагогічної бібліотеки, Миколаївського ОІППО, директори бібліотек 

ВНЗ ІІІ–ІV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілів, завідувачі 

бібліотек ОІППО, методисти з бібліотечних фондів, бібліотекарі 

загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, а також 

співробітники бібліотек інших систем і відомств. Для проголошення було 

заявлено 48 наукових доповідей, в яких оприлюднені результати НДР 

«Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних 

ресурсів для освітянської галузі України», що здійснює Державна науково-

педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, а також 

презентовано найкращий досвід роботи книгозбірень мережі освітянських 
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бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії 

педагогічних наук України. 

  Урочисте відкриття Всеукраїнського науково-практичного семінару 

відбулося в конференційному залі Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти.  

Учасників наукового форуму привітали поважні освітяни міста, 

начальник управління освіти Миколаївської міської ради Деркач Г. І., 

директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Старєва А. М., директор Науково-

педагогічної бібліотеки м. Миколаєва Роскіна Т. І., директор Миколаївської 

філії  Київського національного університету культури та мистецтв, 

заслужений працівник культури України,  доцент Федотова Н. В.  

Керівник науково-методичного центру мережі освітянських бібліотек 

МОН України та НАПН України, завідувач відділу наукового і прикладного 

бібліотекознавства Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені  

В. О. Сухомлинського Хемчян І. І. зачитала вітальні листівки від Академіка-

секретаря Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, 

доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України  

Сухомлинської О. В. та директора  Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського, доктора педагогічних наук, професора 

Березівської Л. Д., які наголосили на тому, що поза всяким сумнівом цей 

науково-практичний семінар сприятиме інноваційному розвитку освітянських 

бібліотек України, згуртуванню зусиль у дослідженні актуальних питань теорії 

та практики бібліотечної роботи, стане дієвим поштовхом для втілення нових 

цікавих ідей, які слугуватимуть удосконаленню бібліотечно-інформаційного 

забезпечення освіти й науки в Україні. Від Української бібліотечної асоціації  

фахівців вітала член Президії Української бібліотечної асоціації, директор ЦБС 

для дорослих міста Миколаєва Тверда Т.  В. Справжнім дарунком для 

учасників заходу  стало музичне вітання студентського народного хору імені 

М. Аркаса Миколаївської філії  Київського національного університету 

культури та мистецтв. 
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      На пленарному засіданні та круглому столі «Бібліотека – освіта – 

інновації» доповідачами було висвітлено такі питання: стратегічні завдання 

інноваційного розвитку освітянських бібліотек; формування інтегрованого 

галузевого інформаційного ресурсу з питань освіти і педагогічної науки; 

корпоративна взаємодія освітянських бібліотек; проектна діяльність бібліотек; 

використання веб-ресурсів у післядипломній освіті бібліотекарів; бібліотечний 

електронний сервіс; формування медіаграмотності та медіакомпетентності 

користувачів бібліотечними засобами; роль бібліотек у популяризації читання; 

підвищення фахової компетентності працівників освітянських бібліотек; роль 

бібліотечних асоціацій у збереженні та розвитку бібліотечної галузі України. У 

виступах було наголошено на тому, що зміни в суспільстві є потужними 

факторами розвитку сучасних освітянських бібліотек. Вони значною мірою 

впливають на вибір місії й соціальних функцій, підходів до формування 

бібліотечно-інформаційних ресурсів та обслуговування користувачів, розвитку 

персоналу та бібліотечних технологій, модернізації традиційних та освоєння 

нових напрямів діяльності, що в свою чергу спонукає до розроблення нової 

стратегії розвитку бібліотек. 

Підсумковим документом Всеукраїнського науково-практичного 

семінару стали рекомендації, підготовлені та схвалені учасниками наукового 

форуму.  

Рекомендації 

Всеукраїнського науково-практичного семінару 

«Освітянські бібліотеки України на шляху трансформації у базові 
документально-комунікаційні комплекси: стан та перспективи»: 
- спрямувати наукові дослідження ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського на розвиток бібліотек освітянської мережі як 

науково-інформаційних та освітніх комплексів, що забезпечують виробництво, 

накопичення, зберігання, опрацювання, використання й розповсюдження 

інформаційних ресурсів; 
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- розробити основні концептуальні засади трансформації освітянських 

бібліотек України в базові документально-комунікаційні комплекси; 

- сприяти процесу модернізації шкільних бібліотек через перетворення 

їх на сучасні бібліотечно-інформаційні комплекси, що на етапі розвитку 

інформаційного суспільства мають стати центрами навчально-виховного 

процесу, майданчиками для педагогічних інновацій, а також забезпечити 

вільний доступ до інформації учням і педагогам;  

- активізувати діяльність освітянських бібліотек із національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді; 

- ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського забезпечити науково-

методичний супровід інноваційної діяльності освітянських бібліотек; 

- посилити взаємодію ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та 

провідних освітянських бібліотек із формування галузевих бібліотечно-

інформаційних ресурсів у традиційній та електронній формах на  

корпоративних засадах щодо: 

 гармонізації традиційних і новітніх підходів до процесів 

каталогізування інформаційних ресурсів; 

 створення електронного галузевого бібліографічного й реферативного 

ресурсу;  

 формування зведених бібліографічних баз даних із питань освіти, 

педагогіки, психології та суміжних галузей знань; 

 обміну бібліографічною й методичною продукцією в електронній і 

традиційній формах для надання консультативної допомоги, обміну досвідом, 

координації діяльності; 

- у межах Міжнародного місячника шкільних бібліотек щорічно 

проводити Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек, започаткований за 

ініціативою ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за підтримки МОН 

України; 

- популяризувати діяльність освітянських бібліотек як сучасних 

інформаційних центрів; 
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- рекламувати бібліотечно-інформаційні ресурси й послуги в 

мережевому середовищі; 

- спрямовувати діяльність освітянських бібліотек на прискорення 

технологічного розвитку відповідно до європейських і світових стандартів; 

- сприяти процесу підвищення кваліфікації фахівців освітянських 

бібліотек із застосуванням дистанційних форм навчання. 
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