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ПЛАН СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

МОН УКРАЇНИ ТА ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО на 2017–2020 роки 

(у рамках реалізації Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2017-2020 рр.) 

 

№ 

 
Зміст і форми діяльності 

Виконавці Термін 

вико-

нання 

 

 

Результати діяльності 
МОН України 

ДНПБ України  

ім. В.О. 

Сухомлинського 

 Управління освітньою та науковою діяльністю, інформаційне забезпечення освіти 

1.  Науково-інформаційне забезпечення 

науковців і практиків освітянської 

галузі МОН України з питань 

інноваційного розвитку національної 

освіти, педагогіки та психології 

 

Департаменти: 

загальної середньої та 

дошкільної освіти; 

професійно-технічної 

освіти; 

вищої освіти 

Інститут інноваційних 

технологій і змісту 

освіти МОН України 

ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського  

(відділ комплектування та 

наукового опрацювання 

документів, відділ 

науково-технічного 

забезпечення та 

впровадження 

комп’ютерних технологій, 

відділ наукової 

реферативної та 

аналітичної інформації в 

сфері освіти) 

2017–2019 

(постійно) 

Науково-педагогічна електронна 

бібліотека, електронний каталог 

ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського. 

Зведені бібліографічні бази даних 

дисертацій, збірників наукових 

праць та періодичних видань 

освітянських бібліотек МОН  

Галузева реферативна база даних 

«Україніка наукова» в 

електронному вигляді та в УРЖ 

«Джерело». 

Інформаційно-аналітична  

продукція з актуальних питань 

інноваційного розвитку освіти 
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2.   Проведення Всеукраїнського конкурсу    

«Шкільна бібліотека»  

 

Відділення змісту 

позашкільної освіти та 

виховної роботи ДНУ  

«Інститут інноваційних 

технологій i змісту 

освіти» МОН України 

 

ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського  

(відділ науково-

методичного забезпечення 

діяльності мережі 

освітянських бібліотек 

(І. І. Хемчян); відділ 

комплектування та 

наукового опрацювання 

документів 

(І.Г. Лобановська) 

2017 
червень) 

 

Популяризація інноваційних 

форм роботи бібліотек із метою 

якісного 

інформаційногозабезпечення 

навчально-виховного процесу 

3.  Проведення Всеукраїнського місячника 

шкільних бібліотек України 

 

відділення організації 

видання навчальної 

літератури 

ДНУ  «Інститут 

інноваційних 

технологій i змісту 

освіти» МОН України 

 

ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського  

(відділ науково-

методичного забезпечення 

діяльності мережі 

освітянських бібліотек 

(І. І. Хемчян); відділ 

комплектування та 

наукового опрацювання 

документів 

(І.Г. Лобановська) 

2017–2019 

(щорічно, 

жовтень) 

Популяризація інноваційних 

форм роботи бібліотек із метою 

якісного інформаційного 

забезпечення навчально-

виховного процесу; сприяння 

реалізації заходів із національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді через діяльність шкільних 

бібліотек, розвиток, формування 

національної свідомості учнів 

 Міжнародне співробітництво 
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4.  Участь у програмах міжнародного 

співробітництва ЄС Еразмус+, Горизонт 2020 

та інших 

Управління 

міжнародного 

співробітництва та 

європейської 

інтеграції 

ДНПБ України ім. 

В.О. Сухомлинського  

(відділ науково-

документного 

забезпечення та 

соціокультурної 

діяльності 

(Я. М. Ніколаєнко), 

рада молодих учених, 

(С.В. Тарнавська) 

2017–2019 

(щорічно) 

Виконання міжнародних 

проектів, розвиток міжнародного 

фахового співробітництва, 

використання кращого 

зарубіжного досвіду, інтеграція у 

світовий та європейський 

освітній і науковий простори 

 Проведення спільних науково-практичних масових заходів 
5.  Організація і проведення щорічних 

освітянських виставок 
ДНУ «Інститут 

інноваційних 

технологій i змісту 

освіти» МОН України 

 

ДНПБ України ім.  

В. О. Сухомлинського  

(відділ науково-

документного 

забезпечення та 

соціокультурної 

діяльності0 

В.Ю. Кемпе, 

Я.М. Ніколаєнко) 

2017-2020 

(впродовж 

року) 

Підготовка експозиційних 

матеріалів; участь у семінарах, 

круглих столах, майстер-класах, 

які проводяться під час виставок 

6.  Проведення міжнародних науково-

практичних конференцій, Всеукраїнських 

форумів, семінарів та вебінарів 

 

 

ДНУ  «Інститут 

інноваційних 

технологій i змісту 

освіти» МОН України 

 

 

ДНПБ України ім. 

В.О.Сухомлинського  

(відділ науково-

методичного 

забезпечення 

діяльності мережі 

освітянських 

бібліотек, І.І. Хемчян) 

2017-2020 

(шорічно) 

 

Збірники матеріалів конференцій, 

семінарів, методичні 

рекомендації 
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7.  Участь у щорічних серпневих конференціях, 

нарадах, розширених колегіях МОН України 

МОН України 

 

ДНПБ України ім.  

В. О. Сухомлинського  

(відділ науково-

методичного 

забезпечення 

діяльності мережі 

освітянських 

бібліотек, 

І. І. Хемчян) 

2017-2020 

 

Виступи фахівців міністерства, 

вчених академії 

 


