
«СХВАЛЕНО»  

рішенням вченої ради 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського  

протокол № 17  від  18 грудня  2017 р.  

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ  

ЗА 2017 рік 

 

Вчена рада Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. 

Сухомлинського (далі – вчена рада) є колегіальним органом управління науковою, 

науково-інформаційною, науково-методичною, науково-організаційною та 

видавничою діяльністю ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (далі – 

Бібліотека), що здійснює консультативно-дорадчі функції, а також координує 

основні напрями наукової діяльності з питань галузевого бібліотекознавства, 

бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного 

джерелознавства, біографістики та історії освіти. 

Чинний склад вченої ради затверджений Постановою Президії НАПН 

України (№ 1-2/11-250 від 19 жовтня 2017 р.) у складі 24 осіб. У 2017 р. до складу 

вченої ради уведено доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН 

України, академіка-секретаря Відділення загальної педагогіки та філософії освіти 

Сисоєву С. О., кандидата педагогічних наук, доцента, ученого секретаря цього 

відділення Титаренко І. О., кандидата педагогічних наук, старшого наукового 

співробітника, в. о. вченого секретаря Бібліотеки Лапаєнко С. В. 

Серед членів вченої ради: 7 докторів наук, у тому числі 2 дійсних члени 

НАПН України, 1 член-кореспондент НАПН України, 9 кандидатів наук. Голова 

вченої ради – директор бібліотеки, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України – Лариса Дмитрівна Березівська. Заступник голови 

вченої ради – заступник директора з наукової роботи, кандидат історичних наук – 

Світлана Миколаївна Зозуля. Вчений секретар вченої ради – завідувач відділу 

історії освіти, кандидат історичних наук – Сніжана Вікторівна Тарнавська. 

До складу вченої ради Бібліотеки входять голова ради трудового колективу, 

голова ради молодих вчених, керівники структурних підрозділів, провідні фахівці 

бібліотеки, академік-секретар та вчений секретар Відділення загальної педагогіки 

та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України, 

представники інших наукових установ та закладів освіти. Спеціальним дорадчо-

консультативним органом вченої ради є науково-експертна рада.  

Згідно з планом роботи вченої ради на 2017 р. було заплановано 10 засідань, 

фактично проведено 19. 

Протягом звітного періоду на засіданнях вченої ради розглядалися й 

ухвалювалися актуальні питання щодо науково-організаційної діяльності 

бібліотеки, стану виконання науково-дослідної роботи, впровадження 

результатів досліджень: 

– Стратегія розвитку ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського на 2017-2026 

рр. 

–тематичний план наукових досліджень на 2017 р.;  



– перспективний тематичний план наукових досліджень на 2017-2019 рр.; 

– перспективний план випуску друкованої продукції Бібліотеки на 2017-2019 

рр., підготовленої за результатами наукових досліджень; 

– план міжнародної діяльності на 2017 р.; 

–план роботи ради молодих вчених; 

– про моніторинг впровадження результатів наукових досліджень (2013-2015 

рр.); та  результати наукових досліджень за 2016 р. за темами НДР „Організація і 

методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для 

освітянської галузі України” (2014-2016 рр.; керівник НДР – (керівник НДР – Т. В. 

Добко, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, 

керівник Центру науково-бібліографічної інформації НБУВ); „Модернізація 

науково-інформаційної діяльності провідних книгозбірень мережі освітянських 

бібліотек МОН України та НАПН України” (2015-2016 рр.; керівник НДР – Зозуля 

С. М., канд. іст. наук, заступник директора з наукової роботи); 

– призначення експертів з перевірки проміжних результатів 

фундаментальної та прикладних НДР (2017 – 2019 рр.); 

– підготовка до річного звіту та до звітної науково-практичної конференції; 

– підсумки науково-дослідної, науково-інформаційної та бібліотечної 

роботи, вченої ради за 2017 рік і завдання на 2018 рік; 

– звіти відділів Бібліотеки про наукову та науково-інформаційну та 

бібліотечну діяльність за 2017 рік; 

– затвердження проекту перспективного тематичного плану наукових 

досліджень на 2018 р.; 

– затвердження плану роботи Бібліотеки на 2018 рік. 

Традиційно вчена рада розглядала питання науково-інформаційної та 

бібліотечної діяльності. Серед них такі: 

– про видання електронного наукового журналу «Науково-педагогічні 

студії» Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. 

Сухомлинського спільно з Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією; 

–  затвердження Концепції музейної експозиції ДНПБ України ім. В. О. 

Сухомлинського; 

–  затвердження плану роботи бібліотечної ради  та науково-експертної 

ради; 

– затвердження плану інвентаризації бібліотечного фонду на 2017-2018 рр.; 

– затвердження положення про атестацію бібліотекарів та створення 

атестаційної комісії; 

– затвердження плану підвищення кваліфікації та стажування працівників; 

– затвердження результатів підвищення кваліфікації наукових та 

бібліотечних працівників; 

– про стан підготовки до проведення масових заходів ДНПБ та про участь 

співробітників у наукових міжнародних та всеукраїнських комунікативних 

заходах. 

Упродовж  2017 року на засіданнях вченої ради розглядалися питання 

наповнення, роботи та призначення відповідальних за рубрики веб-порталу 

Бібліотеки. 



Предметом розгляду вченої ради також були організаційні, кадрові питання: 

– планова атестація наукових і бібліотечних працівників; 

– нагородження працівників до Дня науки та до Всеукраїнського дня 

бібліотек; 

– план-звіт із підготовки до осінньо-зимового періоду в бібліотеці та план 

заходів щодо економії теплової та електроенергії; 

– перевірка дотримання положень інструкції з діловодства в структурних 

підрозділах Бібліотеки згідно з номенклатурою справ та ін. 

На засіданнях вченої ради ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського пройшли 

експертизу та затверджено до друку, оприлюднення та розповсюдження така 

планова продукція друкованих та періодичних видань ДНПБ (всього 10), 

зокрема: 

 

 «Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних 

заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних 

працівників освітянської галузі»;  

 біобібліографічний покажчик «Творчий доробок Василя Григоровича 

Кременя в інноваційному розвитку освіти України»; 

 електронний довідковий бюлетень «Аналітичний вісник у сфері освіти й 

науки» (вип. 5;  

 методичні рекомендації «Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: 

методи та підходи»;  

 електронний збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного 

семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)»; 

 електронний інформаційно-аналітичний бюлетень «Аналітичний вісник у 

сфері освіти й науки» (вип.6);  

 статистичний довідник «Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: 

моніторинг діяльності»; 

 електронний збірник матеріалів науково-методологічного семінару з історії 

освіти «Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних 

досліджень»; 

 збірник наукових праць «Наукові праці Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 5.; 

 електронний журнал «Науково-педагогічні студії». Вип. 1. 

 

На засіданнях вченої ради систематично розглядалися постанови Президії 

НАПН України: 

Про виконання постанови Президії НАПН України «Про внесення змін до 

Положення про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень у 

Національній академії педагогічних наук України» від 15 грудня 2016 року № 1-

2/15-354 та потребу внесення змін до ТЗ НДР до розділу 18 «Очікувані наукові 

результати, кількісні та якісні характеристики наукової продукції» 

Про план заходів щодо реалізації Постанови загальних зборів НАПН 

України «Про результати діяльності НАПН України у 2016 році та в період 2012–

2016 років і завдання подальшого розвитку» 



Про виконання Постанови Президії НАПН України «Про внесення змін до 

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових 

посад наукових установ НАПН України» 

Про реалізацію Постанови Кабінету Міністрів України «Про припинення 

використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та 

впровадження Універсальної десяткової класифікації» 

Про реалізацію Постанови Президії НАПН України «Про результати аудиту 

ефективності використання бюджетних коштів на науково-організаційну і наукову 

діяльність НАПН України та забезпечення підвищення кваліфікації керівних 

кадрів і спеціалістів у сфері освіти» 

Про розгляд Постанови Президії НАПН України «Про внесення змін до 

Положення про порядок планування і контролю виконання наукових досліджень у 

Національній академії педагогічних наук України» 

Про виконання наказу МОН України № 929 від 26 червня 2017 р. «Про 

впровадження УДК в практику роботи шкільних бібліотек» 

Про виконання наказу НАПН України № 39 о.д.  від 14 липня 2017 р. «Про 

заходи щодо висвітлення результатів діяльності НАПН України в інформаційному 

науково-освітньому просторі 

Про виконання розпорядження НАПН України № 58-р від 6 вересня 2017 р. 

щодо участі у ІХ Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2017» та 

участь у конкурсах наукових розробок серед учених НАПН України 

Про стан і хід підготовки ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського до 

відзначення 25-ї річниці НАПН України 

Про затвердження плану заходів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

до плану роботи НАПН України на 2018 р. 

Про затвердження перспективних планів випуску друкованої продукції 

НАПН України на 2017-2019 рр., підготовленої за результатами фундаментальних 

і прикладних наукових досліджень; 

Про внесення змін до Стратегії розвитку Національної академії педагогічних 

наук України на 2016-2022 роки; 

Відповідно до рішень вченої ради про оприлюднення результатів науково-

дослідної роботи, готових до впровадження, усі видання, були розміщені у 

форматі PDF на веб-порталі ДНПБ України  

ім. В. О. Сухомлинського та в ЕБ НАПН України. 

Подальшої уваги потребує оптимізація організації наукової діяльності 

співробітників, упровадження результатів проведених наукових досліджень, 

здійснення їх моніторингу, міжнародна діяльність Бібліотеки. Координація та 

співробітництво з іншими науковими установами (проведення спільних засідань, 

виїзних засідань, семінарів тощо). 
 


