
«СХВАЛЕНО» 

рішенням вченої ради 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

протокол № 12 від 23 грудня 2015 р. 

 

ЗВІТ  

РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ЗА 2015 Р. 

Вчена рада Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського є колегіальним дорадчим органом управління 

науковою, науково-методичною, науково-організаційною та видавничою 

діяльністю Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського, а також координує основні напрями наукової 

діяльності з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, 

книгознавства, педагогічного джерелознавства, наукознавства та 

інформаційної діяльності. До складу вченої ради бібліотеки входять: 

директор бібліотеки, заступник директора з наукової роботи, заступник 

директора з науково-бібліотечної роботи, учений секретар, голова ради 

трудового колективу, керівники структурних підрозділів, провідні фахівці 

бібліотеки, Національної академії педагогічних наук України, представники 

інших наукових та освітніх установ. Спеціальним дорадчо-консультативним 

органом вченої ради є науково-експертна рада. 

У 2015 році було проведено 12 засідань, на яких розглянуто актуальні 

питання наукової діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та стан 

виконання науково-дослідної роботи за такими темами:  

1) „Організація і методика створення галузевих бібліотечно-

інформаційних ресурсів для освітянської галузі України”; 
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2) „Модернізація науково-інформаційної діяльності провідних 

книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН 

України”. 

Основні питання, що розглядалися на засіданнях вченої ради протягом 

2015 року: 

- про обрання нового складу вченої ради бібліотеки; 

- про обрання заступників директора та вченого секретаря ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського; 

- про план заходів із реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді; 

- про моніторинг упровадження результатів НДР, отриманих у 2012-

2014 рр.; 

- про висунення праць науковців ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського на здобуття премії НАПН України; 

- про результати науково-дослідної діяльності структурних підрозділів 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; 

- про проміжні результати наукових досліджень ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського; 

- про план міжнародної діяльності ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського на 2015-2016 рр.; 

- про затвердження проекту тематичного плану наукових досліджень 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського на 2016 р.; 

- про нагородження працівників ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського до Дня науки; 

- про стан виконання державної програми зі збереження національного 

надбання в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; 

- про виконання наказів і розпоряджень Президента НАПН України, 

постанов Президії НАПН України; 

- про затвердження інструкції з діловодства в ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського; 



- про перевірку дотримання положень інструкції з діловодства в 

структурних підрозділах бібліотеки згідно з номенклатурою справ; 

-  про затвердження проекту нагород імені Павли Рогової та Маї 

Самборської; 

- про результати проведеної роботи щодо участі в Рамковій програмі ЄС 

з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» у ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського; 

- про затвердження до оприлюднення на порталі ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського електронного періодичного видання – 

інформаційно-аналітичного бюлетеня «Аналітичний вісник у сфері освіти й 

науки», вип. 1-2; 

- про затвердження положень про структурні підрозділи ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, а також положень «Про вчену раду ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського», «Про науково-експертну раду вченої ради ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського», «Про дари в ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського», «Про науково-дослідну роботу ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського», «Про проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського», «Про 

нагородження працівників ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського» тощо; 

- про експертизу та затвердження до друку планової продукції (7), 

зокрема: 

 «Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та 

основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України»; 

 «Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики» - 

оглядове видання; 

 «Вища освіта в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, 

тенденції розвитку, 2012-2013 рр.», випуск ІІІ – науково-допоміжний 

бібліографічний покажчик;  

 «Календар знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної 

науки на 2016 рік» – рекомендаційний посібник; 



 «Сергій Якович Батишев (до 100-річчя від дня народження)» - 

біобібліографічний покажчик; 

  «Бібліографічне оформлення наукових робіт» – методичні 

рекомендації; 

 «Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання», 

вип. 2. – науково-допоміжний бібліографічний покажчик. 

Відповідно до вищезазначених питань на засіданнях вченої ради були 

ухвалені рішення із зазначенням відповідального виконавця й термінів 

реалізації завдань. Проаналізувавши результати виконання цих рішень, 

констатуємо належний рівень відповідальності усіх виконавців, своєчасність 

та якість виконання рішень вченої ради. Так, відповідно до рішень вченої 

ради про оприлюднення результатів науково-дослідної роботи, готових до 

впровадження, усі видання, затверджені до друку, були розміщені у форматі 

PDF на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та в ЕБ НАПН 

України, активізовано роботу з науковим об’єктом, що становить 

національне надбання в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, а також із 

рідкісними та цінними виданнями, результатом чого стало створення 

кімнати-музею рідкісної книги та розпочато створення музею бібліотеки.  

З-поміж іншого, відповідно до рішень вченої ради передано в архів 

бібліотеки документи філії до 2015 р. та інших структурних підрозділів 

бібліотеки, розроблено поетапний план заходів щодо організації та 

зберігання фонду, що розташований у приміщенні сектору науково-

комплексного обслуговування (вул. Володимирська, 57), активізовано 

апробацію результатів науково-дослідної роботи у фахових виданнях, 

створення профілів науковців ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в 

Google Академії тощо.  

На засіданнях вченої ради систематично розглядалися накази 

Президента та постанови Президії НАПН України, зокрема про реалізацію 

заходів із інформаційної діяльності НАПН України, про стан виконання 

державної програми зі збереження національного надбання в ДНПБ України 



ім. В. О. Сухомлинського, національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді, декомунізацію та засудження націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні тощо. 

 

 

Учений секретар         С. М. Зозуля 


