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ЗВІТ  

про діяльність Ради молодих вчених  

Державної науково-педагогічної бібліотеки України  

імені В. О. Сухомлинського за 2016 рік 

Рада молодих вчених ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського створена 

згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у 2016 р. 

До її складу входять молоді науковці бібліотеки віком до 35 років. Метою 

діяльності ради є представництво, захист та реалізація професійних, 

інтелектуальних, юридичних інтересів і прав молодих вчених бібліотеки, 

підвищення їхнього фахового рівня, реалізація творчої та професійної 

активності. Голова ради – канд. іст. наук Орищенко І. О. 

Основні завдання й напрями роботи Ради молодих вчених викладені в 

положенні, затвердженому на вченій раді ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського й полягають у сприянні успішній та ефективній 

професійній науково-дослідній діяльності молодих вчених бібліотеки, їхній 

фаховій та особистісній самореалізації, розвитку творчих ініціатив та 

інноваційної діяльності, підтримці ідей наукової молоді з різних питань 

наукового, громадського життя, налагодження співробітництва й розвиток 

професійних контактів із радами молодих вчених бібліотек, наукових установ, 

вищих навчальних закладів, наукових об’єднань, громадських молодіжних 

організацій та іншими інституціями в Україні й за кордоном; організація та 

участь у наукових і науково-практичних заходах: конференціях, семінарах, 

лекторіях, круглих столах, тощо; проведення конкурсів для молодих вчених 

бібліотеки; забезпечення їхньої участі в грантах, проектах, конкурсах, 

програмах та інших заходах, спрямованих на підтримку наукової молоді. 

 

1. Організаційна діяльність 

Упродовж року Радою молодих вчених регулярно проводилися засідання, 

на яких обговорювалися актуальні питання діяльності ради, про що зафіксовано 

у протоколах. 
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Розроблено номенклатуру справ Ради молодих вчених ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського та ряд організаційних документів, що стосуються 

діяльності ради. 

Було започатковано сторінку Ради молодих вчених на порталі бібліотеки. 

Членами ради регулярно готувалися інформаційні матеріали для офіційного 

порталу бібліотеки та соціальних мереж, де було всебічно висвітлено основні 

аспекти діяльності Ради молодих вчених.  

 

2. Участь у науково-практичних масових заходах 

Упродовж звітного року молоді вчені бібліотеки взяли участь в організації 

та проведенні низки заходів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 

17 травня 2016 р. у рамках проведення Всеукраїнського фестивалю науки 

відбувся круглий стіл «Роль наукової молоді в розвитку вітчизняної науки», до 

роботи якого було залучено молодих вчених із 10 наукових установ і 

навчальних закладів Києва, Харкова та Львова. Свої виступи та презентації 

представили молоді науковці Інституту професійно-технічної освіти, Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих та Інституту проблем виховання 

Національної академії педагогічних наук України, Київського університету 

імені Бориса Грінченка, Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

Львівського кооперативного коледжу економіки і права, Педагогічного музею 

України, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського. Зокрема 

ними було охарактеризовано періодичні видання іноземними мовами ХІХ – 

початку ХХ ст. та їх роль у відображенні розвитку освіти, науки й культури 

(О. В. Дроншкевич), проаналізовано історіографічну та джерельну основу 

історико-педагогічних досліджень (О. С. Покусова), було презентовано 

бібліографічну продукцію ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з питань 

сучасних освітніх технологій (С. В. Тарнавська), висвітлено відображення 
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історії формування фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в архівних 

документах ЦДАВО України 20 - 30-х рр. ХХ ст. (І. О. Орищенко). 

17 листопада 2016 р. у рамках Міжнародної науково-практичної 

конференції «Організація і методика створення галузевих бібліотечно-

інформаційних ресурсів для освітянської галузі України» відбулося засідання 

круглого столу «Наукові дослідження молодих учених: результати, проблеми, 

перспективи», де взяли участь молоді вчені установ НАПН України, провідних 

наукових бібліотек та Педагогічного музею України. 

Учасники заходу виступили з доповідями, що відображали стан науково-

дослідної діяльності молодих науковців. У ході дискусії розглянули стан освіти 

та науки в Україні, перспективи впровадження інновацій у галузі шкільної 

освіти. Молоді вчені ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у своїх виступах 

висвітлили різноманітні напрями діяльності бібліотеки: дослідження історії 

формування фонду (І. О. Орищенко), особливості вивчення, збереження та 

популяризації рідкісних видань іноземними мовами (О. В. Дроншкевич), 

створення бібліографічної продукції для освітянської галузі (С. В. Тарнавська), 

досвід проведення комплексних бібліотечних заходів національно-

патріотичного спрямування (В. І. Якубовський). 

Члени Ради молодих вчених ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

взяли участь у роботі всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференцій, організованих іншими установами, здійснювали апробацію 

науково-дослідної діяльності під час семінарів, форумів та круглих столів 

соціологічного, історичного, бібліотекознавчого, педагогічного спрямування. 

О. С. Покусовою та С. В. Тарнавською подавалися документи на 

отримання спеціальних державних стипендій для підтримки дослідницької 

діяльності молодих вчених.  

У рамках проекту «Студії молодого вченого» молодими фахівцями 

бібліотеки було прочитано 2 лекції за такими темами: 

–  мотивація дослідників до наукової діяльності (Л. В. Рабаданова); 
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–  документи іноземними мовами у фонді ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського (О. В. Дроншкевич). 

 

Участь у науково-практичних заходах 

 

№ Назва заходу Тема доповіді П.І.П. 

Зарубіжні науково-практичні заходи 
1. ІV Міжнародний конгрес «Бібліотека як 

феномен культури: Інформаційні ресурси 

бібліотек в освітньому, науковому та 

соціокультурному середовищі» 

(4–6 жовтня 2016 р., м. Мінськ (Білорусь).  

«Вклад научно-

педагогической 

библиотеки в 

формирование 

информационно-

образовательного 

пространства» 

Рабаданова Л. В. 

2. Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні питання та 

проблеми розвитку соціальних наук» (28–

30 червня, Вшехніца Свентокшиська, 

гуманітарно-педагогічний факультет, 

м. Кєльце, Республіка Польща). 

«Бібліографічні 

покажчики як джерело 

інформації з питань 

соціальної педагогіки та 

соціальної роботи» 

Тарнавська С. В. 

 

Міжнародні науково-практичні заходи 
3. ХУІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Удосконалення 

інформаційно-ресурсного забезпечення 

освіти і науки в умовах євроінтеграції» (26–

28 травня, м. Біла Церква, Білоцерківський 

інститут економіки та управління вищого 

навчального закладу «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини 

«Україна»). 

 

«Інформаційно-

бібліографічні ресурси 

Державної науково-

педагогічної бібліотеки 

України імені 

В. О. Сухомлинського з 

питань сучасних 

технологій навчання» 

 

«Інформаційні 

ресурси педагогічної 

бібліотеки як джерело 

наукового супроводу 

сучасної освіти». 

Тарнавська С. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабаданова Л. В. 

 

4 Міжнародна науково-практична 

конференція «Бібліотеки вищих навчальних 

закладів: досвід та перспективи» (11 –

 13 жовт. 2016 р. м. Київ, Наукова 

бібліотека ім. М. Максимовича КНУ 

ім. Тараса Шевченка). 

«Колекція «Видання 

ХVII – початку ХХ ст. 

іноземними мовами» як 

об’єкт наукових 

досліджень» 

Дроншкевич О. В. 

5 ХІХ Міжнародна науково-практична 

конференція «Короленківські читання 

2016» «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція 

до світового наукового та історико-

культурного простору» (12 жовтня 2016 р., 

м. Харків). 

«Інформаційно-

аналітична підтримка 

педагогічної науки як 

важливий аспект 

діяльності галузевої 

наукової бібліотеки» 

Рабаданова Л. В. 

 

6 Міжнародна науково-практична «Об’єднання молодих Рабаданова Л. В. 
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конференція «Організація і методика 

створення галузевих бібліотечно-

інформаційних ресурсів для освітянської 

галузі України» (17–18 листопада 2016 р., 

м. Київ). Круглий стіл «Наукові 

дослідження молодих вчених: результати, 

проблеми, перспективи». 

 

вчених в контексті 

інноваційного 

розвитку науки» 

 

«Формування фонду 

Державної науково-

педагогічної бібліотеки 

України ім. 

В. О. Сухомлинського: 

харківський період 

(1869–1920-ті рр.)» 

 

«Досвід проведення 

комплексних 

бібліотечних заходів 

національно-

патріотичного 

спрямування у ДНПБ 

України ім. 

В. О. Сухомлинського»  

 

«Колекція «Видання 

ХVІІ – початку ХХ ст. 

іноземними мовами»: 

вивчення, збереження, 

використання» 

 

«Проблеми сучасних 

освітніх технологій на 

сторінках 

бібліографічних видань 

Державної науково-

педагогічної бібліотеки 

України ім. 

В. О. Сухомлинського» 

 

«Сучасні підходи до 

художньо-технічного 

оформлення наукових 

видань (на прикладі 

друкованої продукції 

ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського» 

 

«Вивчення й 

забезпечення 

інформаційних потреб 

користувачів в умовах 

формування 

інформаційного 

суспільства» 

 

 

 

 

Орищенко І. О.  

 

 

 

 

 

 

 

Якубовський В. І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дроншкевич О. В. 

 

 

 

 

 

Тарнавська С. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревянко Т. М. 

 

 

 

 

 

 

 

Покусова О. С. 
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Всеукраїнські науково-практичні заходи  
7 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-

конференція «Використання інформаційних 

технологій у сучасному виховному 

процесі» (10 листопада 2016 р., м. Рівне, 

Рівненський державний гуманітарний 

університет). 

«Інформаційні 

технології в сучасному 

освітньому просторі: 

бібліографічний 

аспект» 

Тарнавська С. В. 

8 Всеукраїнський науково-практичний 

семінар «Українські педагоги про 

національно-патріотичне виховання» (18 

травня 2016 р., м. Київ, ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського). 

«Чавдаров С. Х. про 

патріотичне виховання 

дітей в сім'ї»  

 

«Теорія національної 

освіти у філософсько-

освітній спадщині 

Памфіла Юркевича». 

 

Тарнавська С. В. 

 

 

 

Рабаданова Л. В. 

9 Круглий стіл «Роль наукової молоді в 

розвитку вітчизняної науки» (17 травня 

2016, м. Київ, ДНПБ України ім. В. О. 

Сухомлинського). 

 

«Періодичні видання 

іноземними мовами 

ХIX – початку ХХ ст. 

як відображення 

розвитку освіти, науки 

й культури» 

 

«Відображення історії 

формування фонду 

Державної науково-

педагогічної 

бібліотеки 

ім. В. О. Сухомлинсько

го в архівних 

документах ЦДАВО 

України (20 – 30-ті ст. 

ХХ ст.» 

 

«Бібліографічна 

продукція ДНПБ 

України ім. В. О. 

Сухомлинського з 

питань сучасних 

освітніх технологій» 

 

«Історіографічна та 

джерельна основа 

історико-педагогічних 

досліджень» 

Дроншкевич О.В.  

 

 

 

 

 

 

Орищенко І. О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарнавська С. В.  

 

 

 

 

 

 

Покусова О. С.  

 

10 ХІІ Біографічні читання «Вітчизняна 

біографіка, біографістика та біобібліографія 

в роки незалежності України» (2 червня, 

м. Київ, НБУ ім. В. І. Вернадського). 

«Внесок Державної 

науково-педагогічної 

бібліотеки України 

імені 

В. О. Сухомлинського в 

розвиток вітчизняної 

біобібліографії» 

Тарнавська С. В. 
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Заходи, організовані УБА 
11 Форум молодих бібліотекарів «Бібліотека 

на мапі міста» (7–8 квітня 2016 р., м. Київ, 

Молодіжна секція Української бібліотечної 

асоціації). 

«Досвід науково-

педагогічної бібліотеки 

у забезпеченні 

освітянської галузі 

реферативною та 

аналітичною 

інформацією» 

Рабаданова Л. В. 

12 Семінар «План дій для нової візії вашої 

бібліотеки» (20 жовтня 2016 р., м. Київ, 

Молодіжна секції Української 

бібліотечної асоціації, Goethe Institut). 

Отриманий 

сертифікат 

(№18/08/06/2016) 

Орищенко І. О. 

 

«Студії молодого вченого» 

 

№ Назва лекції Прізвище Дата 

проведення 
1. «Мотивація молодих вчених до науково-

дослідної діяльності» 

Рабаданова Л. В. 9 червня 2016 р. 

2 «Документи іноземними мовами із фонду ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського» 

Дроншкевич О. В. 30 вересня 

2016 р. 

 

3. Співпраця Ради молодих вчених ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського з науковими, освітніми установами та 

громадськими організаціями 

 

Проводилася робота зі встановлення співпраці з радами молодих вчених 

наукових інститутів НАПН України, зокрема відбулося підписання угоди про 

співпрацю з радою молодих науковців Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України.  

На стадії підписання знаходиться угода про спільну діяльність із радою 

молодих науковців факультету соціальної та психологічної освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини.  

Ведеться діалог зі встановлення зв’язків з радою молодих вчених 

Інституту педагогіки НАПН України, Інституту вищої освіти НАПН України та 

МОН України. 
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У рамках співпраці з УБА молоді вчені ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського взяли участь у масових заходах, що проводилися 

Українською бібліотечною асоціацією:  

–  форум молодих бібліотекарів «Бібліотека на мапі міста» (Молодіжна 

секція Української бібліотечної асоціації), м. Київ, 7–8 квітня 2016 р. 

(Л. В. Рабаданова);  

–  семінар «План дій для нової візії вашої бібліотеки» (Молодіжна секція 

Української бібліотечної асоціації, Goethe Institut), м. Київ, 20 жовтня 

2016 р. (І. О. Орищенко). 

 

Перспективними напрямами діяльності Ради молодих вчених ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського є: 

–  проведення майстер-класів із методології наукового дослідження із 

залученням провідних вчених України; 

–  підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових документів, що 

стосуються питань молодіжної політики; 

–  налагодження та розвиток співробітництва з радами молодих вчених 

МОН України, вищих навчальних закладів із питань науково-дослідницької 

діяльності; 

–  членство в молодіжній секції УБА та участь у заходах секції; 

–  започаткування фото-літопису ради на порталі бібліотеки.  

 

 

Голова Ради молодих вчених     Орищенко І. О. 

 


