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Від упорядників

З метою висвітлення наукової і практичної діяльності вітчизняних
фахівців бібліотечної справи: бібліотекознавців, бібліографознавців,
книгознавців та впровадження їхніх здобутків у роботу бібліотек
Укра їни і, зокрема, мережу освітянських книгозбірень МОНмолодь-
спорту Укра їни та НАПН Укра їни, а також з нагоди 10-річчя з дня за-
снування Державної науково-педагогічної бібліотеки Укра їни імені
В. О. Су хо млин ського НАПН Укра їни, у книгозбірні було започатко-
вано серію біобібліографічних покажчиків «Майстри бібліотечної
справи Укра їни». Видання, що відкриває цю  серію, присвячено пер-
шому директору вищезазначеної бібліотеки — П. І. Роговій. Оскільки
ДНПБ Укра їни ім. В. О. Сухо млин ського є структурним підрозділом
НАПН Укра їни, даний покажчик вийшов також у серії «Ювіляри НАПН
Укра їни».

У покажчику представлено науковий доробок та літературу про
практичну, педагогічну й громадську діяльність Павли Іванівни Ро-
гової, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника,
доцента Національного педагогічного університету імені М. П. Дра-
гоманова, заслуженого працівника культури Укра їни, директора-ор-
ганізатора, а надалі директора Державної науково-педагогічної біб-
ліотеки Укра їни імені В. О. Су хо млин ського.

Матеріали покажчика розкривають постать Павли Іванівни як ба-
гатогранну особистість — бібліотекознавця, бібліографа, педагога,
талановитого організатора і керівника, яка понад 40 років свого
життя віддала бібліотечній справі Укра їни, зокрема розвитку педа-
гогічних бібліотек Укра їни як спеціальних, дослідженню їхньої історії,
актуалізації діяльності, розбудові після 20-ти років складування спе-
ціальної педагогічної бібліотеки Київського будинку вчителя, ство-
ренню і розвитку вперше в Укра їні двох педагогічних книгозбірень:
Центральної освітянської бібліотеки МОН Укра їни та Державної на-
уково-педагогічної бібліотеки Укра їни імені В. О. Сухо млинського
НАПН Укра їни, а також мережі освітянських бібліотек МОНмолодь-
спорту Укра їни та НАПН Укра їни.

Покажчик відкривають переднє слово президента НАПН Укра їни,
академіка НАН Укра їни і НАПН Укра їни В. Г. Кременя та передмова
академіка НАПН Укра їни О. В. Су хо млин ської.

У розділі І «Матеріали до біографії Павли Іванівни Рогової»
представлено статті генерального директора НБУВ, академіка НАН
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Укра їни О. C. Онищенка та керівника Центру науково-бібліографічної
інформації НБУВ, канд. іст. наук Т. В. Добко, канд. пед. наук К. Селі-
верстової, Р. Жданової, А. Лазаренка та інших про ювілярку, що зна -
йомлять читача з її життєвим і творчим шляхом. Біографію доповнює
перелік основних дат життя й діяльності персоналії, які подано у пря-
мій хронологічній послідовності. Окремо надано відомості про дер-
жавні нагороди та відзнаки.

Розділ ІІ «Хронологічний покажчик праць П. І. Рогової» містить
бібліографічні описи праць науковця, зокрема: автореферату дисер-
тації та дисертації, монографії, наукових видань різних видів, бібліо -
графічних покажчиків, наукових статей, уміщених у збірниках
 наукових праць, матеріалах наукових конференцій та публікацій у
продовжуваних і періодичних виданнях на традиційних й електрон-
них носіях. Бібліографічні описи документів розміщено за прямою
хронологією з виділенням років видання, а в межах року — за ви-
дами документів:

окремо видані документи українською та російською мовою
(книги, брошури);

статті та інші матеріали з неперіодичних, періодичних видань та
видань, що продовжуються;

видання, де вчена є упорядником, укладачем чи одним із укладачів
(з поміткою «Упоряд.:»);

праці за редакцією П. І. Рогової (з поміткою «Ред.:»), у підготовці
яких вона брала участь як науковий або відповідальний редак-
тор, голова або член редколегії;

праці (з поміткою «Наук. консультант»), у підготовці яких учена
брала участь як науковий консультант.

Окремо виділено періодичні видання з педагогіки, психології та
бібліотекознавства, у яких П. І. Рогова є членом редакційної колегії.

Також у цьому розділі виділено підрозділ, де зазначено теми на-
уково-дослідних робіт, науковим керівником яких була П. І. Рогова
упродовж 2000–2012 рр., та опонування нею дисертаційних робіт.

Розділ ІІІ «Публікації про життя та діяльність П. І. Рогової» міс-
тить матеріали, в яких відображена її подвижницька праця на біб-
ліотечній ниві, внесок у розвиток бібліотечної справи в Укра їні, на-
уково-педагогічна і громадська діяльність. Матеріал розміщено в
хронології, а в межах року — за абеткою прізвищ авторів або назв
праць.
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Розділ ІV «Поздоровлення П. І. Рогової з ювілеями» містить ві-
тання від президента НАПН Укра їни, керівників наукових інститутів
НАПН Укра їни, національних та державних бібліотек, освітянських
книгозбірень МОНмолодьспорту Укра їни та НАПН Укра їни, інших
державних установ та приватних осіб з нагоди ювілею вченої, отри-
мання нею нагород та 10-річчя Державної науково-педагогічної біб-
ліотеки Укра їни імені В. О. Су хо млин ського, в яких окреслено її вне-
сок у розвиток бібліотечної справи Укра їни.

Допоміжний апарат біобібліографічного посібника представлено: 
— іменним покажчиком, у якому наведено прізвища співавторів,

упорядників, редакторів, авторів рецензій та інших осіб, відо-
мості про яких є в бібліографічних записах;

— абетковим покажчиком назв праць П. І. Рогової;
— абетковим покажчиком назв міжнародних і всеукраїнських кон-

ференцій, семінарів, засідань, круглих столів, презентацій,
у яких брала участь П. І. Рогова;

— списком скорочень;
— переднім словом від упорядників;
— схемою групування (зміст).

Додатки посібника становлять:
— уривки з листів, книги відгуків читачів та колег, керівників

різних установ, гостей бібліотеки (ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су -
хо млин ського);

— фотолітопис професійної та громадської діяльності П. І. Рого-
вої — світлини під час виступів на конференціях, семінарах,
проведення презентацій, вечорів-зустрічей із видатними осо-
бистостями тощо.

Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено за чинними
в Укра їні стандартами. Під час підготовки покажчика було викорис-
тано фонди Державної науково-педагогічної бібліотеки Укра їни імені
В. О. Су хо млин ського, Національної парламентської бібліотеки Укра -
їни та Національної бібліотеки Укра їни імені В. І. Вернадського. Пуб-
лікації, що увійшли до покажчика, було переглянуто de visu.

Покажчик адресовано педагогічним та науково-педагогічним кад-
рам, бібліотекознавцям, бібліотекарям, бібліографам, студентам
і всім, кого цікавить історія розвитку освіти, культури й бібліотечної
справи Укра їни, зокрема освітянських і педагогічних книгозбірень.
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Переднє слово
Завдання інформаційного забезпечення розвитку науково-педа-

гогічної галузі молодої незалежної Укра їнської держави зумовили
створення Державної науково-педагогічної бібліотеки Укра їни імені
В. О. Су хо млин ського. Бібліотека була заснована як науково-дослідна
установа Національної академії педагогічних наук Укра їни за ініціа-
тивою НАПН Укра їни та Міністерства освіти і науки Укра їни згідно
з Постановою Кабінету Міністрів Укра їни № 2018 від 30.Х.1999 р.
Вона об’єднала фонди двох спеціальних педагогічних бібліотек: на-
укової бібліотеки Інституту педагогіки АПН Укра їни та Центральної
освітянської бібліотеки Міністерства освіти Укра їни.

Директором-організатором бібліотеки постановою Президії АПН
Укра їни від 17 листопада 1999 р. (протокол №1-7/10-125) було при-
значено Павлу Іванівну Рогову, яка на той час очолювала Центральну
освітянську бібліотеку Міністерства освіти Укра їни і проявила себе
на цій посаді як сучасний організатор і керівник.

У стислі строки було забезпечено розгортання фондів і налаго -
дження функціонування наукової установи за основними напрямами
діяльності. Дуже швидко ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського за-
явила про себе як інформаційний центр на міжнародному рівні. Нині
щорічно інформаційними ресурсами ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо -
млин ського послуговуються понад 40 тис. користувачів, яким вида-
ється понад 400 тис. документів. Розширюється кількість науково-
інформаційних послуг бібліотеки й постійно росте їх якість.
Збільшується кількість наукових тем, що їх розробляють науковці
ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського. Усім цим керує і бере безпо-
середню участь в організації та здійсненні наукових досліджень Пав -
ла Іванівна Рогова.

Ювілей Павли Іванівни Рогової — це не лише привід для підве-
дення підсумків багаторічних зусиль, а й нагода подякувати їй — ке-
рівникові-новатору, енергія й професіоналізм якого спрямовує роботу
великого колективу фахівців, слугує розвиткові науково-педагогічної
й освітянської галузей. А також побажати нових досягнень у реалі-
зації завдань розвитку інформаційного суспільства Укра їни.

З повагою і щирими побажаннями натхнення 
у подальшій діяльності.

Президент НАПН Укра їни, 
академік НАН Укра їни, 
академік НАПН Укра їни, 
міністр освіти і науки 1999–2005 рр. Василь Кремень

2012 р.
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Передмова

Видання, яке читач зараз тримає у своїх руках, з великою пе-
реконливістю наочно показує науковий, педагогічний і просвіт-
ницький доробок Павли Іванівни Рогової — вченого-бібліотеко -
знавця, педагога, директора Державної науково-педагогічної
бібліотеки Укра їни імені В. О. Су хо млин ського, що функціонує
в структурі Національної академії педагогічних наук Укра їни.

Це видання підготовлене до друку співробітниками ДНПБ Укра -
їни ім. В. О. Су хо млин ського. Дуже важливо і корисно, що саме
фахівці Бібліотеки, які спеціалізуються на укладанні біобібліог-
рафічних покажчиків праць видатних педагогів і психологів ми-
нулого, відомих особистостей сучасності, присвятили один із
 таких випусків своєму директорові — бібліотекознавцю і біб ліо -
графу, широко знаній сьогодні в Укра їні особистості, яка власне і
започаткувала такий тип педагогічного видання в Укра їні, — Па-
влі Іванівні Роговій. Тим самим висвітлилося, яка за цим виданням
стоїть велика праця, наукова і професійна підготовка, відданість
і любов до своєї професії не тільки ювілярки, а й усього колективу
Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Су хо млин -
ського.

Біобібліографічний покажчик вміщує інформацію, згруповану
у I, ІІІ і ІV розділах, яка всебічно висвітлює багатогранну, різно -
аспектну діяльність Павли Іванівни. Тут міститься багато мате-
ріалів і про її життєвий шлях, які написані з великою любов’ю
і пошаною, адже видання ювілейне, з ретроспекцією у минуле.
Вони вирізняються неформальністю, ліричністю, написані тепло
і щиро. Перед читачем постає непересічна особистість, віддана
своїй справі, яка сенс життя вбачає в служінні справі, яку вона
обрала за покликом душі. У виданні висвітлюється й велика по-
пуляризаторська, педагогічна і просвітницька робота Пав ли Іва-
нівни, яка віддає весь свій час на долучення усієї української гро-
мади до книжки, друкованого слова, до прекрасного.

Матеріали другого розділу демонструють внесок Павли Іва-
нівни в національне педагогічне бібліотекознавство та бібліо -
графознавство, її велику роботу редактора й упорядника, за
скромною роллю яких ховається копітка робота, глибоке зану-
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рення у матеріал, перегляд і аналіз літератури, видань за багато
років. І тут ми бачимо професійне зростання Павли Іванівни від
початківця до майстра, фахівця своєї справи.

Матеріали цього розділу також свідчать, що Павла Іванівна
виступає й автором історичних розвідок, має свою тему, свої упо-
добання — вона розглядає розвиток вітчизняних педагогічних
бібліотек, виступає зі статтями й повідомленнями, які розкрива-
ють діяльність керованої нею бібліотеки, а також висвітлює і ді-
яльність наших сучасників, дотичних до сфери науки і культури.

Біобібліографічний покажчик П. І. Рогової всебічно і повно роз-
криває її життєвий шлях і діяльність. І вітаючи її з ювілеєм, до
якого приурочене це видання, ми знаємо, впевнені й твердо ві-
римо, що вона з її наснагою, відчуттям нового, інноваційного, лі-
дерськими здібностями керівника, відданістю справі зробить ще
багато корисного, потрібного усім нам — бібліотекарям, бібліо -
графам, бібліотекознавцям, педагогам, психологам, учителям, гро-
мадськості.

Дійсний член НАПН Укра їни, 
доктор педагогічних наук, 
професор, академік-секретар 
Відділення загальної педагогіки 
та філософії освіти О. В. Су хо млин ська 
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Розділ І

Матеріали до біографії 
Павли Іванівни Рогової

Романтик бібліотечної справи

Ювілейна дата — це швидше не привід для святкування, а на-
года озирнутися на пройдений шлях, подивитися на того, хто по-
ряд із тобою, оцінити зроблене...

Одна з таких колег-бібліотекарів, про яку хочеться сказати
Слово, — Павла Іванівна Рогова, директор Державної науково-пе-
дагогічної бібліотеки Укра їни імені В. О. Су хо млин ського НАПН
Укра їни.

Народилася Павла Іванівна 2 листопада 1947 р. в селі Іванівка
Кам’янсько-Дніпровського району на Запоріжжі. У 1955 р. сім’я
переїхала до районного центру Кам’янка-Дніпровська. Батьківська
домівка, школа, перші вчителі, районна бібліотека, в якій дівчина
брала книжки, — усе це незабутні спогади, як і те, що весь час
дивувалася, чому в бібліотеці видають тільки три книжки і так
надовго — на 10 днів.

У школі виявилися музичні здібності дівчинки, любов до пісні.
Вона співала в хорі, виступала як солістка, була творчо активною
дитиною. У 1961 році її, як одну з кращих учениць школи, дирекція
нагородила путівкою у піонерський табір до м. Києва. У таборі її
спів почув завідувач кафедри диригування Київської державної
консерваторії ім. П. Чайковського Л. П. Колесніков і запросив її,
як обдаровану дитину, навчатися в музичній студії при консер -
ваторії.

Великого прагнення до навчання співу потрібно було дівчині,
щоб не побоятися вирушити у самостійне життя після закінчення
7 класів Кам’янсько-Дніпровської середньої школи № 1 і виїхати
до столиці. Так, у 14 років вона сміливо, а може по-дитячому
безоглядно, робить крок у велике життя. Живучи у Київській
школі-інтернаті № 10, Павла паралельно навчається у музичній
студії при консерваторії, мріючи про навчання у ній та оперну
сцену. Київський оперний театр ім. Т. Г. Шевченка став її улюб-
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леним місцем дозвілля. У театрі, на балконі третього ярусу вона
неодноразово прослуховувала весь оперний репертуар. Дівчина
багато співала, читала, занурюючись в улюблені книжки, в істо-
рію театру, музики, творчість та долі співаків, визначних акторів.
Однак мрію мусила залишити, оскільки після хвороби втратила
голос, він був вже не такий дзвінкий і сильний. Тому після за-
кінчення школи Павла вирішує вступати до Київського держав-
ного педагогічного інституту імені М. Горького (нині — Націо-
нальний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова), але,
не пройшовши за конкурсом (не вистачило одного бала), йде
працювати старшою піонервожатою у Київську 8-річну школу
№ 118. Через рік вона стала студенткою філологічного факуль-
тету (відділення української мови і літератури) згаданого вище
вишу, поєднуючи роботу з навчанням. Лекції з української літе-
ратури та мови були її улюбленими. У той час їх читали кращі
викладачі інституту: Ю. І. Кобилецький, П. І. Орлик, Н. І. Шку-
ротяна та інші.

У 1970 році почався шлях П. І. Рогової на бібліотечній ниві,
адже книжка була її другою любов’ю. У бібліотеці Київського ін-
ституту іноземних мов вона працює бібліотекарем, пізнає бібліо-
течну професію, набирається досвіду. З 1972 року П. Рогова —
бібліограф Республіканської бібліотеки УРСР імені КПРС (нині —
Національна парламентська бібліотека Укра їни (НПБУ)), де особ-
ливу роль у її становленні як бібліографа відіграли наставники —
Євдокія Кононівна Бабич та Парасковія Олексіївна Кружаєва. Зго-
дом Павла Іванівна, очоливши сектор відділу рекомендаційної
бібліографії, спільно з Є. К. Бабич та співробітниками відділу роз-
робляла й удосконалювала методику бібліографування, готувала
серії покажчиків, статті та біобібліографію до «Календаря зна-
менних і пам’ятних дат». Швидко опанувавши мистецтво бібліо -
графування, вона стає упорядником рекомендаційних покажчиків
«Образ робітника в українській радянській художній літературі»
(1977), «Митці Радянської Укра їни: Про майстрів образотворчого
мистецтва, композиторів і акторів» (1978), «Київ у художній лі-
тературі» (1980), «Образ сільського трудівника в українській ра-
дянській літературі» (1980), «Людина і природа у творах радян-
ських письменників» (1986) та ін. 

10



Вагомою сторінкою свого життя, бібліотечною школою П. І. Ро-
гова вважає свою багаторічну роботу у Республіканській бібліо-
теці УРСР ім. КПРС, де, зокрема, у творчій співдружності з відомим
бібліографом Є. К. Бабич у державному видавництві «Дніпро» ви-
йшло друком чимало бібліографічних покажчиків, підготовлених
ними: «Художня література. Критика. Літературознавство (1974–
1987)» (сім випусків, 1976–1988), «Письменники Радянської Укра -
їни — лауреати (1941–1979)» (1979), «Літопис дружби і братер-
ства» (1983), «Письменники Радянської Укра їни — лауреати
(1947–1985)» (1986), які є у фондах бібліотек Укра їни й досі не
втратили свого наукового значення. Видання містять інформацію
про кращі надбання української літератури, літературознавства,
а також здійснені в УРСР переклади творів зарубіжних письмен-
ників. Знаний український бібліографознавець М. Рева зазначала:
«У загальній системі поточної бібліографії, що склалася в респуб-
ліці, покажчик «Художня література. Критика. Літературознав-
ство» посідає важливе місце. Він виконує рекомендаційну фун-
кцію, сприяючи добору художньої книги та літературної критики
для читання з метою самоосвіти, а також інформуючи фахівців
про нові художні та літературознавчі праці з метою поглиблення
професійних знань».1 Робота в одній з кращих бібліотек Укра їни
виховувала й відшліфовувала риси характеру Павли — професій-
ність, відповідальність, відданість справі і творче ставлення до
роботи.

Здавалося, усе вже в житті налагоджено, зрозуміло, стабільно... 
Кінець 80-х років XX ст. був переломним у житті радянського

суспільства, активно розвивалися перебудовчі демократичні про-
цеси. 1989 рік став вирішальним й у долі П. І. Рогової. Знову, як і
у 1961 році, Павла Іванівна залишає стабільне, врівноважене
життя і лине у вир подій, прийнявши пропозицію у травні 1989 р.
стати директором спеціальної педагогічної бібліотеки Київського
будинку вчителя, яка була складована понад 20 років і щойно пе-
ревезена до приміщення зазначеного закладу. Хоча штат бібліо-
теки був невеликий, але роботи — чимало. Найголовнішим за -
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вданням було — розбудувати книгозбірню як спеціальну педаго-
гічну. А це — аналіз стану й розроблення напрямів діяльності біб-
ліотеки, зокрема галузевого фонду, створення довідково-пошу-
кового апарату, інформаційної служби, підбір і підготовка кадрів
тощо. Завдяки активній позиції директора, професійності, творчій
самовіддачі, підтримці директора Будинку вчителя — Л. Ф. Мель-
ник, колег-однодумців та баченню П. І. Рогової, якою має бути
спеціальна педагогічна бібліотека, книгозбірня розбудовується,
стаючи однією з відомих у Києві, якою активно починають ко-
ристуватися освітяни міста.

1991 рік — рік народження незалежної Укра їни, втілення ідей
національного відродження у практичну площину, зокрема від-
криття національних державних установ, закладів, реформування
й модернізація вітчизняної освіти тощо. У зв’язку з цим у Мініс-
терстві освіти Укра їни (МОН Укра їни), яке в той час очолював
П. М. Таланчук, народилася ідея створення Національної освітян-
ської бібліотеки Укра їни, яка почала втілюватися таким шляхом:
згідно з наказом Міністерства освіти Укра їни № 128 від 7 травня
1993 р. було засновано Центральну освітянську бібліотеку (ЦОБ)
Інституту змісту і методів навчання МОН Укра їни на базі спеці-
альної педагогічної бібліотеки Київського будинку вчителя. Місце
створення такої книгозбірні вибрано було не випадково. Адже у
будівлі колишнього Педагогічного музею впродовж 1912–1920 рр.
також була спеціальна педагогічна бібліотека. У буремні 1917–
1918 рр. тут розташовувалася Укра їнська Центральна Рада, одним
із завдань якої було формування українських педагогічних кни-
гозбірень. Керівництво МОН Укра їни призначає П. І. Рогову ди-
ректором новоствореної книгозбірні, на яку покладалось вагоме
завдання — розбудувати Центральну освітянську бібліотеку як
інформаційний центр освітянської галузі Укра їни з «подальшим
її перетворенням на національну освітянську бібліотеку».

Незважаючи на відсутність належного фінансування, багато
складних суб’єктивних і об’єктивних проблем, брак кваліфікованих
кадрів та завдяки професійній і цілеспрямованій роботі директора
й підтримці керівництва МОН Укра їни, Інституту змісту і методів
навчання, Київської міської ради профспілки працівників освіти
і науки Укра їни, колектив долав перепони, розвиваючи книго -
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збірню як центр бібліотечно-інформаційного забезпечення освітян
галузі, доводячи своєю сумлінною і професійною роботою необ-
хідність і важливість діяльності книгозбірні. І саме ці практичні
кроки дали можливість сформувати Павлі Іванівні модель спеці-
альної педагогічної бібліотеки державного рівня. Це дало їй право
через шість років написати листа міністру освіти Укра їни В. О. Зай-
чуку, в якому вона зазначила, що багатоаспектна робота Централь-
ної освітянської бібліотеки дає підстави стверджувати, що неза-
лежній Укра їні необхідна державна педагогічна бібліотека. Вона
пропонує реформувати вищеназвану книгозбірню, заснувавши на
її базі спеціальну педагогічну бібліотеку всеукраїнського рівня,
надавши їй юридичний статус. Директор підкреслювала, що ЦОБ,
успадкувавши 80 тис. примірників фонду педагогічної бібліотеки
Київського міського будинку вчителя (бібліотека мала давню іс-
торію, її було засновано в 1923 р. у структурі Київського будинку
працівників народної освіти, реорганізованого у 1934 р. у Будинок
учителя), за шість років своєї діяльності значно збільшила його.
На 1 січня 2000 р. її фонд становив понад 100 тис. примірників, з
них 40 % — фахова література; фонд періодичних видань Укра їни
та країн СНД налічував 560 назв. Було сформовано фонд кінодо-
кументів, який налічував 509 кінофільмів, 550 кінофрагментів ос-
вітньо-виховної тематики. Не маючи стабільного фінансування,
колектив ЦОБ практично розпочав формування національного га-
лузевого книгосховища, що стало можливим завдяки співпраці
директора та колективу бібліотеки з освітянськими установами,
видавництвами, громадськими і благодійними організаціями. За
1993–1999 рр. (роки діяльності ЦОБ) її фонд поповнився новою
енциклопедичною, довідковою літературою, нормативними та за-
конодавчими документами з питань освіти, збірниками наукових
праць з актуальних проблем розвитку педагогіки, психології,
 історії шкільництва, зібраннями творів видатних педагогів світу,
новими національними шкільними підручниками, підручниками
й посібниками для ПТУ, вищих навчальних закладів, навчальними
програмами, сучасними науково-методичними розробками. За -
вдяки вмінню П. І. Рогової налагоджувати контакти у цей період
ресурс ЦОБ допомагали формувати Міжнародний фонд «Відрод-
ження», Міжнародний освітній фонд Ярослава Мудрого, Всеукра-
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їнське педагогічне товариство, Творча спілка вчителів Укра їни,
Київська міська рада профспілок освіти і науки, Укра їнсько-
американський доброчинний фонд «Сейбр-Світло» та інші дер-
жавні й громадські організації Укра їни та діаспори — Шкільна
рада Америки, Центральна шкільна рада Австралії, окремі науковці
й меценати різних країн світу, зокрема полковник Армії США
С. Олійник, професор історії зі США Т. Гунчак та інші небайдужі
до рідної освіти і культури особистості. Найкращі твори світової
літератури — від класичної до сучасної, від дитячої літератури
до поезії, що вийшли в серії «Бібліотека тисячоліття», були пода-
ровані ЦОБ Британською Радою в Укра їні та іншими установами.
Хочеться відзначити здатність П. І. Рогової переконувати, дово-
дити важливість справи, її вміння зацікавити керівників і спону-
кати допомагати установі. У бібліотеці активно розвивалися ін-
новаційні форми й методи бібліотечно-інформаційного
забезпечення освітян, започатковувався методичний напрям ді-
яльності.

Необхідно підкреслити, що значну увагу у цей час Павла Іва-
нівна приділяла висвітленню діяльності ЦОБ на сторінках періо-
дичної преси, радіо. Її публікації у фаховій пресі: «Бібліотека і вчи-
тель: взаємодія і взаєморозуміння», «Бібліотека — освітянам
Укра їни», «Бібліотека — повітря освіти», «Дарунок Романа Рах-
манного», «Доля бібліотеки має хвилювати не лише бібліотека-
рів», «Організаційно-методичні проблеми становлення Централь-
ної освітянської бібліотеки», «Скарбниця освітянської думки»,
«Центральна освітянська бібліотека Інституту змісту і методів
навчання — методичний й інформаційний центр шкільних біб-
ліотек Укра їни» тощо привертали увагу як освітян, бібліотекарів,
так і пересічних громадян до діяльності ЦОБ.

Культурно-просвітницька робота бібліотеки — шлях до сер-
дець освітян, тому цьому напряму П. І. Рогова приділяла особливу
увагу. Відомі українські письменники, художники, освітяни,
 актори стали друзями бібліотеки і її особистими. Вісім років
П. І. Рогова спільно з незабутнім Федором Петровичем Погребен-
ником — доктором філологічних наук, професором, лауреатом
Національної премії імені Т. Шевченка, була організатором і ве-
дучою циклу вечорів «Визначні жінки Укра їни» у Київському бу-
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динку вчителя. До їх проведення ними залучалися науковці як
з Укра їни, так і з-за кордону, відомі педагоги, діячі культури і мис-
тецтва, актори, художні колективи. Ф. П. Погребенник творчо,
вдумливо, прискіпливо і талановито готував сценарії й доповіді
про невідомих або маловідомих визначних жінок Укра їни. Павла
Іванівна була незмінним йому помічником і соратником у прове-
денні цих вечорів. Упродовж цих років у Будинку вчителя відбу-
лося чимало імпрез, на яких Ф. П. Погребенник і П. І. Рогова від-
крили викреслені з національної культури постаті і долі, зокрема
публіциста Романа Рахманного, педагога і письменника Івана Бод-
нарчука (Канада), історика Володимира Жаботинського (США),
мецената української культури, публіциста Євгена Чикаленка
(Укра їна) та багатьох інших. Матеріали про видатних діячів по-
повнювали фонд бібліотеки, а проведені вечори і зустрічі з ви-
значними особистостями залишилися в памяті багатьох киян
і гостей столиці.

У 1993 р. за створення і розбудову Центральної освітянської
бібліотеки П. І. Рогова була удостоєна відзнаки Міністерства
 освіти Укра їни «Відмінник освіти Укра їни», а у 1995 р. за успіхи,
досягнуті в розбудові ЦОБ, нагороджена поїздкою до США для ви-
вчення досвіду зарубіжних бібліотек. У 1999 р. Американський
біографічний інститут відзначив її у номінації «Бізнес-леді-1999»
та включив ім’я Павли Іванівни до біографічного довідника Ін-
ституту «Хто є хто серед кращих жінок світу 1999 р.».

Директорів ніхто не готує. Ними стають за індивідуальною
програмою, і здебільшого особистість директора безпосередньо
формують посадові обов’язки і час. Хоча це твердження відоме
здавна, але його методологічна обґрунтованість видається пра-
вильною передусім тому, що загальне розуміння доби дає змогу
оцінити мотивацію дій директора. Саме очолюючи ЦОБ, у час роз-
будови незалежної Укра їни, відчуваючи гостру необхідність у роз-
ширенні функцій бібліотеки та створенні всеукраїнського сучас-
ного галузевого інформаційного центру, П. І. Рогова порушила
питання перед Міністерством освіти щодо заснування Державної
науково-педагогічної бібліотеки Укра їни. У цей період Василь Гри-
горович Кремень як президент Академії педагогічних наук Укра -
їни та міністр освіти Укра їни Валентин Олександрович Зайчук та-
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кож розглядали питання щодо створення академічної педагогічної
бібліотеки Укра їни. Думки і дії В. Г. Кременя, В. О. Зайчука та
П. І. Рогової зійшлися.

Це здається неймовірним, що у складний і бурхливий період,
коли в Укра їні почали масово закриватися публічні бібліотеки,
витіснялися зі своїх приміщень профспілкові книгозбірні, скоро-
чувалися бібліотечні кадри тощо, з метою науково-інформацій-
ного забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної науки і ос-
віти та для підвищення фахового рівня працівників навчальних
закладів і наукових установ з ініціативи МОН Укра їни та АПН
Укра їни, відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра їни від
30 жовтня 1999 р. № 2018 на базі фондів Центральної освітян-
ської бібліотеки й наукової бібліотеки Інституту педагогіки АПН
Укра їни було засновано Державну науково-педагогічну бібліотеку
Укра їни (ДНПБ Укра їни), про яку мріяли освітяни і бібліотекарі
понад 100 років. Безпосередньо опікувалися цим питанням пре-
зидент АПН Укра їни В. Г. Кремень та міністр освіти Укра їни
В. О. Зайчук. Науковці і педагоги, вони розуміли значення систе-
матичного й цілеспрямованого інформаційного забезпечення роз-
витку галузі, навчально-виховного процесу у закладах незалежної
Укра їни. Заснована вперше в Укра їні державна галузева бібліотека
стала структурною складовою АПН Укра їни. Постановою Президії
АПН Укра їни від 17 листопада 1999 року № 1-7/10-125 П. І. Рогову
було призначено директором-організатором цієї книгозбірні. Но-
востворена Державна науково-педагогічна бібліотека Укра їни
мала стати національним галузевим книгосховищем, всеукраїн-
ським інформаційним центром освітянської галузі, науково-ме-
тодичним центром бібліотек освітянської галузі держави. АПН
Укра їни передала бібліотеці окреме приміщення, що розташоване
в Києві по вул. М. Берлинського, 9. У Будинку вчителя (вул. Воло-
димирська, 57) за бібліотекою було збережено її приміщення, яке
нині функціонує як філія.

Офіційна робота новоствореної бібліотеки розпочалася
4 січня 2000 року, але з листопада 1999 р. П. І. Рогова вже вела
науково-організаційну роботу нової бібліотеки, зокрема розроб-
ляла Статут ДНПБ Укра їни (затверджений постановою Президії
АПН Укра їни від 19 січня 2000 р.), структуру, укладала організа-
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ційно-управлінські документи, проводила набір штату, що було
на той час в Укра їні досить проблемним питанням, тощо. Отже,
вже втретє вона почала все з чистого аркуша. Науково-методичну
допомогу під час організаційного періоду становлення ДНПБ
Укра їни надавали П. І. Роговій колеги і керівники, зокрема ге-
неральний директор Національної бібліотеки Укра їни імені
В. І. Вернадського (НБУВ) Олексій Семенович Онищенко, дирек-
тор Національної парламентської бібліотеки Укра їни Анатолій
Петрович Корнієнко, директор Державної наукової медичної біб-
ліотеки Укра їни (нині — Національна наукова медична бібліо-
тека Укра їни) Раїса Іванівна Павленко. Розробляючи напрями
діяльності ДНПБ Укра їни, П. І. Рогова аналізувала наукові праці
та практичний досвід зарубіжних і вітчизняних бібліотек, зо -
крема спеціальних, приділяючи велику увагу розвитку в ДНПБ
Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського науково-дослідної та науково-
методичної роботи. Особливого значення вона надавала також
міжнародним науковим конференціям, які щорічно проходять
у НБУВ, залучаючи своїх співробітників до участі в них і будучи
сама доповідачем на багатьох із них. У своїх виступах на конфе-
ренціях П. І. Рогова висвітлювала становлення й розвиток пе-
дагогічних бібліотек і серед них ДНПБ Укра їни, аналізувала су-
часний стан бібліотечно-інформаційних ресурсів освітянської
галузі в державі, науково обґрунтовувала особливості процесу
розгортання мережі педагогічних бібліотек Укра їни, висвітлю-
вала основні тенденції розвитку бібліотечно-інформаційного об-
слуговування освітян спеціалізованими фондами педагогічних
бібліотек, виявляла перспективні напрями інформатизації біб-
ліотек мережі, зокрема, загальноосвітніх навчальних закладів
Укра їни.

Не менш важливими були й практичні питання щодо діяльності
ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського. Зокрема, необхідно було
законодавчо внести бібліотеку до переліку установ, які забезпе-
чуються обов’язковим безкоштовним примірником вітчизняних
друкованих видань (усіх навчальних, навчально-методичних ви-
дань для навчальних закладів усіх типів, наукових видань з пе-
дагогіки і психології), аудіопродукцією навчального, науково-про-
світницького, виробничо-професійного характеру для вчителів,
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що відбулося у 2002 р., вирішити чимало питань щодо формування
нормативно-правової бази для спеціальних бібліотек, фінансу-
вання та матеріально-технічної бази книгозбірні тощо. У період
економічної нестабільності, перших років розбудови ДНПБ Укра -
їни значні зусилля Павла Іванівна докладала до організації фор-
мування спеціальних фондів книгозбірні, зокрема дисертацій
з питань педагогіки і психології, наукових праць, передплати фа-
хових часописів. Саме завдяки її зусиллям та вагомій підтримці
президента АПН Укра їни В. Г. Кременя, академіків АПН Укра їни
О. Я. Савченко, О. В. Су хо млин ської та інших членів Президії АПН
Укра їни у час, коли не було стабільного фінансування, ДНПБ Укра -
їни отримувала 300 назв фахової періодики щорічно. У 2002 р.
при Президії АПН Укра їни була сформована Бібліотечно-інфор-
маційна рада, яка почала опікуватися діяльністю ДНПБ Укра їни
та бібліотек мережі, головою якої стала віце-президент АПН Укра -
їни, академік О. Я. Савченко.

Відомо, що фундаментом науково-інформаційної діяльності є
передусім ресурс, який у ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського
на 1 січня 2009 р. вже налічував понад півмільйона примірників
книг (на 01.01.2000 р. він становив близько 473000 примірників).
Тому формування, збереження й розвиток фонду стало одним із
вагомих напрямів діяльності колективу бібліотеки і його дирек-
тора. З перших років свого існування ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су -
хо млин ського отримала статус науково-дослідної установи де
юре. У постанові Міністерства освіти і науки Укра їни «Про вклю-
чення до Державного реєстру наукових установ, яким надається
підтримка держави» від 7 грудня 2004 року № 924 зазначено:
«...видати свідоцтво про внесення до Державного реєстру від
11.03.2004 р., серія НД № 00432, Державній науково-педагогічній
бібліотеці Укра їни імені В. О. Су хо млин ського Академії педагогіч-
них наук Укра їни. Підстава: протокол засідання Державної комісії
від 03.12.04 № 15 та лист директора бібліотеки Рогової П. І. від
06.08.04 за № 224». Це дало колективу книгозбірні змогу прово-
дити наукові дослідження з актуальних бібліотекознавчих питань.
Набули статусу «об’єкт національного надбання» держави 90 тис.
документів ХІХ — поч. ХХ ст. (монографії, підручники, періодичні
видання). І в цьому велику роль відіграло те, що ДНПБ Укра їни
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перебуває у структурі АПН Укра їни, якою керують провідні на-
уковці нашої держави, які підтримують, спрямовують і схвалюють
напрями роботи бібліотеки.

Аналізуючи діяльність П. І. Рогової, бачимо вдумливий пошук,
намагання зберегти кращі здобутки, традиції минулого й запро-
вадити в бібліотечні процеси інноваційні технології. І, мабуть,
логічним був її вступ на заочне відділення аспірантури Націо-
нальної бібліотеки Укра їни ім. В. І. Вернадського (спеціаль-
ність — книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство)
і тема дисертаційного дослідження, яке вона присвятила історії
розвитку педагогічних бібліотек Укра їни, актуалізації їхньої ді-
яльності. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук на тему «Педагогічні бібліотеки Укра їни (ІІ пол.
XIX — 20-ті рр. XX ст.)» за спеціальністю 07.08.00 — книго -
знавство, бібліотекознавство, бібліографознавство (науковий ке-
рівник — О. С. Онищенко, академік НАН Укра їни, доктор філософ-
ських наук, професор) Павла Іванівна захистила 18 листопада
2004 року. У 2008 р. рішенням ВАКу Укра їни їй було присвоєно
вчене звання старшого наукового співробітника. У 2009 р. П. І. Ро-
гова випускає однойменну монографію, яка стала вагомим внес-
ком у розвиток вітчизняного бібліотекознавства. У ній вперше
проаналізовано історію педагогічних бібліотек Укра їни у зазна-
чений хронологічний період, що не тільки збагатило теорію біб-
ліотекознавства, а й дало обґрунтовані підстави для вдоскона-
лення діяльності сучасної вітчизняної системи бібліотек галузі
освіти, активізації їхньої діяльності, чіткого визначення основних
завдань і напрямів щодо інформаційного забезпечення розвитку
вітчизняної педагогічної науки і практики, реформування та мо-
дернізації національної системи освіти.

Одна, навіть велика, бібліотека не може задовольнити інфор-
маційні потреби користувачів всієї Укра їни, необхідна чітка сис-
тема книгозбірень. Тому паралельно з розбудовою ДНПБ Укра їни
Павла Іванівна висуває ідею створення вперше в Укра їні мережі
спеціальних бібліотек освітянської галузі Укра їни як системи, стає
розробником теоретичних, науково-методичних та організаційних
засад функціонування мережі освітянських бібліотек МОН Укра -
їни та АПН Укра їни. У своїх статтях вона розкриває історію роз-
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витку цих книгозбірень, обґрунтовує їхні типо-видові ознаки, мету
і завдання, що дало підстави у 2003 р. об’єднати дані книгозбірні
у галузеву мережу. Питання становлення мережі освітянських біб-
ліотек як системи науково-інформаційного забезпечення розвитку
вітчизняної освітянської галузі знайшли відбиття у таких її пуб-
лікаціях: «Інформаційне забезпечення інноваційно-освітнього про-
цесу», «Освітянська галузь: проблеми бібліотечного забезпечення»,
«Перспективи розвитку системи інформаційного забезпечення
осві тянської галузі Укра їни», «Мережа освітянських бібліотек: со-
ціальне призначення і функції», «Освітянські бібліотеки в інте-
лектуальному просторі Укра їни: соціальне призначення і функції»,
«Бібліотечно-інформаційне обслуговування освітян спеціалізова-
ними фондами педагогічних бібліотек: історичні тенденції та пер-
спективи», «Забезпечення інформаційних потреб вчителів: тен-
денції розвитку освітянських бібліотек», «Мережа освітянських
бібліотек: шляхи розвитку та модернізації», «Стратегія розвитку
освітянської бібліотечної мережі Укра їни» тощо. Водночас Павла
Іванівна докладає значних зусиль до популяризації діяльності
ДНПБ Укра їни, формування її позитивного іміджу, усвідомлення
суспільством важливості бібліотек та ролі бібліотекаря як науково-
інформаційного, освітнього працівника. У журналі «Бібліотечний
вісник», «Педагогічній газеті», «Освіта Укра їни» та інших періо-
дичних виданнях виходять її статті: «Головна бібліотека освітян»,
«Державна науково-педагогічна бібліотека Укра їни: аспекти ста-
новлення», «Нова державна бібліотека — головна бібліотека осві -
тянської галузі Укра їни», «Освітянська книгозбірня», «Храм
книги — до послуг освітян», «Головна учительська бібліотека»,
«Про Державну науково-педагогічну бібліотеку Укра їни» тощо. 

ДНПБ Укра їни робудовувалася, розширювалися напрями, по-
глиблювалась її діяльність щодо інформаційного забезпечення
розвитку вітчизняної педагогічної науки, освіти та популяризації
досягнень у галузі, зокрема напрацювань видатних педагогів
Укра їни і світу. Виявом великої честі й довіри до директора та ко-
лективу стала передача родиною видатного українського педагога
В. О. Су хо млин ського до фондів ДНПБ Укра їни його архіву, книг,
статей із періодичних видань, матеріалів про педагога-гуманіста,
зібраних родиною після його смерті. У бібліотеці було створено
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меморіальну кімнату — читальний зал фонду В. О. Су хо млин -
ського, де нині представлено понад 3 тис. праць педагога, надру-
кованих 50-ма мовами світу, велика колекція кіно-, фотоматеріалів
про його життя та діяльність тощо. Під час урочистої передачі
родиною В. О. Су хо млин ського шляхетного дару бібліотеці Павла
Іванівна у своєму виступі звернулася до родини з проханням до-
зволити бібліотеці носити ім’я великого педагога. За пропаганду
ідей В. О. Су хо млин ського та сприяння втіленню його гуманіс-
тичної педагогіки у навчально-виховний процес закладів освіти
Укра їни й відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів Укра -
їни № 664-р від 5 листопада 2003 р. ДНПБ Укра їни присвоєно ім’я
видатного українського педагога Василя Олександровича Су хо -
млин ського. Роботі читального залу фонду В. О. Су хо млин ського,
яку здійснюють провідні фахівці бібліотеки, популяризації його
діяльності П. І. Рогова приділяє велику увагу. До 90-річчя з дня
народження В. О. Су хо млин ського, яке у 2009 р. широко відзна-
чала педагогічна громадськість, у вестибюлі головного примі-
щення ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського було встановлено
пам’ятник педагогу-гуманісту; він є першим у м. Києві, а ідея його
встановлення належить П. І. Роговій.

Як зазначалося вище, ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського
як структурна установа АПН Укра їни визначала головним своїм
напрямом діяльності науково-дослідну роботу з питань галузе-
вого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, що
сприяє динаміці бібліотекознавства як науки та удосконаленню
інформаційної діяльності бібліотек галузі щодо інноваційного
розвитку вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики. Ва-
гомим у цьому є розроблення колективом ДНПБ Укра їни
ім. В. О. Су хо млин ського наукових проектів, проведення міжна-
родних та всеукраїнських наукових конференцій і семінарів, при-
свячених актуальним темам, зокрема становленню та розвитку
педагогічних бібліотек Укра їни (2003), формуванню системи на-
уково-інформаційного забезпечення освітянської галузі Укра їни
(2007), всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу
(2008), інтеграції інформаційних ресурсів для освітянської галузі
Укра їни (2010) тощо. П. І. Рогова вважала, що бібліотека як на-
укова установа має випускати збірники наукових праць, у яких
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друкуватимуться статті за результатами НДР фахівців ДНПБ Укра -
їни ім. В. О. Су хо млин ського та інших книгозбірень Укра їни, тому
в 2008 р. розпочато їх випуск.

Павла Іванівна є науковим керівником науково-дослідних робіт,
що здійснює бібліотека, ініціатором і натхненником широкого
спектра її наукових здобутків. Упродовж 2000–2012 рр. під її ке-
рівництвом колективом ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського
було розроблено чотири науково-дослідні проекти: «Концепція
Державної науково-педагогічної бібліотеки Укра їни» (2000),
«Створення, становлення і розвиток мережі освітянських бібліо-
тек Укра їни (Х–ХХ ст.)» (2001–2005), «Теоретичні засади
 формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань
психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-
педагогічної бібліотеки Укра їни імені В. О. Су хо млин ського»
(2006–2010) й «Теоретичні та науково-практичні аспекти ство-
рення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Дер-
жавній науково-педагогічній бібліотеці Укра їни імені В. О. Су хо -
млин ського» (2011–2013). У рамках цих проектів досліджувалась
історія освітянських бібліотек нашої держави, розроблялися кон-
цептуальні засади діяльності ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин -
ського, теоретичні, методологічні та технологічні засади форму-
вання всеукраїнського та інтегрованого галузевих інформаційних
ресурсів на базі ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського. Завдяки
цим проектам бібліотека зробила вагомий крок у своєму станов-
ленні як головна бібліотека галузі, створенні мережі освітянських
книгозбірень Укра їни, принципово нових інформаційних ресур-
сів — електронних на базі даної книгозбірні, істотно вдоскона-
люючи якість обслуговування користувачів-освітян як у бібліо-
теці, так і за її межами. Результати цих НДР стали вагомим внеском
у розвиток бібліотечної справи держави, освітянських бібліотек
Укра їни і відображені у багатьох наукових статтях, збірниках,
зокре ма «Історія освітянських бібліотек Укра їни» (К., 2006), «На-
укові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки Укра їни
імені В. О. Су хо млин ського. Вип. 1–3». (К., 2008–2012), інших ма-
теріалах у традиційній та електронній формах, ініціатором засну-
вання яких була Павла Іванівна. Втілення в практику діяльності
наукових, організаційних та науково-методичних засад НДР «На-
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уково-інформаційне забезпечення освітянської галузі Укра їни»,
науковими керівниками якої були канд. іст. наук В. І. Лутовинова
та Т. В. Добко, також значною мірою є заслугою П. І. Рогової. Кон-
тактуючи з нею при вирішенні важливих перспективних питань
розвитку бібліотечної сфери Укра їни, зокрема і в рамках Асоціації
бібліотек Укра їни, автори статті відзначають її активну позицію,
уміння стратегічно мислити, бачити у справі головне й іннова-
ційне. Окреслені вище її риси, а також такі як працелюбність, ці-
леспрямованість, послідовність і новаторство сприяли активному
розвитку ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського та бібліотек ме-
режі. Отже, інноваційний розвиток ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо -
млин ського як всеукраїнського галузевого інформаційного центру
та мережі освітянських бібліотек МОНмолодьспорту Укра їни та
НАПН Укра їни як системи — результат дій колективу під керів-
ництвом директора-новатора.

Один із головних напрямів роботи бібліотеки — науково-ін-
формаційний. Важливо, що у межах однієї з перших НДР «Ство-
рення, становлення і розвиток мережі освітянських бібліотек
Укра їни (Х–ХХ ст.)», науковим керівником якої була П. І. Рогова, з
її ініціативи розпочато багатоаспектний розвиток цього напряму,
зокрема засновано три серії бібліографічних покажчиків: «Ви-
датні педагоги світу», «Академіки АПН Укра їни» та «Ювіляри АПН
Укра їни», що надалі отримало свою динаміку у подальших проек-
тах. Так, у серії «Видатні педагоги світу» фахівці бібліотеки за
10-річчя підготували і видали бібліографічні покажчики «Поль -
ський педагог-гуманіст Януш Корчак (1878–1942): До 125-річчя
з дня народження» (2003), «Спадщина А. С. Макаренка і педаго-
гічні пріоритети сучасності: 1991–2008 рр. : До 120-річчя від дня
народження» (2008), «В. О. Су хо млин ський. Біобібліографія: 2001–
2008 рр.» (2008), «Ідеї К. Д. Ушинського в контексті сучасної пе-
дагогічної науки та освіти: 1991–2009 рр.» (2009), «Микола Іва-
нович Пирогов — видатний хірург, педагог і громадський діяч»
(2011), у яких науковим редактором була П. І. Рогова. Вперше
в Укра їні у серії «Академіки НАПН Укра їни» підготовлено на ви-
сокому професійному рівні біобібліографічні покажчики, у яких
презентовано науковий доробок визначних науковців-педагогів
сучасної Укра їни, а саме: «Микола Дмитрович Ярмаченко — вче-
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ний-педагог, академік, перший президент АПН Укра їни», «Микола
Борисович Євтух: вчений-педагог, академік» (2003), «Іван Андрі-
йович Зязюн: педагог, вчений, філософ» (2003), «Василь Григо-
рович Кремень — філософ, учений, освітянин, державний діяч»
(2006, 2012), «Сергій Дмитрович Максименко» (2006), «Ольга Ва-
силівна Су хо млин ська» (2006), «Олександра Яківна Савченко»
(2007), «Алла Михайлівна Богуш — академік АПН Укра їни» (2009),
«Володимир Іларіонович Луговий — віце-президент НАПН Укра -
їни, директор Інституту вищої освіти НАПН Укра їни» (2010),
 «Нелля Григорівна Ничкало — академік АПН Укра їни» (2011)
та ін.

У серії «Ювіляри НАПН Укра їни» фахівцями бібліотеки підго-
товлено каталоги книжкових виставок, присвячених провідним
науковцям НАПН Укра їни, а саме: Надії Михайлівні Бібік, Віталію
Івановичу Бондарю, Миколі Самійловичу Вашуленку, Івану Гна-
товичу Єрмакову, Валентині Михайлівні Оржеховській, Світлані
Олександрівні Сисоєвій, Ользі Василівні Су хо млин ській, Лідії Іва-
нівні Ткаченко, Ользі Назарівні Хорошковській, Олексію Яковичу
Чебикіну, Галині Тарасівні Шелеховій, Елеонорі Василівні Шуховій
та іншим. Усі вищезазначені видання надходять до національних,
державних й освітянських бібліотек і є дуже популярними серед
користувачів. Науковим редактором практично всіх цих видань є
Павла Іванівна Рогова.

Активний попит у спеціалістів та науковців освітянської галузі
мають підготовлені фахівцями ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин -
ського тематичні науково-допоміжні й рекомендаційні бібліогра-
фічні покажчики «Сучасні освітні технології» (Вип. 1–3, 2001–
2003), «Загальноосвітня школа Укра їни за роки незалежності
(1991–2001)» (2002), «Формування активної життєвої позиції мо-
лодого громадянина Укра їни» (2002), «Бібліотека навчального
закладу в контексті інформатизації суспільства» (2003), «Профе-
сійна освіта Укра їни за роки незалежності» (2004), «Сучасні тех-
нології в освіті» (Ч. 1–2, 2005–2007), «Розвиток професійної орі-
єнтації в Укра їні» (2009), «Профільне навчання в старшій школі:
шляхи розвитку» (Вип. 2, 2010), «Вища освіта Укра їни в умовах
трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку,
2007–2011 рр.» (Вип. 2, 2012) та ін. Більшість із зазначених ви-
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дань — теж за наукової редакції П. І. Рогової. Незамінним для пе-
дагогів у їхній виховній, просвітницькій діяльності є «Календар
знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на
... рік», підготовку якого у ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського
ініціювала П. І. Рогова і який сьогодні знає вся Укра їна. Готують
календар провідні фахівці бібліотеки — Л. І. Ніколюк, Л. О. По-
номаренко.

П’ятиріччя діяльності бібліотеки, яка пройшла перший етап
свого становлення, збіглося із закінченням НДР, якою керувала
П. І. Рогова. Різнобічна наукова та практична діяльність ДПНБ
Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського за перші роки роботи знайшла
всебічне висвітлення у науково-допоміжному бібліографічному
покажчику «Державна науково-педагогічна бібліотека Укра їни
імені В. О. Су хо млин ського: п’ять років діяльності (2000–2004)»
(2005). На всеукраїнській науково-практичній конференції пре-
зидент АПН Укра їни В. Г. Кремень високо оцінив здобутки бібліо-
теки, нагородивши колектив Почесною грамотою АПН Укра їни. У
своєму виступі він підкреслив, що за короткий час під керівниц-
твом П. І. Рогової ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського розви-
нулася як науково-дослідна установа з питань галузевого бібліо-
текознавства, бібліографознавства, книгознавства, утвердилася
як всеукраїнський науково-інформаційний, координаційний і на-
уково-методичний центр мережі освітянських бібліотек МОН
Укра їни і АПН Укра їни.

Десятиріччя ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського ознамену-
валося першим випуском збірника наукових праць, підготовленого
під керівництвом П. І. Рогової згідно з вимогами ВАКу, та ґрун-
товним науково-допоміжним бібліографічним покажчиком видань
бібліотеки та літератури про її діяльність «Державна  нау ково-
педагогічна бібліотека Укра їни імені В. О. Сухомлинського (1999–
2009)» (2009), а також низкою праць, які отримали визнання нау -
кової громадськості Укра їни, науковим консультантом і
редактором яких є також Пав ла Іванівна. Безперечно, на шляху
зростання спеціальної державної бібліотеки та її директора ви-
никало і виникає багато труднощів і перешкод, однак, підсумо-
вуючи, зауважимо, що незважаючи на це, за порівняно невеликий
термін свого існування бібліотека знайшла власне місце в інфор-
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маційному просторі держави, є визнаним лідером педагогічних
бібліотек, національним галузевим книгосховищем, головним на-
уково-інформаційним центром щодо інноваційного розвитку віт-
чизняної педагогічної науки, освіти і практики, координаційним,
науково-методичним центром мережі освітянських бібліотек Укра -
їни. Як зазначає президент НАПН Укра їни В. Г. Кремень, роль осо-
бистості в розвитку тієї чи іншої справи є безперечною. Ці слова
він відносив й до П. І. Рогової, під керівництвом якої здійснилася
мрія освітян багатьох поколінь щодо створення в Укра їні Держав-
ної науково-педагогічної бібліотеки Укра їни, удосконалилася дер-
жавна система бібліотек в Укра їні, сформувалася мережа освітян-
ських книгозбірень, активізувалася й модернізувалася їхня робота,
розвинулась бібліотекознавча наука.

Портрет П. І. Рогової був би не повний, якщо б ми не згадали
ще одну вагому справу, започатковану Павлою Іванівною. У зв’язку
з недостатньою кількістю бібліотечних кадрів в Укра їні у 2003 р.
вона ініціювала підготовку в Київському національному педаго-
гічному університеті ім. М. П. Драгоманова фахівців за інтегро-
ваною спеціальністю «бібліотекар-педагог», де нині викладає
низку бібліотекознавчих дисциплін, передаючи студентам не
тільки знання, але й любов і відданість бібліотечній справі. Біб-
ліотечну практику студенти проходять, у тому числі, й на базі
ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського. 

Діяльність колективу ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського
та її директора високо оцінена МОНмолодьспорту Укра їни, НАПН
Укра їни, відзначена державними нагородами. Назвемо основні
з них. Неодноразово Павлу Іванівну нагороджували почесними
грамотами НАПН Укра їни та Міністерства освіти Укра їни. Вона —
відмінник освіти Укра їни. За результатами Всеукраїнського кон-
курсу «Кращий освітянин року», який щорічно проводиться газе-
тою «Освіта», їй присвоєно звання кращого освітянина 2001 року
в номінації «Струна високого неспокою» — за створення і розбу-
дову ДНПБ Укра їни; 2009 р. в номінації «Залиш мені в спадщину
думку найвищу» — за реалізацію проекту створення бібліографії
вищої школи; 2011 р. у цій же номінації — за координування на-
укового проекту «Науково-методичні та організаційні засади ін-
формаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, осві -
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ти і практики Укра їни»; 2012 р. у номінації «Засвіти вогонь» —
за реалізацію масштабного проекту «Інноваційна діяльність осві -
тянських бібліотек Укра їни». За особливі досягнення на освітян-
ській ниві, участь у розробленні й упровадженні нових освітніх
державних стандартів, творче використання новітніх педагогіч-
них технологій, якісне оновлення змісту вищої освіти, зміцнення
і розвиток її матеріально-технічної бази у 2005 р. вона нагород-
жена срібною медаллю Національного педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова «Михайло Петрович Драгоманов». Цього ж
року П. І. Рогова була нагороджена Почесною грамотою Укра -
їнської бібліотечної асоціації.

У 2007 році за вагомий внесок у забезпечення розвитку освіти
і науки та бібліотекознавства, книгознавства й інформаційної ді-
яльності, високий професіоналізм П. І. Рогова нагороджена По-
чесною грамотою Кабінету Міністрів Укра їни. За вагомий особис-
тий внесок у розвиток інформаційного забезпечення педагогічної
науки й освіти та з нагоди 60-річчя від дня народження у цьому
ж році П. І. Рогову нагороджено знаком АПН Укра їни «Ушин-
ський К. Д.», а у 2008 році — знаком Міністерства освіти і науки
Укра їни «Василь Су хо млин ський». У 2008 році за вагомі заслуги
у розвитку бібліотечної справи Укра їни й розбудову ДНПБ Укра -
їни ім. В. О. Су хо млин ського та з нагоди відзначення 90-річчя від
дня народження В. О. Сухомлинського і Всеукраїнського дня біб-
ліотек П. І. Рогова нагороджена почесним званням «Заслужений
працівник культури Укра їни». У 2013 р. за значний особистий
внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток Укра їнської держави, вагомі трудові досяг-
нення, багаторічну сумлінну працю П. І. Рогову нагороджено
 високою державною нагородою — орденом княгині Ольги ІІI сту-
пеня.

Слід згадати про значну громадську роботу, яку здійснює
П. І. Рогова. Вона є членом Президії АПН Укра їни, членом Президії
Асоціації бібліотек Укра їни та Президії Укра їнської бібліотечної
асоціації. П. І. Рогова — член редакційної колегії часописів
«Шкільна бібліотека плюс», «Класний керівник», «Директор
школи, ліцею, гімназії», «Педагогічна газета» та ін. Упродовж ба-
гатьох років П. І. Рогова є членом клубу «Співоча родина», що діє
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при Київському міському будинку вчителя, підтримуючи таким
чином пісенний рух в Укра їні, культурно-мистецьке життя. 

Вважають, що романтик — особа, яка захоплюється героїкою,
схильна до мрійливості, будує рожеві замки, сміливо вирушає
у незвідане. Павла Іванівна, міцно стоячи на землі, вправно керує
вимріяною бібліотекою, опоетизовує, здавалося б, рутинну біб-
ліотечну професію, робить її цікавою, творчо змістовною. При
цьому не втомлюється дивувати всіх новими несподіваними
ідеями, творчими планами й запалювати серця однодумців-колег,
щоб підняти ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського та книго -
збірні освітянської мережі на новий рівень. У, здавалося б, простих
речах Павла Іванівна бачить високе призначення, знаходить нові
нестандартні рішення. Незважаючи часом на складні обставини,
вона завжди іде вперед, до визначених цілей, намагається зробити
життя яскравим, емоційно і позитивно насиченим.

Висока внутрішня культура, інтелігентність, творчий неспокій,
працелюбність, наполегливість, енергійність, оптимізм, профе-
сійність і стратегічне мислення, а поруч із цим — небайдужість,
товариськість, захопленість життям, любов до своєї справи і лю-
дей, — ці риси характеру притаманні Павлі Іванівні Роговій. Тож
побажаємо їй натхнення і доброго здоров’я для втілення усіх ви-
соких творчих задумів.

Олексій Онищенко, Тетяна Добко

2012 р.
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Творчість — її життєве кредо 2

У кожній справі є люди, які своїми ідеями, своїм запалом роб-
лять її особливою. Саме до них належить директор Державної на-
уково-педагогічної бібліотеки Укра їни імені В. О. Су хо млин ського,
бібліотекознавець, бібліограф, талановитий організатор, керів-
ник, кандидат історичних наук П. І. Рогова, яка сорок років від-
дала бібліотечній справі, зокрема розбудові спеціальних педаго-
гічних бібліотек, створенню Центральної освітянської бібліотеки
Міністерства освіти і науки та Державної науково-педагогічної
бібліотеки, що є структурною складовою АПН Укра їни.

Свою діяльність Павла Іванівна розпочала в бібліотеці Київ-
ського інституту іноземних мов, поєднуючи роботу з навчанням
у Київському державному педагогічному інституті імені
О. М. Горького. То були нелегкі часи. Але наполегливість, рішу-
чість, вимогливість до себе допомогли дівчині подолати труднощі
й піднятися на нову сходинку професійної майстерності: у 1972
році вона очолила сектор відділу рекомендаційної бібліографії
Республіканської бібліотеки імені КПРС. У 1989 р. Павлі Іванівні
запропонували посаду директора спеціальної педагогічної біб-
ліотеки Київського міського будинку вчителя, фонди якої майже
20 років були складовані, тому книгозбірні практично не було.
Завдяки творчому пошуку Павли Рогової, її вмінню працювати
з людьми бібліотеку відразу полюбили київські вчителі.

Наприкінці 1999 року з ініціативи МОН Укра їни і АПН Укра їни
на базі фондів Центральної освітянської бібліотеки та наукової
бібліотеки Інституту педагогіки АПН Укра їни було засновано Дер-
жавну науково-педагогічну бібліотеку Укра їни, а її директором
призначено Павлу Рогову. Очоливши авторитетну бібліотечну
уста нову, Павла Іванівна зіткнулася з низкою проблем, які потре-
бували негайного розв’язання: набір штату і визначення напрямів
роботи, фінансування установи, комплектування фонду, ремонтні
роботи тощо. А з наданням ДНПБ Укра їни статусу науково-дослідної
установи виникла ще й потреба розробити напрями її наукової
діяльності. Ці складні питання вирішували разом з президентом
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АПН Укра їни Василем Кременем, віце-президентами Олександрою
Савченко, Василем Мадзігоном, академіком-секретарем відділення
Ольгою Су хо млин ською та іншими провідними вченими. Підсумком
досліджень Павли Рогової в галузі бібліотекознавства стало на-
писання дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
істо ричних наук «Педагогічні бібліотеки Укра їни (ІІ пол. ХІХ ст. —
20-ті рр. ХХ ст.)» (наук. керівник — академік О. Онищенко). Це
перше дослідження, в якому висвітлено складну історію педаго-
гічних бібліотек Укра їни, визначено періоди їх становлення, со-
ціальне призначення і функції як книгозбірень спеціального типу,
розроблено термінологічні питання галузі тощо.

Павла Рогова зі своїм колективом активно впроваджує сучасні
технології в бібліотечні процеси. Сьогодні в ДНПБ Укра їни
ім. В. О. Су хо млин ського діє локальна комп’ютерна мережа, через
веб-сайт бібліотеки надано доступ користувачам до електронного
каталогу книгозбірні, через навігатор — до баз даних інших
 бібліотек світу. Створюються повнотекстові бази даних, бібліо -
графічна й реферативна інформація з актуальних психолого-пе-
дагогічних питань. На базі медіа-центру ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су -
хо млин ського відкрито Ресурсний інформаційно-освітній центр,
який надає користувачам доступ до повнотекстових статей з
англо мовних книг, журналів і газет, виданих у Великій Британії
та інших країнах. У 2007 році ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин -
ського відзначає своє восьмиріччя. Про динамічний розвиток біб-
ліотеки, що розпочала свою діяльність, як кажуть, з чистого ар-
куша, сформувалася й утвердилася як науково-дослідний,
науково-інформаційний, науково-методичний і координаційний
центр освітянських бібліотек МОН Укра їни та АПН Укра їни, свід-
чать кількісні і якісні показники. Щорічно її фонди поповнюються
майже 10 тисячами видань, веб-сайт щомісячно відвідують понад
1200 користувачів. Павла Рогова наполегливо підвищує не тільки
свій фаховий рівень, а й дбає про наукове зростання співробітни-
ків, керуючи всією науковою роботою установи.

Плідну науково-дослідну й науково-виробничу діяльність Пав -
ли Іванівни неодноразово було відзначено нагородами й грамо-
тами. Її удостоєно відзнаки «Відмінник освіти Укра їни», номінації
«Бізнес-леді 1999 р.» із внесенням її імені до щорічного збірника
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Американського інституту біографії «Хто є хто серед кращих жі-
нок світу 1999 р.». Павлу Іванівну нагороджено почесними гра-
мотами і дипломами та подякою Міністерства освіти і науки Укра -
їни. У 2005 році за особливі досягнення на освітянській ниві,
участь у розробленні і впровадженні нових освітніх державних
стандартів — срібною медаллю Національного педагогічного уні-
верситету «Михайло Петрович Драгоманов» і Почесною грамотою
Укра їнської бібліотечної асоціації. А у 2007 р. за вагомий особис-
тий внесок у розвиток освіти і науки в галузі бібліотекознавства,
книгознавства та інформаційної діяльності, високий професіона-
лізм — Почесною грамотою Кабінету Міністрів Укра їни та ме-
даллю АПН Укра їни «Ушинський К. Д.».

Перелік професійних і наукових досягнень не може відтворити
повнокровного образу цієї чарівної жінки, турботливої доньки,
матері, мудрого керівника. Завжди переповнена новими ідеями
й творчими задумами, Павла Іванівна — справжній лідер свого
колективу, здібний, вимогливий до себе та підлеглих керівник.
Вона створила в бібліотеці творчу атмосферу та згуртувала на-
вколо себе відданих справі людей.

Вельмишановна Павло Іванівно, прийміть від колективу Дер-
жавної науково-педагогічної бібліотеки Укра їни імені В. О. Су хо -
млин ського найщиріші вітання з нагоди ювілею й побажання до-
вголіття, міцного здоров’я, невичерпної енергії, вічної молодості,
творчої наснаги!

Хай мудрість літ не стане тягарем,
Хай повниться душі криниця,
І здійснюються день за днем
Сміливі мрії, сонцем оповиті.
Здоров’я, щастя зичим не на рік —
На все життя бажаєм щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік
З добром, любов’ю, вірою і миром.

Колектив
Державної науково-педагогічної бібліотеки Укра їни 

імені В. О. Су хо млин ського

2007 р.
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Ювілей Павли Рогової 3

2 листопада 2007 р. у колі бібліотекарів і освітян відсвяткувала
ювілейну дату директор Державної науково-педагогічної бібліо-
теки Укра їни імені В. О. Су хо млин ського Павла Іванівна Рогова,
кандидат історичних наук, доцент, яка пройшла плідний, напов-
нений досягненнями й турботами шлях від бібліотекаря до ди-
ректора державної бібліотеки.

П. І. Рогова закінчила Київський державний педагогічний ін-
ститут імені М. Горького (нині Національний педагогічний уні-
верситет ім. М. П. Драгоманова) і розпочала свій шлях на бібліо-
течній ниві у 1970 р. у бібліотеці Київського інституту іноземних
мов. З 1972 р. по 1989 р. вона працює у Державній республікан-
ській бібліотеці УРСР імені КПРС (нині — Національна парламент-
ська бібліотека Укра їни). Тут, поруч із відомими українськими фа-
хівцями з бібліотечної справи, зокрема В. С. Бабичем, Є. К. Бабич,
І. В. Шажко, В. І. Приходько, П. О. Кружаєвою, П. І. Рогова прохо-
дила етапи свого становлення як професіонал.

У 1972 р. Павла Іванівна очолює сектор відділу рекомендацій-
ної бібліографії цієї бібліотеки, де під керівництвом завідувачки
відділу бібліографії Є. К. Бабич упродовж 17 років працювала як
бібліограф, створюючи такі рекомендаційні бібліографічні по-
кажчики, як «Митці Радянської Укра їни», «Письменники Радян-
ської Укра їни — лауреати», дворічник «Художня література. Кри-
тика. Літературознавство» (спільно з Є. К. Бабич), що видані
у видавництві «Дніпро», та інші, яких у її доробку майже 20. Ці
покажчики надходили до бібліотек Укра їни й були неодноразово
схвально оцінені як бібліотекознавцями Укра їни, так і читачами.
У травні 1989 р. П. І. Рогова приймає пропозицію очолити спеці-
альну педагогічну бібліотеку при Київському будинку вчителя,
фонди якої тільки-но перевезли до нового приміщення після два -
дцяти років складування. Бібліотека потребувала великих зусиль
щодо її організації й розвитку. Саме тут, у напруженій організа-
ційній і науково-методичній роботі, П. І. Рогова розпочинає свій
шлях як керівник. Завдяки таким рисам молодого директора біб-

32

3 Друкується за виданням: Онищенко О. Ювілей Павли Рогової / О. Онищенко,
Т. Добко // Бібл. вісн. – 2008. – № 1. – С. 46–48.



ліотеки, як широка ерудиція, постійний творчий пошук, любов
до справи і відповідальність за неї, уміння працювати з людьми,
професійна майстерність, за короткий час було піднято цю біб-
ліотеку, яку відразу полюбили київські вчителі. Згодом на базі
цієї книгозбірні, розвиваючи ідеї керівників УНР (1917–1920 рр.)
щодо розвитку національної освіти, державні мужі вже незалежної
Укра їни — міністр освіти П. М. Таланчук, його заступник А. Г. По-
грібний, очільник Головного управління освіти м. Києва А. І. Тим-
чик та інші — ініціювали створення вперше в Укра їні центральної
спеціалізованої педагогічної бібліотеки. Отже, у 1993 р. згідно із
спільною угодою між МОН Укра їни, Головним управлінням освіти
м. Києва, Київським будинком учителя, Інститутом психології
АПН Укра їни та Профспілкою працівників освіти і науки Укра їни
у Києві на базі фондів педагогічної бібліотеки Будинку вчителя
було засновано всеукраїнську галузеву книгозбірню — Цент -
ральну освітянську бібліотеку (ЦОБ) Інституту змісту й методів
навчання Міністерства освіти Укра їни, яка надалі повинна була
розбудуватись у національну освітянську бібліотеку з наданням
їй окремої будівлі. Директором цієї бібліотеки було призначено
П. І. Рогову. Завдяки енергії і наполегливості, гострому розуму,
вимогливості передовсім до себе та тих, хто працював поруч,
вмінню застосовувати в роботі сучасні методи керівництва, вда-
лому поєднанню професійних знань педагога й бібліотекаря, а го-
ловне — розумінню потреби у такій спеціалізованій педагогічній
бібліотеці, у непрості 90-ті роки їй вдалося розбудувати всеукра-
їнську освітянську книгозбірню та започаткувати головні на-
прями її бібліотечно-інформаційної діяльності задля розвитку
національної освіти.

ЦОБ успадкувала 80 тис. прим. видань із фонду педагогічної
бібліотеки Київського міського будинку вчителя, яку було засно-
вано у 1923 р. при Київському будинку працівників народної осві -
ти (у 1934 р. реорганізованого в Будинок учителя). Активна ді-
яльність колективу бібліотеки під керівництвом директора
сприяла подвоєнню фондів книгозбірні, у 2000 р. її фонд уже ста-
новив близько 100 тис. прим., 40 % яких складала галузева фахова
література, а репертуар фонду періодичних видань Укра їни та
країн СНД у той складний час налічував понад 300 назв. Саме
в ЦОБ Павла Іванівна з невеликим штатом (19 співробітників)
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закладає основи системи інформаційної діяльності для освітян
м. Києва й Укра їни та науково-методичної роботи з освітянськими
бібліотеками держави, сприяє об’єднанню бібліотек галузі до-
вкола ЦОБ. І хоча ця бібліотека проіснувала всього шість років,
але її діяльність була справді вагомою — вона заклала фундамент
майбутньої державної галузевої книгозбірні Укра їни і за короткий
час своєю активною діяльністю підтвердила, що така профільна
установа конче потрібна Укра їні.

Наприкінці 90-х, коли в нашій державі повсюди масово закри-
валися публічні та профспілкові бібліотеки, скорочувалися біб-
ліотечні кадри, до фондів бібліотек не надходила нова література,
П. І. Рогова звертається з листом до тодішнього міністра освіти
Укра їни В. О. Зайчука, в якому обґрунтовує потребу створення
в молодій незалежній державі спеціальної державної педагогічної
бібліотеки, яка, маючи юридичний статус, зможе розширити на-
прями своєї діяльності для більш вагомої і системної роботи
в осві тянській галузі Укра їни. У цей час президент АПН Укра їни
В. Г. Кремень порушує питання про створення бібліотеки в очо-
люваній ним установі. Зустріч П. І. Рогової із В. Г. Кременем —
це сама доля: ідея створення державної галузевої книгозбірні на-
була реального розвитку. Отже, з ініціативи Академії педагогічних
наук та Міністерства освіти і науки Укра їни, наприкінці 1999 р.
на базі фондів Центральної освітянської бібліотеки та наукової
бібліотеки Інституту педагогіки АПН Укра їни вперше в нашій дер-
жаві у структурі АПН Укра їни згідно з постановою Кабінету Мі-
ністрів Укра їни від 30 жовтня 1999 р. № 2018 було засновано Дер-
жавну науково-педагогічну бібліотеку Укра їни (ДНПБ Укра їни),
а її директором-організатором призначено Павлу Іванівну Рогову.

Очоливши авторитетну бібліотечну установу, Павла Іванівна
стикнулася з низкою проблем, які вимагали розв’язання у стислі
строки: це і набір штату (150 осіб), і визначення напрямів роботи
новоствореної бібліотеки, труднощі з фінансуванням, комплек-
туванням фонду, ремонтні роботи та вирішення багатьох інших
організаційних питань. А з наданням ДНПБ Укра їни статусу на-
уково-дослідної установи постала ще й необхідність розробити
напрями її наукової діяльності. Ці складні питання вирішувалися
директором спільно з Президією АПН Укра їни, особисто з пре -
зидентом В. Г. Кременем, віце-президентом д-ром пед. наук
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О. Я. Савченко, академіком-секретарем відділення д-ром пед. наук
О. В. Су хо млин ською та іншими провідними вченими АПН Укра -
їни, які були опорою й надійними «батьками» в розбудові головної
книгозбірні галузі.

Поставивши за мету створити сучасний бібліотечно-інформа-
ційний центр, який має бути помічником кожного освітянина
у світі інформації, повноцінно забезпечувати реформаційні про-
цеси в освітянській галузі Укра їни, П. І. Рогова закінчила аспіран-
туру Національної бібліотеки Укра їни імені В. І. Вернадського без
відриву від виробництва і у 2004 році захистила кандидатську
дисертацію на тему «Педагогічні бібліотеки Укра їни (ІІ пол. XIX —
20-ті рр. XX ст.)».

Це перше в Укра їні дослідження, в якому висвітлено складну
історію педагогічних бібліотек Укра їни в означений хронологіч-
ний період, визначено етапи їх становлення, соціальне призна-
чення й функції як книгозбірень спеціального типу, розроблено
термінологічні поняття тощо. Історичне дослідження П. І. Рогової
вплинуло на актуалізацію діяльності сучасних педагогічних біб-
ліотек, їхню мету, завдання й, зокрема, напрями діяльності го-
ловної педагогічної книгозбірні держави. Тепер уже задуми Павли
Іванівни вийшли за рамки однієї, нехай і головної педагогічної
бібліотеки — вона усвідомила, що повноцінне інформаційне за-
безпечення галузі можливе тільки тоді, коли цілеспрямовану ді-
яльність вестимуть усі бібліотеки галузі, об’єднані в єдину мережу,
що підтверджує і «Закон Укра їни про бібліотеки і бібліотечну
справу», в якому зазначено, що державна бібліотека має очолю-
вати відповідну галузеву мережу книгозбірень. Відтак колектив
ДНПБ під керівництвом директора в межах першої НДР бібліотеки
розробляє наукові, науково-методичні та організаційні засади га-
лузевої бібліотечної мережі АПН і МОН Укра їни, головною метою
якої є цілеспрямована науково-інформаційна діяльність щодо за-
безпечення розвитку вітчизняної педагогічної науки, освіти і
практики, забезпечення фахових потреб освітян, виховання мо-
лоді, що навчається. Нині П. І. Рогова продовжує історико-бібліо-
текознавче дослідження розвитку освітянських бібліотек, пра-
цюючи над монографією.

Суспільним визнанням діяльності ДНПБ Укра їни, а отже й ро-
боти її директора, стало присвоєння бібліотеці імені видатного
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українського педагога В. О. Су хо млин ського (розпорядження Ка-
бінету Міністрів Укра їни №664-р від 5 листопада 2003 р.). Пере-
дання родиною В. О. Су хо млин ського до фондів ДНПБ Укра їни по-
над 3 тис. праць видатного українського педагога, надрукованих
тридцятьма мовами світу, великої колекції кіно-, фотоматеріалів
про педагога-гуманіста, його листів є виявом великої довіри ко-
лективу, очолюваному П. І. Роговою. У 2003 р. у ДНПБ Укра їни
створено меморіальну кімнату — читальний зал Фонду В. О. Су -
хо млин ського, який є лабораторією вивчення ідей видатного пе-
дагога науковцями і практиками Укра їни і світу.

Потужно розвивається науково-інформаційна діяльність бібліо-
теки, цілеспрямовано здійснюється бібліографічне, реферативне
та оглядово-аналітичне забезпечення освітянської галузі держави.

Інформаційно-комунікативні технології в діяльності бібліо-
тек — інноваційний шлях їх перспективного розвитку на сучас-
ному етапі. Тож під керівництвом П. І. Рогової колектив, долаючи
проблеми, активно впроваджує сучасні технології в бібліотечні
процеси. У ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського діє локальна
комп’ютерна мережа, парк комп’ютерів становить 45 машин. Че-
рез веб-портал бібліотеки надано доступ користувачам до елект -
ронного каталогу книгозбірні, через навігатор — до баз даних
інших бібліотек світу. Створюються повнотекстові бази даних,
бібліографічна й реферативна інформація з актуальних психо-
лого-педагогічних питань. На базі медіа-центру ДНПБ Укра їни
ім. В. О. Су хо млин ського відкрито Ресурсний інформаційно-освіт-
ній центр, який надає користувачам доступ до повнотекстових
статей з англомовних книг, журналів та газет, виданих у Вели-
кобританії та інших країнах. Центр пропонує також і електронні
програми для вивчення англійської мови. Про динамічний роз-
виток бібліотеки, що розпочала свою діяльність, власне, з чистого
аркуша і, попри всі труднощі становлення в часи економічної
 нестабільності держави, кадрові та інші об’єктивні проблеми,
сформувалася й утвердилася як науково-дослідний, науково-ін-
формаційний, науково-методичний і координаційний центр осві-
тянських бібліотек АПН Укра їни та МОН Укра їни, свідчать не
тільки кількісні та якісні показники, а й численні публікації, ін-
новаційна, інформаційна та науково-дослідна робота бібліотеки,
якою керує П. І. Рогова. Вболіваючи душею за кадровий склад біб-
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ліотечних установ, зокрема освітянських, Павла Іванівна зініцію-
вала підготовку в Національному педагогічному університеті
ім. М. П. Драгоманова фахівців із інтегрованою спеціальністю «пе-
дагог-бібліотекар». З 2003 року провадиться набір студентів на
цю спеціальність, де П. І. Рогова викладає курси «Історія бібліо-
течної справи», «Бібліотекознавство», «Книгознавство», пере-
даючи студентам не тільки знання, а й любов до справи.

Плідну науково-дослідну і практичну діяльність П. І. Рогової
у галузі бібліотекознавства та бібліографознавства неодноразово
було відзначено нагородами і грамотами, список яких є чималий,
але назвемо останні: у 2007 р. за вагомий особистий внесок у за-
безпечення розвитку освіти і науки в галузі бібліотекознавства,
книгознавства та інформаційної діяльності, високий професіона-
лізм П. І. Рогова нагороджена Почесною грамотою Кабінету Мі-
ністрів Укра їни та медаллю АПН Укра їни «Ушинський К. Д.».

На шляху Павли Іванівни було чимало труднощів, проблем, пе-
ремог, радощів від втілення задуманого, та все ж найголовнішим
є результат — за короткий період розбудовано ДНПБ Укра їни
ім. В. О. Су хо млин ського, яка утвердилася як науково-дослідна
установа з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографо -
знавства, книгознавства, науково-інформаційний, координацій-
ний і науково-методичний центр мережі освітянських бібліотек
МОН і АПН Укра їни, посіла своє місце в інформаційному просторі
держави. Бібліотека є визнаним лідером педагогічних бібліотек,
національним галузевим книгосховищем, головним науково-ін-
формаційним центром забезпечення педагогічної науки, освіти
і практики. І в цьому є безперечна заслуга творчого колективу,
який очолює П. І. Рогова.

Часом дивуєшся працездатності Павли Іванівни, ентузіазмові,
енергійності, з якими вона долає усі труднощі, що об’єктивно
 постають на шляху творчої особистості. Так працювати можна
лише з великої любові до життя, до бібліотечно-просвітницької
справи. Побажаємо, щоб Зірка Павли Рогової світила довго й на-
тхненно, освіт лювала її високий шлях і дарувала тепло людям,
які її оточують.

Олексій Онищенко, Тетяна Добко
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Подвижник 4

За роки незалежності Укра їна нелегко розбудовує економіку,
науку, освіту, культуру. Виконання складних завдань, поставлених
часом перед фахівцями держави, залежить від їхньої професій-
ності й, значною мірою, патріотизму, відданості Батьківщині, на-
полегливої праці для її процвітання. Історію бібліотечної справи,
як й історію будь-якої країни, звичайно, творять особистості. Ви-
світлення історії сучасного стану бібліотечної справи через ді-
яльність окремих постатей — важливе й необхідне завдання до-
слідників.

За останні роки з’явилася значна кількість матеріалів про ви-
значних книгознавців, бібліотекознавців, бібліографів минулого.
Сучасні ж постаті, які живуть і працюють поруч із нами, нечасто
потрапляють у поле зору наших науковців. Що ж стосується пуб-
лікацій про керівників бібліотечних установ, книжкових палат,
книгознавчих інститутів, то їх обмаль. Найповніше ці питання
висвітлює Н. Королевич, досліджуючи у своїх працях організатор-
ську діяльність Ю. Меженка як директора Головної Книжної Па-
лати (1919), Всенародної бібліотеки Укра їни (1920–1923), Укра -
їнського наукового інституту книгознавства (1923–1930). Інші
дослідники в своїх публікаціях побіжно торкаються проблем орга -
нізаторської діяльності, методів і стилів роботи керівників вели-
ких бібліотек.

З отриманням незалежності в Укра їні сформувався тип керів-
ника нової формації, діяльність якого відповідає сучасним потре-
бам суспільства та якісному розв’язанню його проблем. Саме до
таких керівників належить Павла Іванівна Рогова — директор
Державної науково-педагогічної бібліотеки Укра їни (ДНПБ Укра -
їни), подвижник і будівничий бібліотечної справи, талановитий
організатор і керівник-новатор. Її ім’я широко відоме бібліотечній
громадськості з виступів на нарадах, конференціях, семінарах
з питань бібліотекознавства, а також у зв’язку з розбудовою та
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діяльністю спеціальних педагогічних бібліотек у сучасній Укра -
їні, організацією мережі освітянських бібліотек.

Вперше я познайомилася з Павлою Іванівною Роговою в при-
міщенні філії ДНПБ Укра їни на вулиці Володимирській, 57, коли
вона вела вечір-презентацію книжки канадської вчительки Ва-
лентини Курилів «Методика викладання історії». Переді мною
стояла струнка, витончена, чарівна жінка, яка, відкриваючи вечір,
стисло окреслила історію, стан та перспективи розвитку ДНПБ
Укра їни щодо інформаційного забезпечення педагогічної науки,
практики та освіти в державі. Оглядаючи охайну й затишну, зі
смаком обладнану читальну залу філії, помітила посмішку спів-
робітниці бібліотеки, яка запитала мене:

— Що, подобається? Усе це — результат естетичних уподобань
Павли Іванівни.

Саме в цьому приміщенні з 1989 році П. Рогова розпочала свою
творчу діяльність спочатку як керівник спеціальної педагогічної
бібліотеки Київського будинку вчителя, надалі Центральної осві -
тянської бібліотеки ІЗМН Міністерства освіти Укра їни, що була
заснована в 1993 році на базі зазначеної бібліотеки, з 1999-го —
директор Державної науково-педагогічної бібліотеки Укра їни.

Доля розпорядилася так, що Павлі Іванівні, цій тендітній, але
з твердим характером і гарними вокальними даними жінці
(мріяла бути співачкою), дано підняти й розбудувати три біб-
ліотеки, утвердити на практиці, що Укра їні потрібна всеукраїн-
ська державна педагогічна бібліотека, мережа освітянських біб-
ліотек, які цілеспрямовано забезпечуватимуть інформаційні
потреби галузі.

Коли у 1989 році П. Рогова очолила спеціальну педагогічну
бібліотеку при Київському будинку вчителя, вона мала вже знач-
ний досвід бібліотечної роботи, була відомим в Укра їні бібліогра-
фом, бо в її доробку налічувалося майже 20 бібліографічних праць.
На посаді директора Центральної освітянської бібліотеки (ЦОБ)
Павла Іванівна пройшла нелегку школу керівника. У процесі своєї
діяльності опанувала всі ділянки бібліотечної роботи, адже роз-
будовувати новостворену книгозбірню потрібно було на нових
теоретичних та методологічних принципах бібліотечно-бібліо -
графічної науки. Доводилось багато читати, запозичувати не
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тільки вітчизняний, а й зарубіжний досвід діяльності бібліотек
як публічних, так і спеціальних. Центральна освітянська бібліо-
тека, незважаючи на економічні негаразди, стрімко розбудо -
вувалася.

За шестирічний період у ЦОБ започатковано інформаційно-до-
відкову систему, яка складалася з алфавітного і систематичного
каталогів, систематичної картотеки. Сформувався фонд докумен-
тів, 50 % якого становили видання з педагогіки та психології, що-
річно проводилось до 100 книжкових виставок з актуальних
 педагогічних та психологічних питань, відбувалися зустрічі з ви-
датними вченими і письменниками. Крім цього, доводилось
розв’язувати непрості питання, пов’язані з комплектуванням
фонду, обслуговуванням читачів, вирішувати кадрові та госпо-
дарські проблеми. Завдяки невсипущій енергії директора, вмінню
переконувати меценатів, добродійників, освітян не тільки з Укра -
їни, а й із зарубіжних країн у значимості справи, щоб ті надавали
бібліотеці допомогу, до фондів надходили унікальні видання з пи-
тань історії, культури, освіти Укра їни, відсутні у фондах вітчиз-
няних книгозбірень. Не маючи фінансування, бібліотека щорічно
передплачувала фахові періодичні видання, оснащувалась необ-
хідними технічними засобами.

На кінець 1999 року Центральна освітянська бібліотека, ставши
у незалежній Укра їні підмурком майбутньої Державної науково-
педагогічної бібліотеки, відбулася. Створити і розбудувати таку
бібліотеку, як ЦОБ, у період важкого економічного стану держави
допомогли П. Роговій неабиякі організаторські здібності, енергія
й наполегливість, гострий розум, застосування у своїй роботі су-
часних методів керівництва бібліотекою, диктованих часом, по-
требами суспільства. Неабияку роль тут відіграло вдале поєд-
нання професії педагога зі знаннями бібліотечно-бібліографічної
справи.

Павла Іванівна удостоєна відзнаки «Відмінник освіти Укра їни»,
нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти Укра їни.
П. Рогова активно виступає з науковими статтями в пресі, висвіт-
люючи проблеми розвитку педагогічних бібліотек, організаційно-
методичні питання становлення освітянських бібліотек, порушує
питання щодо створення ДНПБ Укра їни тощо.
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Наприкінці 1999 року Постановою Кабінету Міністрів Укра їни
засновано Державну науково-педагогічну бібліотеку Укра їни. Пре-
зидія АПН Укра їни призначила директором П. Рогову. Перед нею
постали нові ускладнені завдання, розв’язувати які на цьому етапі
було нелегко, бо досвід роботи з розбудови бібліотеки був тільки
власний. Все знову починалося з чистого аркуша. Кожен співро-
бітник, що сьогодні працює в ДНПБ Укра їни, пройшов через спів-
бесіду з директором. Перший рік роботи ДНПБ Укра їни (2000) був
особливо складним і напруженим. Директору треба було встиг-
нути все: і штат набрати (150 осіб), і організаційні питання вирі-
шити, і напрями роботи бібліотеки започаткувати, і ремонтні ро-
боти в бібліотеці здійснити. А з наданням ДНПБ Укра їни статусу
науково-дослідної установи виникла необхідність розбудувати
зміст роботи установи на науковій основі. Крім комплексу про-
блем адміністративно-організаційного, бібліотечно-бібліографіч-
ного характеру, потрібно було досконало вивчити психолого-пе-
дагогічні питання, проблеми освітянської галузі, напрями її
наукових досліджень в установах Академії педагогічних наук
та їхнє практичне втілення Міністерством освіти і науки Укра їни
в роботу навчальних закладів держави.

Уміння визначити головне в цьому колі питань, бачити стра-
тегію його розвитку — талант керівника, ознака його масштаб-
ного, державного мислення. Реформаційні процеси в національній
педагогіці та освіті потребували системних змін в інформаційному
забезпеченні. З-поміж інших П. Рогова визначила два головних
завдання Державної науково-педагогічної бібліотеки Укра їни:
створення системи інформаційного забезпечення педагогічної
та психологічної наук в Укра їні; розбудова цілісної, єдиної системи
освітянських бібліотек, інформаційно-методичним і координацій-
ним центром якої є Державна науково-педагогічна бібліотека
 Укра їни.

Розуміючи, що без наукової основи, узагальнення та застосу-
вання досвіду не тільки вітчизняного, а й світового, не можна
успіш но вирішувати такі складні державні проекти, П. Рогова
вступає до аспірантури НБУ імені В. Вернадського. Здійснювана
під її керівництвом у ДНПБ Укра їни науково-дослідна робота
«Створення, становлення і розвиток мережі освітянських бібліо-
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тек Укра їни (Х–ХХ ст.)» стала підґрунтям для трансформації ді-
яльності бібліотек галузі. В контексті цієї наукової теми під ке-
рівництвом П. Рогової в Укра їні створено мережу освітянських
бібліотек, що закріплено документально в «Положенні про мережу
освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки Укра їни та
АПН Укра їни» (2003). Утвердження системи освітянських бібліо-
тек — процес поступовий, але вже тепер чітко і злагоджено над
розв’язанням цього завдання працює відділ наукового і приклад-
ного бібліотекознавства, готуючи методичні та інформаційні ма-
теріали на допомогу освітянським бібліотекам, надаючи праців-
никам цих книгозбірень практичні поради й консультації.

Правильно окреслені пріоритетні напрями зумовили і зміст
діяльності ДНПБ Укра їни, її чітку структуру, що складається з на-
укових відділів і секторів. У «Положеннях про відділи» та посадо-
вих інструкціях виразно зазначений пункт «наукова робота». За
короткий проміжок часу (чотири роки) ДНПБ Укра їни започатку-
вала і почала видавати бібліографічні посібники різноманітної
типової та видової палітри, заклавши таким чином вагому цег-
лину в розбудову загальнодержавної інформаційної системи за-
безпечення педагогічної науки і практики. Серед них — науково-
допоміжні, рекомендаційні, галузеві, тематичні, персональні,
ретроспективні й поточні посібники. У багатьох з них П. Рогова —
науковий редактор. Не залишає Павла Іванівна поза увагою про-
блему розкриття фондів бібліотеки, адже у спадок до ДНПБ Укра -
їни потрапили унікальні фонди педагогічної бібліотеки Харків-
ського товариства поширення в народі грамотності, наукової
бібліотеки Інституту педагогіки АПН Укра їни, спеціальної педа-
гогічної бібліотеки Київського будинку вчителя. Фонд ДНПБ на-
лічує понад півмільйона томів, у тому числі й дореволюційних
видань, які не розкрити для читача, вважає Павла Іванівна, було
б злочином. Тому першою ластівкою в цьому напрямі буде друко-
ваний каталог, який нині готують науковці бібліотеки, що врахо-
вуватиме підручники ХІХ — першої половини XX ст. Це справді
наукова робота, бо під час підготовки цього видання використо-
вується науково-книгознавчий бібліографічний опис книжок, для
якого притаманні максимальне розкриття змісту видання, харак-
теристика поліграфічних особливостей книжки тощо. Незва-
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жаючи на фінансові труднощі, пов’язані з виданням праць, які ча-
сом дуже важко долає Павла Іванівна, бібліографічні посібники
виходять і надсилаються до бібліотек держави, надходять до осві -
тян Укра їни, в тому числі бібліографічні списки, наукові статті,
методичні матеріали. Робота кожного відділу, вторинна інформа-
ція, інформаційно-довідкова система бібліотеки, консолідація біб-
ліотек галузі завжди в полі зору П. Рогової. Цьому також сприяло
розуміння нею та її колективом, що високий рівень роботи біб-
ліотеки можна забезпечити, тільки співпрацюючи з Інститутами
АПН Укра їни, Міністерством освіти і науки Укра їни, фахівцями-
науковцями інших державних бібліотек.

Нова соціально-економічна ситуація, що склалася в Укра їні
в умовах переходу до ринкових відносин, та інтенсивний розвиток
інформатизації суспільства визначили нові функціональні пріори -
тети в діяльності бібліотек Укра їни щодо напрямів організації,
технології формування та використання їхніх інформаційних ре-
сурсів. Сьогодні найважливішими перспективними завданнями
ДНПБ Укра їни та освітянських бібліотек є створення зведеного
електронного каталогу галузі та його подальше входження до На-
ціональної системи електронних бібліотек, інтеграція електрон-
них інформаційних ресурсів наукових галузевих бібліотек й за-
безпечення їх багатоаспектного використання, створення
галузевого центру корпоративної каталогізації, формування пов -
нотекстової галузевої бази даних: фахових наукових праць, під-
ручників, посібників, вторинної інформації ДНПБ Укра їни, інших
наукових бібліотек тощо. Над цим нині працює директор ДНПБ
Укра їни спільно з колективом бібліотеки, на формування якого
Павла Іванівна поклала чимало зусиль, бо без дружнього профе-
сійного, злагодженого колективу фахівців-однодумців високого
ґатунку, яких згуртувала керівник навколо себе, таких результатів
роботи бібліотека не мала б. Сьогодні в бібліотеці працюють люди,
які люблять свою справу і з розумінням ставляться до проблем
і труднощів, пов’язаних з матеріально-технічною базою, ремонтом
головного приміщення тощо.

Велику й відповідальну роботу здійснено під керівництвом
П. Рогової — збудовано ЦОБ, ДНПБ Укра їни, яка діє вже чотири
роки, вирішено немало проблем, але ще більше треба розв’язати.
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Та не можна обійти увагою той факт, що без допомоги й розуміння
цих проблем реформатором і організатором освіти та науки
в Укра їні на нових наукових засадах, світових стандартах, міністра
освіти та науки Василя Григоровича Кременя, членів Президії
АПН Укра їни, ректорів вищих навчальних закладів Павлі Іванівні
було б дуже важко. Мабуть, В. Кремень й інші освітяни відчули
в П. Роговій здібного керівника, науковця, свого однодумця, бо
ніколи не відмовляли їй у допомозі ні словом, ні ділом, розуміючи,
що разом вони служать одній благородній меті: розбудові осві-
тянської галузі сучасної Укра їни.

У своїх споминах відомий український бібліограф-бібліотеко -
знавець Л. Биковський так висловився про Юрія Меженка: «Він
був вельми здібний, відданий, впертий в праці та своїм прикладом
захоплював інших». Саме такі риси характеру притаманні й Павлі
Іванівні Роговій, завдяки яким вона досягнула значних успіхів
у розбудові бібліотечної справи в Укра їні.

Завершуючи статтю, не можу не торкнутися особистих, чисто
людських якостей Павли Іванівни. Їй властиві величезна праце -
здатність, стратегічне мислення, рідкісне поєднання вимогливості
й доброти, співчуття, вміння прийти на допомогу у важкі хвилини
життя, глибока принциповість, високий рівень духовної культури
і творчість. Ці риси сприятимуть втіленню її подальших планів
у життя, допоможуть у становленні та розбудові освітянських біб-
ліотек як інформаційної системи педагогічної науки й практики
Укра їни.

Побажаймо їй натхнення, здоров’я, успіхів у її благородній
праці на благо нашої держави.

Рона Жданова
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Одна особистість — два ювілеї 

У січні 1994 року я повернувся в рідну Укра їну на однорічне
стажування як старший радник з питань національної безпеки
і оборони при Верховній Раді Укра їни та Міністерстві оборони
Укра їни. Саме тоді навесні мені пощастило зустріти і запізнатися
з гарною, приємною, інтелігентною і життєрадісною жінкою на
ім’я Павла Іванівна Рогова. Із плином часу наша дружба закріпи-
лася на довгі роки аж по сьогодення. У нас обох були сприятливі
характери, спільні зацікавлення та бажання сяк-так прислужитися
у тогочасному процесі становлення та розбудови молоденької ще
української держави. Як у Діккенса, то були добрі часи, і не такі
добрі часи (парафраз С.О.). 

Я пишу ці слова з нагоди двох взаємно пов’язаних видатних
ювілеїв Павли Іванівни: перший — це десятиріччя від заснування
та праці Державної науково-педагогічної бібліотеки Укра їни імені
В. О. Су хо млин ського (ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського),
з якою пов’язане не тільки її ім’я і титул директора, але й її вті-
лення і вдушевлення в цю будівлю і наукову інституцію; другий
ювілей — це сорокаріччя творчо-професійної праці й діяльності
ювіліянтки.

Після закінчення однорічної служби в ролі радника у Києві
я був змушений через особисті причини повернутися до США, де
я від 16-го року життя навчався, виростав і працював. Але Укра -
їна, як «євшан-зілля», кликала мене повторно відвідувати її і про-
довжувати мою скромну професійну допомогу. Саме в курсі таких
кількамісячних річних відвідин протягом понад десяти років я був
свідком становлення і постійного розвитку ДНПБ Укра їни
ім. В. О. Су хо млин ського під вправним проводом Павли Іванівни:
починаючи від корінного ремонту будівлі і через фізичне її устат -
кування та постійне збагачення бібліотеки новими фондами.

У цьому процесі Павла Іванівна виявила надзвичайні особисті
якості: організаційний хист, винахідливість, копітку працю, про-
фесійну підготовку кадрів, позитивне вирішення складних про-
блем і стійкість у досягненні наміченої мети.

Ще до формального заснування ДНПБ Укра їни Павла Іванівна
виконувала функції директора скромнішої бібліотеки — Цент -
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ральної освітянської, що була в Будинку вчителя на Володимир-
ській вулиці 57, яка згодом після заснування ДНПБ Укра їни
ім. В. О. Су хо млин ського стала її філією. Згадую про це, бо сaме
тут і в той період Пaвла Іванівна виявила ще інші цінні особисті
якості — а саме культурологічний обсяг. Разом із виконанням
своїх часто виснажливих бібліотечно-директорських обов’язків,
вона брала активну участь у частих культурно-освітніх вечорах,
була співорганізатором з неповторним Федором Погребенником
презентацій нових творчих видань, читання поетичних творів
та інше. Повна енергії, ентузіазму і привітливості, ось такою я й
інші учасники цих вечорів запам’ятали її.

Мій скромний образ постаті Павли Іванівни не був би цілісний
без згадки про її наукові здобутки: незважаючи на стомливу ро-
боту при розбудові ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського і дов -
гострокову денну роботу в бібліотеці, вона використовувала пізні
години вечорів, хоч трішки залишків вільного часу й енергії, для
написання публіцистичних і наукових статей до професійних чи
літературних видань. А все це згодом завершилося дисертацією
на тему «Педагогічні бібліотеки Укра їни (ІІ пол. ХІХ — 20-ті рр.
ХХ ст.)» і одержанням ступеня кандидата історичних наук. Я і
зблизька, і через океан стежив за цими подиву гідними здобут-
ками. Тому здалека вітаю Павлу Іванівну з подвійним ювілеєм
і бажаю нашій непересічній особистості доброго здоров’я, понов-
люючих сил, наснаги і творчого натхнення для нових успіхів у її
праці на благо науки і українського народу.

Степан Олійник, 
доктор політології,

полковник Армії США (у відставці)

Вашингтон, США
жовтень 2009 р.
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Відкриття 5

Тане жовтень. З шерхотом спадає багряне листя, ще квітує си-
ньоокий верес, і куточки сквера прикрашають білосніжні хризан-
теми. Мабуть, чи не найбільше полюбляє вона цей своєрідний
і звабливий осінній місяць, і насамперед тому, що залишив
у пам’яті незабутній спомин, нев’янучу подію на все життя. І до
цієї події Павла Іванівна Рогова йшла наполегливо, долаючи всі
негаразди. Вона оптимістка, сповнена неабиякої любові до осві-
тян, до величної праці вчителя та бібліотекаря, бо і сама, як пе-
дагог, добре знає і труднощі, і тонкощі цих професій. Любити
дітей, дарувати людям щастя, дбати про майбуття держави — це,
мабуть, чи не найпрекрасніші риси педагога. А Павла Іванівна,
крім того, володіє ще не менш важливими рисами: вона уболіває
за науку і завжди дбає про інтелектуальний скарб освітян — га-
лузеві бібліотеки. Вона одна з тих, хто порушив вагоме питання:
створення в Укра їні Державної науково-педагогічної бібліотеки.
Звичайно, питання це виникло не випадково. Павла Іванівна де-
тально вивчала розвиток бібліотечної справи в Укра їні, зокрема
історію розвитку педагогічних бібліотек. Ще відомий діяч освіти
Костянтин Дмитрович Ушинський у своїй праці «Проект вчитель-
ської семінарії» зазначав, що серед важливих позицій підготовки
вчителя є створення пересувних бібліотек і випуск спеціальних
періодичних видань для вчителя.

Павла Іванівна у своїх наукових матеріалах підкреслювала, що
в Укра їні, у 70–90 рр. XIX ст. у містах Харкові та Києві, в центрах
навчальних округів, були започатковані громадські об’єднання,
які спрямували свою діяльність на піднесення культурно-освіт-
нього рівня українського народу. В кінці XIX — на початку XX ст.
різними організаціями в різний час було порушено питання про
заснування й розширення мережі бібліотек для освіти народу.
Бібліотеки утворювалися у Києві, Харкові, в багатьох інших містах
Укра їни, і це мало неабияке значення для інформаційного забез-
печення вчителів, підвищення їхнього фахового та самоосвітнього
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рівня. На рубежі XIX і XX ст. у зв’язку зі швидким розвитком про-
мисловості, сільського господарства, торгівлі різко зростав попит
на освіту, мережа навчальних закладів збільшувалася, тому по-
стала ще гостріша необхідність у забезпеченні фахових потреб
вчителів, кількість яких зростала. У зв’язку з цим на Лівобережній
та Правобережній Укра їні зусиллями земств були відкриті перші
вчительські бібліотеки. У містах Харківське та Київське товари -
ства грамотності започаткували довідково-педагогічні бібліо-
теки — першооснову майбутніх спеціальних педагогічних бібліо-
тек. Спеціальні педагогічні бібліотеки стають необхідними на
етапі зростання вчительських потреб, пов’язаних із розвитком
освіти. Бібліотекар Харківського університету К. Рубинський на-
зивав бібліотеки «життєвим нервом навчального закладу», де ма-
ють працювати високопрофесійні бібліотечні працівники, бо саме
бібліотечний працівник освітянських книгозбірень — це ще й пе-
дагог, оскільки знання педагогіки дозволяли йому бути справжнім
помічником користувачів.

Час плине непомітно. Копітка робота увінчалася успіхом. І шлях
педагогічної бібліотеки Харківського товариства грамотності че-
рез 130 років завершується відкриттям Державної науково-педа-
гогічної бібліотеки — інформаційного центру освітянської галузі
Укра їни. Мрія видатних діячів історії освіти і науки — членів Хар-
ківського і Київського товариств грамотності — здійснилася. І це
відбувається згідно з постановою Кабінету Міністрів Укра їни. 30
жовтня 1999 року на базі наукової бібліотеки Інституту педаго-
гіки Академії педагогічних наук Укра їни і Центральної освітян-
ської бібліотеки Міністерства освіти Укра їни створюється Дер-
жавна науково-педагогічна бібліотека Укра їни (ДНПБ Укра їни) і
її директором призначають Павлу Іванівну Рогову. Ініціаторами
створення Державної науково-педагогічної бібліотеки були Ака-
демія педагогічних наук, Міністерство освіти і науки Укра їни
й особисто міністр освіти В. Г. Кремень. Становленню бібліотеки
передувала копітка і напружена повсякденна праця, сповнена не-
передбачених проблем, насичена творчими і діловими пошуками.
Все далі відходить пам’ятний 1999 рік, жовтень. Сьогодні з висоти
літ, оглядаючи пройдене, Павла Іванівна упевнено може сказати:
«Так, зроблено чимало». І все ж праглося зробити більше, донести
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освітянам новітнє, корисне і життєве. Доброзичлива і привітна,
лагідна і чуйна, залюблена у свою справу, вона прагне, щоб сьо-
годні в кожному куточку Укра їни науковець чи вчитель-практик
зміг отримати належну інформаційну підтримку у своїй профе-
сійній діяльності.

Павла Іванівна у задумі оглядає ошатну і привабливу будівлю
з надписом «Державна науково-педагогічна бібліотека Укра їни»,
оточену декоративними чагарниками і квітниками, і ловить себе
на думці, що правильно обрала життєвий шлях. Вона торкнула
нелегку, але важливу справу, важливу і для людей, і для держави.

Павла Іванівна підійшла до вікна. Врівноважена, спокійна, ді-
ловита. Минуло жарке літо, сповнене турбот: робота над дисер-
тацією, друковане слово, чимало траплялося непередбаченого.
Але на всіх стежинах вона ніколи не забувала про справи бібліо-
теки. У відчинену кватирку лине мелодійна співанка «Рідна мати
моя». Трохи щемно. Пісня нагадує про далеке минуле, відтворює
незабутні сторінки життя. Нині важко навіть уявити, через які
життєві негаразди вона пройшла. А доля створила на її шляху чи-
мало перепон. Її батьки, росіяни, жили в Болгарії і лише в 1945-
му, після Перемоги у Великій Вітчизняній війні повернулися в
Укра їну. В Одесу з Варни вони прибули пароплавом і оселилися в
Таврійських степах, а згодом вже мешкали на Запоріжжі, в селі
Іванівка, і там, на Дніпрі, батько працював бакенщиком. Павла
зростала вдумливою, зосередженою, любила книги, музику, багато
читала. У їхньому будинку завжди звучала пісня. В Кам’янсько-
Дніпровській середній школі дівчина вперше почула гру на фор-
тепіано, яку майстерно виконував вчитель, і музика заполонила
її повністю. Вона любила співати, брала участь у художній само-
діяльності. Голос Павли відрізнявся тембром, теплотою і широтою
діапазону. Вона твердо вирішила бути співачкою.

За активну громадську роботу ще в 7-му класі її нагороджують
путівкою до Києва, в табір, розташований на території станції
юних натуралістів (нині Еколого-натуралістичний центр Міні -
стерства освіти і науки Укра їни). І відбувається непередбачене.
У таборі вона бере участь у хорі, яким керує завідуючий кафедрою
диригування Київської державної консерваторії Леонід Павлович
Колесников. Досвідчений педагог відразу звернув увагу на тала-
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новиту дівчинку. Після концерту він підійшов до Павли, поцілував
її і запросив навчатися в музичній студії для обдарованих дітей
при Київській консерваторії. Дівчинці навіть важко було уявити,
що те, про що мріяла, здійснилося. А мрія ця зародилася ще в ди-
тинстві. В ній поєднувалися музика і книги.

Павла одержує офіційне запрошення з Києва. Проводжали її
з теплими напуттями батьки й вчителі, учні і подруги. І почалося
для Павли нове, незвідане життя. Захоплено займалася вона во-
калом і загальною музичною грамотою, співала все краще, і ви-
кладачі музики відкривали для Павли шлях в консерваторію.
Важко їй було жити в інтернаті без материнського тепла, не ви -
стачало коштів, теплого одягу. А зима була сувора, із сніговіями
і морозами. Павла застудилася, і голос її був надломлений, вона
вже не могла так співати, як раніше. І після закінчення музичної
студії викладачі порадили їй продовжувати навчання, але в учи-
лищі імені Глієра. Це було тяжким випробуванням для дівчини.
Вона не уявляла себе без консерваторії, плекала надії на вокал,
але доля розпорядилася по-своєму. І 18-річна дівчина, одна у ве-
ликому місті, постає перед вибором: як продовжити свій життєвий
шлях? Вона починає шукати роботу. Влаштувалася у школу, а через
рік поступила на філологічний факультет відділення української
мови і літератури Київського державного педагогічного інституту
імені О. М. Горького (нині — Національний педагогічний універ-
ситет імені М. Драгоманова), працювала лаборанткою в Науково-
дослідному інституті шкіряно-взуттєвої промисловості й поєд-
нувала навчання з роботою. І знову Павла зіткнулася з тяжким
випробуванням. Якраз перед державними екзаменами в інституті
йде із життя її чоловік, і вона лишається одна з дворічною донь-
кою у великому місті. І знову пошуки свого місця у житті. Тоді по-
чинається її бібліотечна діяльність у книгозбірні Київського дер-
жавного інституту іноземних мов. Павла Іванівна набирається
досвіду і незабаром вже очолює сектор відділу рекомендаційної
бібліографії Національної парламентської бібліотеки Укра їни.
Вона любила працювати з книгами, читала багато і всюди, готу-
вала чимало бібліографічних покажчиків з питань художньої лі-
тератури і мистецтва. За цей час з-під її пера вийшло до 20 видань
одноосібних та у співавторстві. А праглося зробити якнайбільше.
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І ось 1989 рік. Вона очолює педагогічну бібліотеку при Київському
будинку вчителя, на базі якої засновується Центральна освітян-
ська бібліотека Міністерства освіти Укра їни (1993 рік). Її дирек-
тором призначають П. І. Рогову.

Центральна освітянська бібліотека стала підмурком у незалеж-
ній Укра їні майбутньої Державної науково-педагогічної бібліо-
теки. За створення Центральної освітянської бібліотеки Павла
Іванівна була удостоєна відзнаки Міністерства освіти Укра їни
«Відмінник освіти Укра їни» та номінації «Бізнес-леді 1999 року»
і внесена до збірника Американського інституту біографії «Хто є
хто серед кращих жінок світу 1999 р.» А негаразди і проблеми
тривали. За несплачені рахунки у бібліотеці вимикають світло,
з 25 працівників лишається тільки п’ятеро. І все ж справедливість
перемогла. В Укра їні в кінці 1999 року була відкрита Державна
науково-педагогічна бібліотека, для неї виділено приміщення, а
в Будинку вчителя залишилася філія. Павлі Іванівні знадобився
досвід бібліотечної роботи, набутий у Національній парламент-
ській бібліотеці (колишній Державній республіканській бібліотеці
імені КПРС). Державна науково-педагогічна бібліотека, очолювана
педагогом-бібліотекарем П. І. Роговою, поступово нарощує свої
можливості для інформаційного забезпечення однієї із найваж-
ливіших галузей — освітянської, стає членом Укра їнської бібліо-
течної асоціації, розгортає співробітництво із зарубіжними біб-
ліотеками сфери освіти, асоціаціями та науковими центрами.
Разом із своїми працівниками П. І. Рогова постійно дбає про зба-
гачення фонду бібліотеки — нині одного з найбільших зібрань
науково-педагогічної літератури в Укра їні. Є тут монографії, ди-
сертації, тези конференцій із розвитку педагогіки, освіти, довід-
ники. Бібліотека увійшла до переліку державних бібліотек, які
безкоштовно отримують фахові примірники від освітянських
уста нов Укра їни. Академія педагогічних наук Укра їни піклується,
щоб фонди бібліотеки були повноцінними і надходили з-за кор-
дону фахові видання. Бібліотеці надають допомогу Міжнародний
освітній фонд імені Ярослава Мудрого, Всеукраїнське педагогічне
товариство імені Григорія Ващенка, Творча спілка вчителів Укра -
їни, Міжнародний фонд «Відродження», Укра їнсько-амери кан -
ський доброчинний фонд «Сейбр-Світло», громадські організації
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з діаспори, науковці Т. Гунчак, С. Олійник та інші. Бібліотека одер-
жує сотні унікальних нових праць, художніх творів, фахових роз-
відок, довідково-енциклопедичних видань. До бібліотеки щорічно
надходять понад 300 найменувань галузевих періодичних видань
Укра їни, Росії, матеріали з яких своєчасно вводяться у пошуковий
апарат. У бібліотеці постійно функціонують тематичні книжкові
виставки з питань розвитку педагогічної науки та освіти. Дер-
жавна науково-педагогічна бібліотека Укра їни посіла чільне місце
в інформаційному просторі Укра їни, консолідуючи навколо себе
освітянські бібліотеки. І в цьому, безумовно, заслуга керівника
бібліотеки П. І. Рогової, яка завжди проявляє професіоналізм, лю-
бов і відданість справі.

Відмінник освіти Укра їни П. І. Рогова досліджує проблеми біб-
ліотекознавства, книгознавства, бібліографознавства, веде на-
укову і популяризаторську діяльність, закінчує аспірантуру На-
ціональної бібліотеки Укра їни імені Вернадського, вона науковий
керівник та автор рекомендаційних, науково-допоміжних видань
з актуальних педагогіко-психологічних питань, науково-методич-
них та науково-теоретичних матеріалів.

Сьогодні Державна науково-педагогічна бібліотека Укра їни
розбудовується. Степан Постернак, перший директор Всеукраїн-
ської бібліотеки Укра їни, зазначав: «Всеукраїнська бібліотека
Укра їни є дитиною революції». Павла Іванівна Рогова додає: «Дер-
жавна науково-педагогічна бібліотека стала дитиною незалежної
Укра їни». У 2001 р. за опитуванням газети «Освіта» П. І. Рогова
названа одним з кращих освітян року за створення Державної на-
уково-педагогічної бібліотеки. Талановитий організатор, керівник
та вихователь, П. І. Рогова знаходиться у постійному пошуку но-
вих напрямів удосконалення бібліотечної праці. Вимоглива, ці-
леспрямована, з творчим пошуком, П. І. Рогова користується не-
абияким авторитетом серед бібліотечної громадськості Укра їни.
Її повсякденна діяльність, наукові матеріали спрямовані на під-
вищення іміджу освітянських бібліотек в загальнодержавній
 бібліотечній системі, на розвиток педагогічної науки та освіти
 Укра їни.

А. Лазаренко
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У третє тисячоліття — з новою бібліотекою 6

До першого п’ятиріччя ДНПБ Укра їни 
ім. В. О. Су хо млин ського

30 жовтня 1999 року Постановою Кабінету Міністрів Укра їни
на базі фондів наукової бібліотеки Інституту педагогіки Академії
педагогічних наук Укра їни та Центральної освітянської бібліотеки
Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти Укра їни
створено Державну науково-педагогічну бібліотеку (ДНПБ) Укра -
їни, яка увібрала в себе всю історію спеціальних педагогічних біб-
ліотек від другої половини XIX століття до сьогодення. Книго -
збірня стала дев’ятою серед найбільших бібліотек Укра їни, які
мають статус національних або державних.

Розвитком бібліотеки опікується Академія педагогічних наук
Укра їни, зокрема її президент, академік НАН та АПН Укра їни Ва-
силь Кремень та віце-президенти АПН Укра їни академіки Василь
Мадзігон і Олександра Савченко, академік Ольга Су хо млин ська. У
колективі книгозбірні працюють сто тридцять професіоналів,
яких очолює людина, що вдало поєднала в собі знання педагога
і бібліотекаря, практика і дослідника, чарівність жінки і вольовий
характер керівника, — Павла Рогова. Протягом 1989–1993 років
вона очолювала профспілкову педагогічну бібліотеку Київського
будинку вчителя, з 1993 по 1999 — Центральну освітянську біб-
ліотеку. Постановою Президії АПН Укра їни від 18 листопада 1999
року її призначено директором ДНПБ Укра їни. 

«Створення головної галузевої бібліотеки, — розповідає Пав -
ла Іванівна, — вимріяли відомі освітяни і громадські діячі Укра -
їни ще наприкінці XIX — на початку XX століття, зокрема І. Біло-
конський, С. Русова, М. Грушевський, І. Огієнко, С. Постернак та
ін. Спроби розбудувати всеукраїнську педагогічну книгозбірню
були і в 20-х роках XX століття. Але лише в незалежній Укра їні
мрії втілились у життя».
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Головною метою ДНПБ та мережі освітянських бібліотек, яку
вона очолює, є повноцінне і цілеспрямоване інформаційне забез-
печення педагогічної науки, освіти і практики, допомога педаго-
гічним, науково-педагогічним кадрам у підготовці до оновленого
навчально-виховного процесу в закладах освіти, систематичне
підвищення їхнього фахового рівня, інформаційна підтримка пе-
дагогів і батьків у громадянському вихованні молодого покоління
та всебічний розвиток самих педагогів і батьків.

Фонд ДНПБ Укра їни становить понад півмільйона примірників,
40 відсотків якого — галузева література історичного, теоретич-
ного і практичного характеру з педагогіки, освіти, психології, де-
фектології, суміжних наук, а також іноземна література багатьма
мовами народів світу. Тут представлено праці видатних вітчиз-
няних педагогів, універсальні і галузеві енциклопедії, довідники,
словники, дисертації та автореферати дисертацій педагогічної
тематики, видання установ АПН Укра їни, педагогічних інститутів
та університетів країни, посібники для системи підвищення ква-
ліфікації педагогічних кадрів різних регіонів Укра їни, а також віт-
чизняні та іноземні періодичні видання (понад 300 назв).

У книгозбірні зібрано (п’ята частина всього фонду) підручники
і навчальні посібники для середніх шкіл, ПТНЗ, ВНЗ, програми,
методичні матеріали як для дореволюційної, так і сучасної школи.
На допомогу науковцям у підручникотворенні бібліотека підго-
тувала до видання в традиційному та електронному вигляді «Ка-
талог шкільних підручників 1748–1917 рр. у фондах Державної
науково-педагогічної бібліотеки Укра їни ім. В. О. Су хо млин -
ського». Його створила група працівників бібліотеки під керів-
ництвом Р. Жданової та Н. Мацібори, завідувачів відділів.

Гордістю книгозбірні є раритетні видання XVIII — початку
XX століть, унікальна педагогічна періодика. Дев’яносто тисяч
рідкісних видань з фонду ДНПБ Укра їни ім. Василя Су хо млин -
ського внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, яким
надано статус національного надбання.

Формування фонду сучасних галузевих документів — один із
найважливіших аспектів діяльності бібліотеки. До цього докла-
дають чималих зусиль співробітники відділу наукового комплек-
тування О. Кавецька, Л. Шапошник, Л. Бондар, Г. Яценко та ін.
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З 2002 року ДНПБ Укра їни отримує вітчизняний обов’язковий
примірник усіх навчальних та навчально-методичних видань для
закладів освіти різних типів і видів, наукових видань з педагогіки
і психології мовою оригіналу на всіх видах носіїв інформації. Серед
інших джерел надходження літератури до Фонду ДНПБ Укра їни —
дари від освітянських закладів, інститутів АПН, видавництв,
україн ської діаспори, читачів-освітян, фонду «Сейбр-Світло» тощо.
Близько ста книжок «Бібліотеки тисячоліття» — кращої світової
літератури англійською мовою — подарувала Британська Рада
в Укра їні. Всього за п’ять років до бібліотеки надійшло до кількох
тисяч книжок. У 2003 році родина Василя Су хо млин ського пере-
дала бібліотеці архів та книжки видатного українського педагога,
що стало підґрунтям для відкриття в її структурі читального залу
Фонду В. О. Су хо млин ського. З 2003 року ДНПБ Укра їни носить
ім’я видатного педагога.

Доступ до кожного з видань забезпечує система традиційних
алфавітних та систематичних каталогів і картотек. Ними опіку-
ються відділи під керівництвом Н. Палащиної та І. Лобановської.
У бібліотеці створено локальну комп’ютерну мережу, інтернет-
місця для користувачів, розпочато роботу над електронним ка-
талогом. Ці завдання здійснює відділ науково-технічного забез-
печення і впровадження комп’ютерних технологій на чолі з канд.
техн. наук Ю. Артемовим.

Бібліотека своїм головним завданням вважає створення умов
загальнодоступності інформації з педагогіко-психологічної те-
матики для науковців і практиків освітянської галузі та форму-
вання системи їх інформаційного забезпечення. З 2003 року
ДНПБ розпочала науковий проект «Науково-інформаційне за-
безпечення освітянської галузі Укра їни» (науковий керівник —
канд. іст. наук В. Лутовинова), головними завданнями якого є
розробка теоретико-методичних та організаційних засад ство-
рення системи забезпечення інформаційних потреб педагогіч-
них, науково-педагогічних та бібліотечних кадрів освітянської
галузі, формування системи інформаційної продукції в паперо-
вому та електронному варіантах на базі ДНПБ Укра їни
ім. В. О. Су хо млин ського та регіональних освітянських бібліотек,
експериментальне дослідження ступеня задоволення інформа-
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ційних потреб педагогічних та науково-педагогічних кадрів
 наявною реферативною інформацією і формування галузевого
сегмента реферативного представлення наукової літератури
з педагогіко-психологічних питань у загальнодержавному рефе-
ративному журналі «Джерело».

Щоб про новини педагогічної науки і практики та її фонди ді -
зналося якомога більше освітян, ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин -
ського випускає бібліографічно-інформаційні видання. Вперше
в Укра їні започатковано серії біобібліографічних видань: «Видатні
педагоги світу», «Ювіляри АПН Укра їни», «Академіки АПН Укра -
їни». Вже видано близько тридцяти посібників, зокрема про
Януша Корчака, Василя Су хо млин ського, президента АПН Укра -
їни Василя Кременя й першого її президента Миколу Ярмаченка
та багатьох інших, видання з актуальних педагогіко-психологіч-
них питань. З 2002 року бібліотека готує щорічник «Календар
знаменних і пам’ятних дат в галузі освіти і педагогічної науки»,
який надходить до всіх освітянських закладів та установ, зокрема,
завдяки публікаціям у періодичних виданнях «Освіта Укра їни»,
«Педагогічна газета», «Шкільна бібліотека плюс», «Директор
школи, ліцею, гімназії», «Освіта». Висока професійність, відпові-
дальність і любов до справи характерні для укладачів цих посіб-
ників — заступника директора Т. Букшиної, науковців Л. Поно-
маренко, Л. Ніколюк, Н. Горбенко, Л. Самчук та ін.

Вагомим доповненням до заходів з популяризації фондів з акту -
альних питань педагогіки та психології є щомісячний бюлетень
«Нові надходження до Державної науково-педагогічної бібліотеки
Укра їни імені В. О. Су хо млин ського». Бюлетень подається на сайті
бібліотеки, друкується на сторінках фахових періодичних видань:
«Освіта Укра їни», «Педагогічна газета», «Освіта», «Мистецтво
і осві та», «Рідна школа» та ін., а також надходить до всіх читаль-
них залів ДНПБ Укра їни, інститутів системи АПН Укра їни.

Бібліотека висвітлює актуальні питання реформування освіти,
зокрема через цикли тематичних рекомендаційних бібліографіч-
них списків «Превентивне виховання», «Школа здоров’я дітей»,
«Особистісно орієнтоване навчання» та ін. Щорічно розробляється
кілька десятків бібліографічних списків-супроводів навчально-
виховного процесу закладів освіти Укра їни.
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Одна з інновацій в діяльності спеціальної педагогічної бібліо-
теки — виїзди на педради до шкіл міста. Особлива відповідаль-
ність у цій роботі лягає на завідувача філії ДНПБ А. Доркену та
на заввідділу документального забезпечення Л. Ворон.

Мережа освітянських бібліотек, яку очолює ДНПБ Укра їни
ім. В. О. Су хо млин ського, — найчисленніша в країні і становить
близько 23 тисяч книгозбірень. Для об’єднання зусиль усіх цих
бібліотек на задоволення фахових інформаційних потреб освітян
ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського за п’ятиріччя своєї діяль-
ності зробила суттєві кроки. Вперше в Укра їні було розроблено
офіційний документ, а саме — «Положення про мережу освітян-
ських бібліотек Міністерства освіти і науки Укра їни та АПН Укра -
їни», в якому визначено основні завдання і напрями діяльності
освітянських бібліотек, систему науково-методичного забезпе-
чення, державного управління та організаційно-правові аспекти
функціонування. Досліджено історію становлення і розвитку біб-
ліотек, впроваджено нові інформаційні технології та розпочато
створення всеукраїнського інформаційного галузевого ресурсу,
розроблено організаційно-управлінську документацію для біб-
ліотек освітянської галузі, видано методичні посібники, прове-
дено науково-практичні конференції, семінари тощо. Це було
здійснено у науковому проекті «Створення, становлення і розви-
ток мережі освітянських бібліотек Укра їни (Х–ХХ ст.)» під керів-
ництвом канд. іст. наук Павли Рогової. Підсумки проекту підбито
на всеукраїнській науково-практичній конференції «Освітянські
бібліотеки Укра їни. Історичні тенденції. Сучасний стан та пер-
спективи розвитку». Активну участь у його виконанні брали за-
відувач відділу бібліотекознавства І. Хемчян та науковці В. Зда-
новська, І. Коваленко та А. Рубан.

Разом з Міністерством освіти і науки Укра їни, Інститутом пси-
хології імені Григорія Костюка АПН Укра їни бібліотека започат-
кувала нове професійне видання для підвищення кваліфікації
шкільних бібліотекарів «Шкільна бібліотека плюс». Вперше
в Укра їні видано збірник офіційних та методичних матеріалів
«Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального
закладу», серію науково-методичних посібників «На допомогу
професійній освіті працівників освітянських бібліотек» тощо.
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Концептуальні засади функціонування мережі освітянських
бібліотек Укра їни як єдиної галузевої бібліотечно-інформаційної
системи та основні напрями розвитку бібліотечно-інформацій-
ного обслуговування педагогічної науки і практики визначає Біб-
ліотечно-інформаційна рада при Президії АПН Укра їни, головою
якої є віце-президент АПН Укра їни академік Олександра Савченко,
членами — представники Міністерства освіти і науки Укра їни,
академіки АПН Укра їни, науковці ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо -
млин ського.

ДНПБ опрацьовує шляхи інноваційного розвитку галузевої біб-
ліотечної системи через інтеграцію електронних інформаційних
ресурсів наукових бібліотек галузі у зведений електронний ката-
лог, забезпечення його багатоаспектного використання та вход-
ження до Національної системи електронних бібліотек; продуку-
вання вторинних документів у традиційній та електронній
формах; створення галузевого центру з корпоративної каталогі-
зації, формування повнотекстової галузевої бази даних.

Для вдосконалення діяльності освітянських бібліотек визна-
чено три етапи їх комп’ютеризації, на першому з яких рекомен-
довано розпочати активне впровадження Інтернету. В 2005 році
освітянському загалу запропоновано до обговорення підготовле-
ний науковцями ДНПБ Укра їни проект «Концепції інформатизації
мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів Укра їни».

Бібліотеку, яка має шість читальних залів, щороку відвідує
до 30 тисяч користувачів: від школяра і студента до науковця,
академіка, серед яких: В. Бондар, М. Вашуленко, В. Кремень,
Н. Ничкало, О. Савченко, О. Су хо млин ська, Г. Філіпчук та інші
дійсні члени (академіки) Академії педагогічних наук Укра їни.
Серед вчителів — найчисленнішої частини користувачів бібліо-
теки — такі відомі освітяни, як заслужений вчитель Укра їни
М. Савченко, вчитель-логопед В. Осадча, вчитель англійської
мови Конотопської СШ № 2 Сумської області Т. Савченко, вчи-
тель фізики СШ № 70 Шевченківського району м. Києва Н. По-
ліхун, вчитель початкових класів гімназії № 21 м. Луцька О. Бєл-
кіна, вчитель початкових класів ШДС «Ясочка» м. Києва
А. Задорожня, вчитель початкових класів ЗОШ № 1 м. Києва
О. Карпенко, вчитель ЗОШ № 184 м. Києва О. Пироженко, аспі-
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ранти В. Яценко (Інститут педагогіки АПН Укра їни), О. Сніжко
(Національний університет ім. Тараса Шевченка) і багато інших.

Нині колектив Державної науково-педагогічної бібліотеки
Укра їни імені В. О. Су хо млин ського, підбиваючи підсумки свого
першого п’ятиріччя, усвідомлює зроблене і зосереджується на
перспективах. Найважливіше, що вимріяна століттями головна
освітянська бібліотека діє: вирішено питання фінансового, мате-
ріально-технічного та кадрового забезпечення, розроблено на-
укову стратегію її розвитку. АПН Укра їни, надаючи великого зна-
чення інформаційному забезпеченню педагогічної науки, освіти
і практики, вже порушила клопотання перед Кабінетом Міністрів
Укра їни про будівництво нового приміщення для ДНПБ Укра їни.
Сподіваємось, що воно буде вирішено в найкоротший термін, і це
дасть змогу створити сучасний всеукраїнський галузевий інфор-
маційний комплекс за кращими світовими та вітчизняними зраз-
ками — тріаду Бібліотека-Архів-Музей.

Катерина Селіверстова
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Основні дати життя й діяльності П. І. Рогової

1947 — народилася 2 листопада у с. Іванівка Кам’янсько-
Дні провського району Запорізької області 

1954 — закінчила 1-й клас середньої школи с. Іванівка Кам’ян -
сько-Дніпровського району Запорізької області

1955–1961 — навчалась у середній школі № 1 м. Кам’янка-Дніп-
ровська Запорізької області

1961–1965 — навчалась у Київській середній школі-інтернаті № 10

— навчалась у музичній студії при Київській державній
консерваторії ім. П. І. Чайковського

1965–1966 — старша піонервожата школи № 118 у м. Києві 

1966–1971 — навчання у Київському державному педагогічному ін-
ституті імені О. М. Горького за спеціальністю «вчитель
української мови і літератури» (нині — Національний
педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) 

1966–1968 — старший лаборант Укра їнського науково-дослідного
інституту шкіряної промисловості у м. Києві 

1968–1970 — оператор машинолічильної станції м. Києва 

1970–1972 — бібліотекар бібліотеки Київського державного ін-
ституту іноземних мов 

1972–1989 — завідувач сектору відділу рекомендаційної бібліо -
графії Державної республіканської бібліотеки УРСР
ім. КПРС 

1989–1993 — директор бібліотечного об’єднання Київського місь -
кого будинку вчителя 

1993 — директор спеціальної педагогічної бібліотеки Київ-
ського міського будинку вчителя 

1993–1996 — директор Центральної освітянської бібліотеки Інститу -
ту системних досліджень Міністерства освіти Укра їни 

1996–1999 — директор Центральної освітянської бібліотеки Ін-
ституту змісту і методів навчання Міністерства осві -
ти Укра їни 

1997–2001 — навчання в аспірантурі Національної бібліотеки
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Укра їни імені В. І. Вернадського без відриву від ви-
робництва 

1998–1999 — участь у створенні Укра їнської бібліотечної асоціації 

1999–2005 — голова секції освітянських бібліотек Укра їнської біб-
ліотечної асоціації 

2000–2003 — директор Державної науково-педагогічної бібліо-
теки Укра їни Академії педагогічних наук Укра їни
(АПН Укра їни) 

2003– директор Державної науково-педагогічної бібліоте-
донині — ки Укра їни імені В. О. Су хо млин ського АПН Укра їни 

2004 — присуджено науковий ступінь кандидата історичних
наук зі спеціальності «Книгознавство, бібліотеко -
знавство, бібліографознавство» 

з 1.09.2004 —  викладач циклу бібліотекознавчих дисциплін 
Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова за сумісництвом  

1.09.2005– доцент Національного педагогічного університету 
донині — імені М. П. Драгоманова за сумісництвом 

2005 — обрано членом Президії АПН Укра їни 

2008 — присвоєно вчене звання старшого наукового спів-
робітника зі спеціальності «Книгознавство, бібліо-
текознавство, бібліографознавство» 

2009–донині — член президії Укра їнської бібліотечної асоціації 

Нагороди та відзнаки
1987 — нагороджена медаллю «Ветеран праці» 

1996 — удостоєна відзнаки Міністерства освіти Укра їни «Відмінник
освіти Укра їни» за створення і розбудову Центральної осві-
тянської бібліотеки 

— нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти Укра -
їни за значний особистий внесок у справу науково-методич-
ного забезпечення навчально-виховного процесу в закладах
освіти Укра їни, формування фондів Центральної освітян-
ської бібліотеки Інституту змісту і методів навчання Міні -
стерства освіти Укра їни 
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1997 — нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти Укра -
їни за багаторічну  сумлінну працю у справі виховання
та орга нізації культурно-просвітницької діяльності з про-
фесорсько-викладацьким складом та молоддю 

1999 — відзначена в номінації «Бізнес-леді — 1999» та внесена до
збірника Американського інституту біографії «International
Who`s Who of Professional and Business Women» (7th edition,
2000)

— нагороджена Дипломом І ступеня Правління добровільного
товариства книголюбів Укра їни за плідну роботу під час
проведення акції «Живи, книго!», спрямованої на зростання
освітньо-культурної ролі книги у вихованні дітей та юнацтва
і збереженні бібліотечних фондів 

2000 — нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і на-
уки Укра їни за значний і вагомий внесок у розбудову Дер-
жавної науково-педагогічної бібліотеки Укра їни 

2001 — визнана газетою «Освіта» кращим освітянином року та лауреатом
відзнаки «Струна високого неспокою» за створення новітнього
освітнього навчально-методичного центру (ДНПБ Укра їни) 

2002 — нагороджена Грамотою координаційного бюро Міжнародної
громадсько-державної програми «Освіта дорослих в Укра -
їні» за сприяння ЮНЕСКО за активну участь у ІІІ Міжнарод-
ному «Тижні освіти для дорослих» в Укра їні і вагомий внесок
у розвиток духовно-інтелектуальних можливостей україн-
ського суспільства і Укра їнської держави 

— нагороджена Почесною грамотою АПН Укра їни за особистий
внесок у становлення і розвиток бібліотеки та з нагоди 10-ї
річниці заснування Академії 

2003 — відзначена подякою Укра їнської асоціації імені Василя Су -
хо млин ського за значний особистий внесок у дослідження
і впровадження ідей Василя Олександровича Су хо млин -
ського в освітній простір Укра їни 

— нагороджена Дипломом Міністерства освіти і науки Укра -
їни, Всеукраїнського координаційного бюро Міжнародної
громадсько-державної програми «Освіта дорослих» в
Укра їні за сприяння ЮНЕСКО за активну участь у IV Між-
народному «Тижні освіти дорослих» в Укра їні і вагомий
внесок у розвиток духовно-інтелектуальних можливос-
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тей українського суспільства і Укра їнської держави 
— нагороджена Почесною грамотою АПН Укра їни за значні осо-

бисті досягнення у дослідженні і впровадженні педагогічної
спадщини В. О. Су хо млин ського 

2004 — відзначена подякою Міністерства освіти і науки Укра їни,
Управ ління освіти і науки Тернопільської облдержадмініст -
рації за розуміння, увагу, матеріальну підтримку в прове-
денні ІХ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2004»
в номінації «біологія» 

2005 — нагороджена срібною медаллю «Михайло Петрович Драго-
манов, 1841–1895 рр.» Національного педагогічного універ-
ситету ім. М. П. Драгоманова за особливі досягнення на ос-
вітянській ниві, за участь у розробці і впровадженні нових
освітніх державних стандартів, творче використання новіт-
ніх педагогічних технологій, якісне оновлення змісту вищої
освіти, зміцнення і розвиток її матеріально-технічної бази 

— нагороджена Почесним дипломом Міністерства освіти і на-
уки Укра їни та АПН Укра їни за високі творчі досягнення
в удосконаленні процесу навчання і виховання молоді в рам-
ках Восьмої міжнародної виставки навчальних закладів «Су-
часна освіта Укра їни — 2005» 

— відзначена подякою Київського міського голови О. Омель-
ченка з врученням цінного подарунка — годинника

— нагороджена Почесною грамотою Укра їнської бібліотечної
асоціації «За відданість бібліотечній справі» 

2006 — нагороджена Почесним дипломом Міністерства освіти і науки
Укра їни, АПН Укра їни за упровадження в навчально-виховний
процес перспективних освітніх технологій у рамках Третьої
виставки-презентаціії «Інноваційні технології навчання» 

— відзначена подякою Укра їнської асоціації імені В. О. Су хо -
млин ського за значний особистий внесок у дослідження
і впровадження ідей Василя Олександровича Су хо млин -
ського в освітній простір Укра їни 

2007 — нагороджена Почесним дипломом Міністерства освіти і на-
уки Укра їни, АПН Укра їни за розробку і впровадження у на-
вчально-виховний процес інноваційних освітніх технологій
в рамках Четвертої виставки презентації «Інноваційні тех-
нології навчання» 
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— відзначена подякою Обласного комунального закладу освіти
«Навчально-реабілітаційний центр № 6» м. Дніпропетровськ 

— нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів Укра -
їни за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку
освіти і науки в галузі бібліотекознавства, книгознавства
та інформаційної діяльності, високий професіоналізм 

— нагороджена знаком АПН Укра їни «Ушинський К. Д.» за ва-
гомий особистий внесок у розвиток педагогічної науки
і осві ти з нагоди 60-річчя від дня народження 

— відзначена подякою АПН Укра їни за участь у підготовці і про-
веденні П’ятої міжнародної науково-практичної конферен-
ції — Укра їнсько-польського форуму «Теоретичні та мето-
дичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна
майстерність, творчість, технології» 

2008 — нагороджена знаком Міністерства освіти і науки Укра їни
«Василь Су хо млин ський» 

— нагороджена Почесним дипломом Міністерства освіти і на-
уки Укра їни, АПН Укра їни за особистий творчий внесок
в удосконалення процесу навчання і виховання молоді 

— присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури
Укра їни» за вагомі заслуги у пропаганді наукової спадщини
В. О. Су хо млин ського з нагоди відзначення 90-річчя від дня
його народження та Всеукраїнського дня бібліотек 

2009 — ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського визнана «Флагманом
освіти і науки Укра їни  — 2009» 

— подяка від директора Інституту педагогічної освіти і освіти
дорослих АПН Укра їни за допомогу в організації та прове-
денні VI Всеукраїнських мистецько-педагогічних читань
пам’яті професора О. П. Рудницької 

— нагороджена трудовою відзнакою «Знак пошани» Міністер-
ства аграрної політики Укра їни 

2010 — визнано кращим освітянином 2009 року, лауреатом відзнаки
«Залиш мені в спадщину думку найвищу» за реалізацію про-
екту створення бібліографії вищої школи 

— нагороджена грамотою Верховної Ради Укра їни за заслуги
перед українським народом 

— нагороджена Почесним дипломом Міністерства освіти і на-
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уки Укра їни, АПН Укра їни за активне упровадження здобут-
ків педагогічної науки в освітню практику в рамках Трина -
дцятої міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна
освіта в Укра їні — 2010» 

— нагороджена Почесним дипломом Міністерства освіти і на-
уки Укра їни, НАПН Укра їни за вагомий творчий внесок у роз-
виток освітніх інновацій у рамках другої виставки «Іннова-
тика в освіті Укра їни» 

— відзначена подякою дирекції Гнідинської ЗОШ І–ІІІ ступенів
імені Петра Яцика за співпрацю в ім’я великої справи пле-
кання громадян Укра їни 

2011 — ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського присвоєно почесне
звання «Бібліотека року 2011» у Всеукраїнському конкурсі
УБА за активне втілення в практику широкого спектра
 інновацій, які сприяють розвитку освітнього простору  Укра їни 

— присвоєно звання «Почесний професор Переяслав-Хмель-
ницького державного педагогічного університету ім. Гри-
горія Сковороди» 

— визнано кращим освітянином 2011 року, лауреатом відзнаки
«Залиш мені в спадщину думку найвищу» за координування
наукового проекту «Науково-методичні та організаційні за-
сади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної
науки, освіти і практики Укра їни» 

2012 — нагороджена медаллю НАПН Укра їни «Григорій Сковорода» 

— нагороджена Почесним дипломом Міністерства освіти і на-
уки, молоді та спорту Укра їни, НАПН Укра їни за особистий
творчий внесок в удосконалення змісту навчально-вихов-
ного процесу в рамках XV ювілейної міжнародної виставки
навчальних закладів «Сучасна освіта в Укра їні — 2012» 

— визнано кращим освітянином 2012 року, лауреатом відзнаки
«Засвіти вогонь» за реалізацію масштабного проекту «Ін-
новаційна діяльність освітянських бібліотек Укра їни» 

2013 — нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня за значний
особистий внесок у соціально-економічний, науково-техніч-
ний, культурно-освітній розвиток Укра їнської держави, ва-
гомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю 
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scientific_information_work/exelent_pedagog. — Назва з екрана. —
Зміст: Меженко Ю. О. ; Рубакін М. О. ; Сірополко С. О.

335. Ред.: Видатні педагоги Укра їни та світу [Електронний ресурс] :
інформ.-бібліогр. ресурс [містить біографії, бібліографію публі-
кацій, повні тексти статей видат. педагогів, відомості про т-ва,
асоціації та заклади, які носять ім’я педагогів, фотогалереї тощо]
/ автор ідеї, наук. кер. й наук. ред. П. І. Рогова. — Елект рон.
дані. — К., [2012]. — Режим доступу: http://www.dnpb. gov.ua/
scientific_information_work/suhomlynskiy. — Назва з  екрана. —
Зміст: Бехтерєв В. М. ; Коменський Я. А. ; Сікор ський І. О. ; Ско-
ворода Г. С. ; Фребель Ф. В. ; Чавдаров С. Х.

336. Ред.: Вища освіта Укра їни в умовах трансформації суспіль-
ства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2007–2011 рр. :
наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН Укра їни, ДНПБ
Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського, Ін-т вищ. освіти ; [упоряд.: По-
номаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П., Айвазова Л. М., Буб-
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лик Н. М. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Корольов Б. І. ; біб-
ліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. — К. : Нілан-ЛТД, 2012. —
663 с. — Наук. ред.

336а. Ред.: Державна науково-педагогічна бібліотека Укра їни
імені В. О. Су хо млин ського [Електронний ресурс] : офіц. веб-
портал / наук. ред. П. І. Рогова. — Електрон. текст. дані. —
К., 2012. — Режим доступу: http://dnpb.gov.ua. — Назва з екрана.

336б. Ред.: Дитина і книга: погляд крізь призму часу : бібліогр.
 огляд вид. із фондів Держ. наук.-пед. б-ки Укра їни ім. В. О. Су хо -
млин ського / НАПН Укра їни, ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин -
ського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультант Л. М. Заліток ;
літ. ред. І. П. Білоцерківець ; рецензент О. Є. Матвійчук]. —
К. : [б. в.], 2012. — 108 с. — (На допомогу професійній самоосвіті
працівників освітянських бібліотек ; вип. 8). — Наук. ред.

337. Ред.: Зведений план науково-інформаційної й видавничої ді-
яльності освітянських бібліотек Укра їни та основних заходів
бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майс-
терності бібліотечних працівників освітянської галузі Укра -
їни у 2012 році / НАПН Укра їни, ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо -
млин ського ; [уклад.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; відп. за вип.
І. І. Хемчян]. — К. : [б. в.], 2012. — 113 с. — Наук. ред.

338. Ред.: Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стан-
дартизованої термінології. — Наук. ред. — Див. № 332.

339. Ред.: Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і
педагогічної науки на 2013 рік / НАПН Укра їни, ДНПБ Укра ї -
ни ім. В. О. Су хо млин ського ; [упоряд. Л. І. Ніколюк ; відп. за
вип. Л. О. Пономаренко ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. —
К. : [б. в.], 2012. — 187 с. — Наук. ред.

340. Ред.: Концепція створення інтегрованого галузевого інфор-
маційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліо-
теці Укра їни імені В. О. Су хо млин ського. — Наук. ред. — Див.
№ 318.

341. Ред.: Василь Григорович Кремень — філософ, учений, осві-
тянин, державний діяч : біобібліогр. покажч. / НАПН Укра їни,
ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського ; [упоряд.: Понома-
ренко Л. О., Пєєва С. П., Айвазова Л. М. ; вступ. ст. Ткаченко Л. І. ;
бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. — 3-тє вид., доповн. — К. :
Знання Украї ни, 2012. — 295 с. — (Сер. «Академіки НАПН Укра -
їни» ; вип. 20). — Наук. ред.
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342. Ред.: Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліо-
теки Укра їни імені В. О. Су хо млин ського. Вип. 3. Науково-ме-
тодичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного за-
безпечення педагогічної науки, освіти і практики Укра їни: стан
та перспективи / НАПН Укра їни, ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо -
млин ського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна, В. А. Вергунов ... П. І. Ро-
гова (заст. голови) та ін.]. — К. : Нілан-ЛТД, 2012. — 372 c. :
табл., рис. — Бібліогр. у кінці ст.

343. Ред.: Провідні освітянські бібліотеки Укра їни в дзеркалі ста-
тистики : зб. аналіт. і стат. даних за 2011 р. / НАПН Укра їни,
ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського ; [уклад.: Л. О. Біла,
А. В. Копилова ; наук. ред.: П. І. Рогова, І. І. Хемчян]. — К. : [б. в.],
2012. — 93 с.

344. Ред.: Роль освітянських бібліотек у формуванні інформацій-
ного простору Укра їни [Електронний ресурс] : зб. наук. пр.
/ НАПН Укра їни, ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського, Укр.
бібл. асоц. ; [редкол.: П. І. Рогова (голова), Л. М. Заліток (заст.
голови), О. В. Воскобойнікова-Гузєва та ін.]. — Електрон. текст.
дані. — К., 2012. — Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/datas/
 upload/  files/807830330.pdf. — Назва з екрана.

345. Ред.: Сава Христофорович Чавдаров : до 120-річчя від дня на-
родж. : біобібліогр. покажч. / НАПН Укра їни, ДНПБ Укра їни
ім. В. О. Су хо млин ського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Пє -
єва С. П., Айвазова Л. М. ; авт. вступ. ст.: Березівська Л. Д., Бон-
дар Л. С. ; наук. консультант Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред.
Пономаренко Л. О.]. — К. : Нілан-ЛТД, 2012. — 128, [2] с. — (Сер.
«Видатні педагоги світу» ; вип. 8). — Наук. ред.

2013

345а. Роль С. О. Сірополка у становленні і розвитку учительських
бібліотек : до 140-річчя від дня народж. С. О. Сірополка — відо-
мого укр. бібліотекознавця // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац.
ун-ту ім. Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство
/ Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. —
Кам’янець-Подільський, 2013. — Вип. 3. — С. 61–67. — Бібліогр.:
16 назв.
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П. І. Рогова — науковий керівник науково-дослідних
робіт ДНПБ Укра їни ім. В. О. Су хо млин ського

∎ Концепція Державної науково-педагогічної бібліотеки Украї -
ни (термін виконання 2000 р.)

∎ Створення, становлення і розвиток мережі освітянських біб-
ліотек Укра їни (Х–ХХ ст.) (термін виконання 2001–2005 рр.)

∎ Теоретичні засади формування всеукраїнського інформацій-
ного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти
на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки Укра їни
імені В. О. Су хо млин ського (термін виконання 2006–2010 рр.)

∎ Теоретичні та науково-практичні аспекти створення інте г -
ро ваного галузевого інформаційного ресурсу в Державній на-
уково-педагогічній бібліотеці Укра їни імені В. О. Су хо млин -
ського (термін виконання 2011–2013 рр.)

Офіційне опонування
345б. Бондар, С. П. Підготовка майбутніх учителів світової літера-

тури до розвитку читацьких інтересів старшокласників у про-
фільній школі : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед.
наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і методика проф. освіти» / Бондар
Світлана Петрівна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцю-
бинського ; [наук. кер. Коломієць Алла Миколаївна ; офіц. опо-
ненти: Семеног Олена Миколаївна, Рогова Павла Іванівна]. —
Вінниця : Аксіома, 2013. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16–17 (16 назв).

346. Остапчук, Ю. А. Інформаційно-бібліографічна система універ-
ситетської бібліотеки: зміст, організація, використання : автореф.
дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец.
27.00.03 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознав-
ство» / Остапчук Юлія Анатоліївна ; [наук. кер. Швецова Г. М. ;
офіц. опоненти: Новальська Т. В., Рогова П. І.] ; НАН Укра їни, Нац.
б-ка Укра їни ім. В. І. Вернадського. — К. : [б. в.], 2011. — 16 с.

347. Чайка, І. А. Професійна підготовка майбутнього педагога в інфор-
маційно-освітньому середовищі наукової бібліотеки : автореф. дис.
на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія і ме-
тодика проф. освіти» / Чайка Ірина Анатоліївна ; [наук. кер. Кра-
вець В. П. ; офіц. опоненти: Морська Л. І., Рогова П. І.] ; Терноп. нац.
пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т. : [б. в.], 2013. — 20 с.
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П. І. Рогова — член редакційної ради періодичних
видань з педагогіки, психології, бібліотекознавства

348. Директор школи. Украї на : сусп.-освіт. часоп. для кер. / Пед.
вид-во «Плеяди» ; редкол.: О. В. Іванов (голов. ред.), В. П. Бех ...
П. І. Рогова [та ін.]. — 1999, січень — . — К. : Плеяди,
1999–2012. — Виходить щомісяч. — Член редкол. з 2006 р.

349. Директор школи, ліцею, гімназії : наук.-практ. журн. / засн.: М-во
освіти і науки Украї ни, НАПН Украї ни, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гомановва, Вид-во «Пед. преса», Центр сприяння сусп. розвитку
ім. Миколи Пирогова ; голов. ред. Ольга Виговська. — 1999, лис-
топ. —    . — К. : Центр ССР ім. Миколи Пирогова, 2000–2012. —
Виходить 6 разів на рік. — Член редакц. ради з 2009 р.

350. Класний керівник : газета / Наук.-пед. асоціація «Лікей» ; ре-
дакц. рада: В. Кремень, С. Максименко, П. Рогова [та ін.]. — 2007,
липень —   . — К., 2007–2012. — Виходить двічі на місяць. —
Член редакц. ради.

351. Педагогіка і психологія. Вісник НАПН Украї ни : наук.-теорет.
та інформ. журн. / засн.: НАПН Украї ни, держ. вид-во «Педагогічна
преса» ; редкол.: В. Г. Кремень (голова) ; В. П. Андрущенко,
І. Д. Бех, П. І. Рогова [та ін.]. — 1993, верес. —    . — К. : Пед. преса,
1993–2012. — Виходить 4 рази на рік. — Член редкол. з 2003 р.

352. Педагогіка толерантності : громад. психол.-пед. журн. / засн.:
Київ. громад. освіт.-видавн. центр «Полікультурний світ» ; голов.
ред. Береговий Я. Л. ; редкол.: Берсенєв В. А., Бех І. Д. … Кре -
мень В. Г. [та ін.] ; громад. рада: В. Г. Бабич, П. І. В’ялов ... П. І. Ро-
гова. — 1997, лют. —    . — К. : В. О. Захаренко, 1997–2012. — Ви-
ходить 4 рази на рік. — Член громад. ради з 1998 р.

353. Педагогічна газета : газета / МОН Украї ни, НАПН Украї ни, вид-во
«Педагогічна преса» ; голов. ред. Л. Рапіна ; редакц. рада: В. Андру-
щенко, В. Бабич, І. Бех … П. Рогова [та ін.]. — 2000, листоп. —    . —
К., 2000–2012. — Виходить щомісяч. — Член редакц. ради з 2005 р.

354. Підручник для директора : журн. управлін. компетентності
/ пед. вид-во «Плеяди» ; редкол.: В. П. Бех, В. С. Брюховецький ...
П. І. Рогова [та ін.]. — 2000, січень —   . — К. : Плеяди,
2000–2012. — Виходить щомісяч. — Член редкол. з 2006 р.

355. Шкільна бібліотека плюс : [фах. газ. для бібліотекарів і педа-
гогів] / Благод. фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грін-
ченка ; редакц. рада: С. Максименко, П. Рогова, І. Хемчян [та
ін.]. — 2003, липень —    . — К., 2003–2012. — Виходить двічі на
місяць. — Член редакц. ради.
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Розділ ІІІ

Публікації про життя та діяльність 
П. І. Рогової

1984

356. Шибик, Т. Бібліограф : [бесіда із зав. від. реком. бібліогр. ДРБ
УРСР ім. КПРС Бабич Є. К.] / Т. Шибик // Прапор комунізму. —
1984. — 19 жовт.

1990

357. Гольденберг, Л. І. Бібліографічні джерела українського літера-
турознавства : путівник / Л. І. Гольденберг. — 2-ге вид., ви-
правл. і доповн. — К. : Вища школа, 1990. — 254 с.
Про рекомендаційні бібліографічні покажчики, підготовлені за
участі П. І. Рогової. — С. 18, 232.

1992

358. Рева, Н. М. Рекомендаційна бібліографія художньої літератури
та літературознавства на Украї ні / Н. М. Рева. — К. : Вища
школа, 1992. — 195 с.
Оцінка рекомендаційних покажчиків, підготовлених за участі
П. І. Рогової. — С. 100–102, 126, 161, 172.

1995

359. Тетерівський, В. Центр, якого бракувало : [про заснування та
діяльн. Центр. освітян. б-ки] / В. Тетерівський // Освіта. —
1995. — 1 листоп. (№ 44). — С. 2.
Про директора Центральної освітянської бібліотеки П. І. Рогову
та її наполегливу працю з розбудови бібліотеки, формування її
фондів. 

1998

360. Украї нська бібліотечна асоціація : документи і матеріали
/ Нац. парлам. б-ка Украї ни ; уклад.: В. С. Пашкова,
В. С. Бабич. — К., 1998. — 77 с.
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Відомості про Освітянське відділення УБА та його керівника
П. І. Рогову. — С. 32. Про «Секцію працівників освітянських біб-
ліотек» УБА (керівник — П. І. Рогова). — С. 41.

1999

361. Міжнародна наукова конференція «Бібліотечно-інформа-
ційні ресурси: формування і розвиток» [12–15 жовтня 1999 р.]
/ Н. Г. Солонська, В. В. Матусевич, Т. В. Добко [та ін.] // Бібл.
вісн. — 1999. — № 6. — С. 14–28.
Про аналіз сучасного стану бібліотечно-інформаційних ресурсів
освітянської галузі в Украї ні у доповіді П. І. Рогової. — С. 18.

362. Мостова, Т. Найважчі діти ті, яких ніхто не любить : прогр. «Учи-
тель». Як вона діє? : [засід. Президії АПН Украї ни] / Т. Мостова
// Освіта Украї ни. — 1999. — 8 груд. (№ 50). — С. 2.
Про участь П. І. Рогової у засіданні Президії Академії педагогічних
наук Украї ни з приводу створення в Украї ні Державної науково-
педагогічної бібліотеки Украї ни імені В. О. Су хо млин ського в сис-
темі АПН Украї ни та призначення її директором даної бібліо-
теки.

363. [Слово про П. Рогову : вступ до ст.] // Завуч. — 1999. — Квіт.
(№ 12). — С. 4.

364. Украї нська бібліотечна асоціація : документи і матеріали
/ УБА, НПБУ ; уклад.: В. С. Пашкова, В. С. Бабич. — 3-тє вид., до-
повн. і переробл. — К. : [б. в.], 1999. — 109 с.
Відомості про Освітянське відділення УБА та П. І. Рогову. —
С. 43. Про Секцію працівників освітянських бібліотек УБА (керів-
ник — П. І. Рогова). — С. 65. Рогова П. І. — одна із засновників
УБА. — С. 77.

2000

365. Роговая Павла Ивановна // Кто есть кто в библиотечно-ин-
формационной сфере России и СНГ : справочник / Гос. публич.
науч.-техн. б-ка России. — 4-е изд., доп. и испр. — М., 2000. —
С. 301–302.

366. Rohova, Pavla // International Who’s Who of Professional and Bu-
siness Women / The American Biographical Institute. — 7-th edi-
tion. — USA, 2000. — P. 286.

119



2001

367. Булавко, В. Новий атлас бібліотекам ПТО : [про передачу укр.-
амер. фондом «Сейбр-Світло» (м. Львів) посіб. «Людина : навч.
атлас з анатомії та фізіології» б-кам навч. закл.] / В. Булавко
// Освіта Украї ни. — 2001. — 4 квіт. (№ 14). — С. 8.
Відзначено роль П. Рогової, директора ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су -
хо млин ського, у докомплектуванні фондів бібліотек системи
проф техосвіти.

368. Василишина, Н. Підручник для закладів профтехосвіти: сучас-
ний стан, потреби і перспективи : [круглий стіл у ДНПБ Украї -
ни] / Н. Василишина // Освіта Украї ни. — 2001. — 4 груд.
(№ 61). — С. 4 : фотогр.
Про виступ П. І. Рогової «Бібліотечно-інформаційне обслугову-
вання фахівців профтехосвіти фондами ДНПБ Украї ни» на засі-
данні круглого столу.

369. Карпова, Л. Звіт про міжнародну наукову конференцію : [секція
«Формування інформаційних ресурсів: традиційні та автомати-
зовані технології»] / Л. Карпова, В. Матусевич // Бібл. вісн. —
2001. — № 1. — С. 17–19.
Про створення і розвиток Державної науково-педагогічної біб-
ліотеки Украї ни в доповіді П. І. Рогової на Міжнародній науковій
конференції «Бібліотеки — центри науково-інформаційних ре-
сурсів XXI століття» (10–13 жовтня 2000 р., м. Київ).

370. Роговая Павла Ивановна // Кто есть кто в библиотечно-ин-
формационном мире России и СНГ : справочник / М-во пром-
сти, науки и технологий Рос. Федерации, Гос. публич. науч.-техн.
б-ка Росcии. — 5-е изд., испр. и доп. — М., 2001. — Т. 2. —
С. 548–549.

371. Тепла, О. Завітайте у мудрість віків... : ось уже вчетверте вся
бібл. громадськість Украї ни святкувала Всеукр. день б-к
/ О. Тепла, І. Хемчян // Освіта. — 2001. — 31 жовт. — 7 листоп.
(№ 62/63). — С. 5.
Про урочистості з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек у ДНПБ
Украї ни, їх відкриття П. І. Роговою.

372. Украї нська бібліотечна асоціація: документи і матеріали
/ УБА, НПБУ ; уклад.: В. С. Пашкова, В. О. Кононенко. — 4-те
вид., перероб. і доповн. — К., 2001. — 78 с.
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Відомості про Освітянське відділення УБА та його керівника
П. І. Рогову. — С. 21. Про проведення науково-практичної конфе-
ренції «Роль бібліотек середнього загальноосвітнього закладу у
формуванні громадянина Украї ни» у Миколаєві 11–14 жовтня
1997 р. Серед організаторів — керівник секції освітянських біб-
ліотек П. І. Рогова. — С. 45. Про участь у Міжнародній конфе-
ренції «Громадянська освіта в Украї ні» (2–5 грудня 1997 р.,
м. Київ) керівника секції освітянських бібліотек УБА
П. І. Рогової. — С. 45. Про презентацію проекту «Бiблiотека ти-
сячоліття», організованого Британською Радою в Києві у Цен-
тральній освiтянськiй бiблiотецi 2 жовтня 1998 р. Серед орга-
нiзаторiв — член президії УБА П. I. Рогова. — С. 50.

373. Хемчян, І. І. Науковці — шкільним бібліотекарям : [про семінар
для працівників шкільних б-к м. Бровари «Інноваційні техно-
логії у роботі шкільної бібліотеки»] / І. І. Хемчян, Л. Ш. Краса-
віна // Шкіл. світ. — 2001. — Черв. (№ 22). — С. 6.
Під час семінару було відзначено вагому роль науково-організа-
ційної діяльності П. І. Рогової у розвитку мережі освітянських
бібліотек МОН і АПН Украї ни та ДНПБ Украї ни як головного ко-
ординаційного науково-методичного центру.

2002

374. Євдокія Кононівна Бабич — бібліограф, бібліотекознавець :
біобібліогр. покажч. / НПБУ ; уклад. Л. Ю. Коцирій ; наук. ред.
В. В. Патока. — К. : [б. в.], 2002. — 23 с. : портр. — (Видатні діячі
української книги ; вип. 15).
Про роботу П. І. Рогової у Республіканській бібліотеці УРСР
ім. КПРС (нині Національна парламентська бібліотека Украї -
ни). — С. 6.
Відображено бібліографічні праці П. І. Рогової у співавторстві з
Є. К. Бабич за період 1976–1988 рр.

375. Звучи, струна високого неспокою! : [тижневик «Освіта» сер-
дечно вітає Павлу Іванівну Рогову з днем народж.] // Освіта. —
2002. — 13–20 листоп. (№ 53). — С. 13.

376. Каліберда, Н. Інформаційна місія бібліотекаря / Н. Каліберда,
А. Бровкін // Бібл. вісн. — 2002. — № 6. — С. 6–9.
Про наукове обґрунтування особливостей розвитку мережі пе-
дагогічних бібліотек Украї ни у доповіді П. І. Рогової на Міжна-
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родній науковій конференції «Професійний імідж бібліотекаря
інформаційного суспільства», 8–10 жовтня 2002 р., м. Київ. —
С. 6.

377. Коваль, Т. Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан і
перспективи розвитку / Т. Коваль // Бібл. вісн. — 2002. —
№ 1. — С. 5–7.
Про висвітлення основних тенденцій та перспектив розвитку
бібліотечно-інформаційного обслуговування освітян спеціалізо-
ваними фондами педагогічних бібліотек у доповіді П. І. Рогової
на засіданні секції «Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний
стан і перспективи розвитку» Міжнародної наукової конференції
«Бібліотечно-інформаційний сервіс», 9–11 жовтня 2001 р.,
м. Київ. — С. 6.

378. Кращими освітянами 2001 року визнано // Освіта. — 2002. —
2–9 січ. (№ 1/2). — С. 4.
Павлу Рогову, директора ДНПБ Украї ни, визнано кращим освітя-
нином року та лауреатом відзнаки «Струна високого неспокою»
за створення новітнього освітнього навчально-методичного
центру.

379. Про затвердження складу оргкомітету та журі Всеукраїн-
ського огляду-конкурсу методичних кабінетів : наказ М-ва
освіти і науки Украї ни, АПН Украї ни від 23.09.2002 р.
№ 568/60 // Освіта Украї ни. — 2002. — 26 листоп. (№ 94). —
С. 7, 14.
П. І. Рогова — член оргкомітету Всеукраїнського огляду-конкурсу
методичних кабінетів відділів освіти місцевих рад та районних
державних адміністрацій на кращу організацію методичної ро-
боти з педагогічними кадрами. — С. 14.

380. Про органiзацiю та проведення щорiчної Всеукраїнської акцiї
«Живи, книго!» : наказ М-ва освіти і науки Украї ни від 3 жовт.
2002 р. № 549 // Освіта. — 2002. — 9–16 жовт. (№ 48). — С. 3.
До складу комiсiї з підготовки та проведення щорічної Всеукра-
їнської акції «Живи, книго!» включено П. І. Рогову.

381. Про проведення Всеукраїнського огляду бібліотек загально-
освітніх навчальних закладів : наказ М-ва освіти і науки Украї -
ни від 3.10.2002 р. № 548 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки
Украї ни. — 2002. — № 24. — С. 24–28.
П. І. Рогова — член оргкомітету Всеукраїнського огляду бібліо-
тек загальноосвітніх навчальних закладів. — С. 28.
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382. Список учасників п’ятої Школи-семінару з циклу «Сучасні
інформаційні технології для бібліотек та менеджмент на-
уково-освітніх мереж» (25–28 лютого 2002 р.) [Електронний
ресурс] // URAN : Асоціація УРАН. — Електрон. текст. дані. —
К., 2002. — Режим доступу: http://www.uran.net.ua/archives/
2002feb-lib5/particip.htm. — Назва з екрана.
Серед учасників — Рогова Павла Іванівна.

383. Талановитий педагог, науковець і бібліотекар : [до ювілею
директора ДНПБ Украї ни П. І. Рогової] // Освіта Украї ни. —
2002. — 8 листоп. (№ 89/90). — С. 5.

384. Ткаченко, Л. Автоматизація і комп’ютеризація — наступний
етап розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки
Украї ни : [про доп. П. І. Рогової на засід. Президії АПН Украї -
ни] / Лідія Ткаченко // Освіта Украї ни. — 2002. — 7 черв.
(№ 45). — С. 1, 4 : фотогр. ; Пед. газета. — 2002. — Черв.—лип.
(№ 6/7). — С. 4.

2003

385. Булавко, В. Маловідомі джерела української педагогіки : [пре-
зентація хрестоматії «Маловідомі першоджерела української пе-
дагогіки (друга пол. ХІХ–ХХ ст.)»] / В. Булавко // Освіта Украї -
ни. — 2003. — 22 лип. (№ 54/55). — С. 10.
Про виступ П. І. Рогової на презентації видання, її високу оцінку
події.

386. Воскобойнікова-Гузєва, О. Принципи формування стратегії і
управління розвитком інноваційної діяльності бібліотек
/ О. Воскобойнікова-Гузєва, А. Бровкін // Бібл. вісн. — 2003. —
№ 6. — С. 5–8.
Про доповідь П. І. Рогової «Стратегія розвитку освітянської біб-
ліотечної мережі» на Міжнародній науковій конференції «Інно-
ваційна діяльність — стратегічний напрям розвитку наукових
бібліотек», 7–9 жовтня 2003 р., м. Київ. — С. 5.

387. Добко, Т. Бібліографознавство / Т. Добко // Енциклопедія Cучас-
ної Украї ни / НАН Украї ни, Координац. бюро Енцикл. Сучас. Украї -
ни, Наук. т-во ім. Т. Шевченка. — К., 2003. — Т. 2. — C. 641–644.
Про Павлу Іванівну Рогову. — С. 643.

388. Жданова, Р. Нове видання методики викладання історії : [про
презентацію в ДНПБ Украї ни навч. посіб. В. Курилів «Методика
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викладання історії» (Торонто, 2003 р.)] / Р. Жданова // Вісн.
Книжк. палати. — 2003. — № 10. — С. 9–10.
Про участь П. І. Рогової у презентації навчального посібника.

389. Жданова, Р. Презентація книги Валентини Курилів (Канада)
«Методика викладання історії» / Р. Жданова // Пед. газета. —
2003. — Жовт. (№ 10). — С. 7.
Про участь П. І. Рогової у презентації підручника В. Курилів та
виступ, присвячений діяльності ДНПБ Украї ни.

390. Жданова, Р. Учити осмислювати минуле й сьогоднішнє / Р. Жда-
нова // Освіта Украї ни. — 2003. — 15 жовт. (№ 77). — С. 7.
Про участь П. І. Рогової у презентації навчального посібника з
методики викладання історії, автором якого є Валентина Ку-
рилів.

391. Заліток, Л. М. З незламною вірою в Украї ну : [творч. вечір письм.
Ю. Хорунжого в Будинку вчителя, 3 черв. 2003 р.] / Л. М. Залі-
ток // Пед. газета. — 2003. — Черв. (№ 6). — С. 5 : фотогр.
Про відкриття творчого вечора директором ДНПБ Украї ни
П. І. Роговою та її вступне слово з високою оцінкою творчості
письменника, зокрема його твору «Вірую» — першого роману про
Михайла Грушевського.

392. Заліток, Л. М. Спадщина великого педагога : презентація Фонду
В. О. Су хо млин ського в ДНПБ Украї ни / Л. М. Заліток, В. А. Со-
ломка // Шкіл. б-ка plus. — 2003. — Лип. (№ 1/2). — С. 2.
Про виступ на презентації П. І. Рогової, її слова подяки сім’ї Су -
хо млин ських за щедрий дарунок бібліотеці. Директор ДНПБ Украї -
ни відзначила важливість збереження Фонду, розширення вико-
ристання творчої спадщини видатного педагога науковими
дослідниками, студентами, вчителями.

393. Лазаренко, А. Відкриття / А. Лазаренко // Світло у вікнах.
Життя видатних людей : у 2 ч. / А. Лазаренко. — К., 2003. —
Ч. 2. — С. 310–323 : портр., фотогр.
Нарис про життя та діяльність директора ДНПБ Украї ни
П. І. Рогової.

394. Онищенко, А. С. Отчет о работе Совета директоров научных
библиотек и информационных центров академий наук — членов
МААН за 2003 год [Електронний ресурс] / А. С. Онищенко // На-
ціональна бібліотека Украї ни імені В. І. Вернадського. — Елек-
трон. текст. дані. — К., 2003. — Режим доступу: http://nbuv.
gov.ua/library/libdir4.html. — Назва з екрана.
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Про участь П. І. Рогової в урочистому спільному засіданні Ради
директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів ака-
демій наук — членів МААН і Асоціації бібліотек Украї ни, присвя-
ченому 10-річчю утворення Міжнародної асоціації академій наук.

395. Олексій Семенович Онищенко : матеріали до біобібліографії
/ НАН Украї ни, Нац. б-ка Украї ни ім. В. І. Вернадського ; [уклад.:
Т. В. Добко, А. Л. Панова ; голова редкол. І. Ф. Курас]. — К. :
НБУВ, 2003. — 112 с.
10 прим. тиражу надруковано з ілюстраціями. На с. 10 фото -
додатку — директор ДНПБ Украї ни П. І. Рогова, директор НБУВ
О. С. Онищенко, головний бібліограф НПБУ Є. К. Бабич. Один із
примірників зберігається у відділі довідково-бібліографічного об-
слуговування НБУВ.

396. Про проведення IV Міжнародного «Тижня освіти дорослих»
в Украї ні : наказ М-ва освіти і науки Украї ни від 23.07.2003 р.
№ 492 // Освіта Украї ни. — 2003. — 5 серп. (№ 58/59). — С. 2.
Про включення директора ДНПБ Украї ни П. І. Рогової до складу
організаційного комітету з проведення IV Міжнародного «Тижня
освіти дорослих» в Украї ні.

397. Ткаченко, Л. У головній бібліотеці освітян відкрито доступ до
Фонду великого педагога [В. О. Су хо млин ського] / Л. Ткачен -
ко // Освіта Украї ни. — 2003. — 22 лип. (№ 54/55). — С. 5. —
(До 85-річчя Василя Су хо млин ського).
Про виступ П. І. Рогової на урочистостях з нагоди передачі Фонду
В. Су хо млин ського ДНПБ Украї ни.

398. Хемчян, І. Стратегія розвитку освітянських бібліотек Украї ни :
про Всеукр. наук.-практ. семінар «Регіональна інтеграція інфор-
маційного ресурсу освітянської галузі Украї ни», 18–19 верес.
2003 р. / І. Хемчян // Шкіл. б-ка plus. — 2003. — Груд.
(№ 11). — С. 1–2.
Зазначено, що доповідь Павли Рогової «Стратегія розвитку осві-
тянської бібліотечної мережі і завдання бібліотек обласних
ІППО» висвітлює перспективні напрями розвитку ДНПБ Украї ни
та мережі освітянських бібліотек МОН Украї ни та АПН Украї ни.
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399. Жданова, Р. Бібліографічні джерела українського літературо -
знавства, мовознавства та фольклористики, 1990–2002 / Р. Жда-
нова ; НПБУ. — К. : [б. в.], 2004. — 208 с.
Про бібліографічні покажчики, підготовлені за участі П. І. Рого-
вої. — С. 89, 151.

400. Жданова, Р. Подвижник бібліотечної справи : [про дир. ДНПБ
Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського П. І. Рогову] / Р. Жданова
// Вісн. Книжк. палати. — 2004. — № 1. — С. 50–52 : портр. —
Бібліогр.: 8 назв ; Шкіл. б-ка плюс. — 2004. — Жовт. (№ 20). —
С. 2–5 : портр. — Бібліогр.: 8 назв.

401. Захист дисертацій // Бібліотекознавство. Документознавство.
Інформологія. — 2004. — № 4. — С. 68–72.
Про захист кандидатської дисертації П. І. Рогової «Педагогічні
бібліотеки Украї ни (ІІ пол. ХІХ — 20-і рр. ХХ ст.)». — С. 70–71.

402. Книжковий ринок Украї ни, 2004–2005. — К. : Вид-во Олексія
Капусти, 2004. — 301 с.
Довідкова інформація про Державну науково-педагогічну бібліо-
теку Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського та директора Павлу Іва-
нівну Рогову. — С. 242.

403. Василь Кремень: Розвиток освіти обов’язково потребує на-
укового супроводу : заг. збори АПН Украї ни (звітний 2003 р.)
/ підгот.: М. Корюненко, Л. Марченко, І. Жовта // Освіта Украї -
ни. — 2004. — 23 квіт. (№ 31). — С. 4–5.
Про інформаційне обслуговування педагогів і науково-педагогіч-
них працівників, науково-дослідну роботу бібліотеки у доповіді
директора ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського Павли
Рогової. — С. 5.

404. Лашко, К. Презентація словника : [про презентацію англ.-укр.
слов. мистецтвознавця «АrtLex» Леся Герасимчука у ДНПБ Украї -
ни ім. В. О. Су хо млин ського] / К. Лашко // Пед. газета. —
2004. — Квіт. (№ 4). — С. 8.
Директор ДНПБ П. І. Рогова представила автора словника, по-
ета, перекладача, культуролога Леся Герасимчука.

405. Лікарчук, І. Л. Рогова Павла Іванівна : біогр. довідка / І. Л. Лі-
карчук // Профтехосвіта Украї ни: ХХ століття : енциклопед. вид.
/ АПН Украї ни, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; [упо-
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ряд.: Н. Ничкало, І. Лікарчук, Н. Падун та ін. ; за ред. Н. Г. Нич-
кало]. — К., 2004. — С. 734 : фотогр.

406. Про включення до Державного реєстру наукових установ,
яким надається підтримка держави [Електронний ресурс] :
наказ М-ва освіти і науки Украї ни від 7 груд. 2004 р. № 924
// Мега-НАУ : проф. юрид. система. — Електрон. текст. дані. —
К., 2004. — Режим доступу: http://zakon.nau.ua /doc/ ?uid=
1038.688.0. — Назва з екрана.
Про внесення Державної науково-педагогічної бібліотеки Украї -
ни імені В. О. Су хо млин ського АПН Украї ни до Державного реєстру
від 11.03.2004 р. на підставі листа від 06.08.04 № 224 директора
бібліотеки П. І. Рогової та протоколу від 03.12.04 № 15 засідання
Державної комісії.

407. Про стан виконання Програми спільної діяльності МОН і АПН
на 2002–2004 рр., спрямованої на реалізацію рішень II Всеук-
раїнського з’їзду працівників освіти [Електронний ресурс] :
постанова Колегії М-ва освіти і науки Украї ни, Президії АПН
Украї ни від 22.10.2004 № 1-7/9-175 // Информационный портал
Украины. — Електрон. текст. дані. — К., 2004. — Режим доступу:
http://ua-info.biz/legal/basekt/ua-smpivr.htm. — Назва з екрана.
До складу робочої групи з підготовки Програми спільної діяль-
ності МОН і АПН на 2005–2007 роки включено Рогову П. І., дирек-
тора Державної науково-педагогічної бібліотеки Украї ни імені
В. О. Су хо млин ського.

408. Редакція журналу вітає Павлу Іванівну з успішним захистом
дисертації! // Директор шк., ліцею, гімназії. — 2004. — № 6. —
С. 18.

409. Хемчян, І. Освітянські бібліотеки у становленні національної
школи: Становлення мережі освітянських бібліотек / І. Хемчян,
В. Деревінський // Директор шк., ліцею, гімназії. — 2004. —
№ 6. — С. 15–18 : фотогр.
Про перше наукове дослідження ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин -
ського «Створення, становлення і розвиток мережі освітянських
бібліотек Украї ни (X–ХХ ст.)», науковим керівником якого була
П. І. Рогова.
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410. Бабич, Є. Цінний внесок у духовну скарбницю Украї ни : (про
бібліогр. покажч., присвяч. пол. педагогу, лікарю, письменнику
Янушу Корчаку) / Є. Бабич // Бібл. планета. — 2005. — № 1. —
С. 33–34.
Про виступ П. І. Рогової на презентації покажчика «Польський
педагог-гуманіст Януш Корчак» у Київському Кловському ліцеї
№ 77.

411. Воскобойнікова-Гузєва, О. Інформаційні технології в системі
інноваційної діяльності наукової бібліотеки : [матеріали міжнар.
наук. конф.] / О. Воскобойнікова-Гузєва, А. Бровкін // Бібл.
вісн. — 2005. — № 6. — С. 9–15.
Про висвітлення перспективних напрямів інформатизації біб-
ліотек загальноосвітніх навчальних закладів Украї ни у спільній
доповіді П. І. Рогової та Ю. І. Артемова на Міжнародній науковій
конференції «Інтелектуальні інформаційні технології у бібліо-
течній справі», 11–12 жовтня 2005 р., м. Київ. — С. 10.

412. Гунчак, Т. Мої спогади — стежки життя / Тарас Гунчак. — К. :
Дніпро, 2005. — 178, [20] с.
Про авторський вечір Т. Г. Гунчака з нагоди виходу друком двох
його книг «Історія Украї ни першої половини XX століття» та
«У мундирах ворога», який відбувся 13 березня 1994 р. в Украї -
нському домі. Серед присутніх — П. І. Рогова. — С. 158.

413. Державна науково-педагогічна бібліотека Украї ни імені
В. О. Су хо млин ського: п’ять років діяльності (2000–2004) :
наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН Украї ни, ДНПБ Украї ни
ім. В. О. Су хо млин ського, Укр. асоц. ім. В. Су хо млин ського ; [ук-
лад.: Палащина Н. А. , Горбенко Н. А. , Вербова В. В. , Сам -
чук Л. І. ; відп. за вип.: Букшина Т. Ф. , Зотова В. А. ]. — К. : [Вид.
О. М. Ешке], 2005. — 98 с.
Про П. І. Рогову. — С. 14, 17, 20, 22–27, 29, 30, 49, 55.
Відображено також праці П. І. Рогової за період 2000–2004 рр.

414. Рона Станіславівна Жданова : біобібліогр. нарис / НПБ Украї -
ни ; [уклад.-бібліограф та авт. нарису В. В. Патока ; наук. ред.
В. Кононенко]. — К. : [б. в.], 2005. — 53 с.
Про Павлу Іванівну Рогову. — С. 28, 29, 42.
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415. Звіт про роботу Академії педагогічних наук Украї ни за 2004
рік / АПН Украї ни ; [упоряд. Т. К. Полонська]. — К. : [б. в.],
2005. — 245 с.
Про Павлу Рогову. — С. 13, 30.

416. Книжковий ринок Украї ни : щоріч. темат. довід. / голов. ред.
Є. М. Шмельов. — К. : Графіка і друк, 2005. — 200 с.
Довідкова інформація про Державну науково-педагогічну бібліо-
теку Украї ни імені В. О. Су хо млин ського та директора Павлу Іва-
нівну Рогову. — С. 190.

417. Коваленко, О. П’ятирічний старт в освітянське майбутнє
/ Ольга Коваленко // Освіта Украї ни. — 2005. — 1 квіт.
(№ 25). — С. 7 : фотогр.
У рамках виставки «Сучасна освіта в Украї ні—2005» відбулася
презентація п’ятирічної діяльності Державної науково-педаго-
гічної бібліотеки Украї ни імені В. О. Су хо млин ського за участі
П. І. Рогової.

418. Кулаковська, Т. Міжнародне міжбібліотечне співробітництво:
перспективи та пріоритети : [матеріали роботи міжнар. наук.
конф., 11–12 жовт. 2005 р., м. Київ] / Т. Кулаковська, Г. Соло -
іденко // Бібл. вісн. — 2005. — № 6. — С. 35–37.
Про участь П. І. Рогової у спільному засіданні Ради директорів
наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук —
членів Міжнародної асоціації академій наук (МААН) та Асоціації
бібліотек Украї ни (АБУ). — С. 35.

419. Пасемко, І. Академік Євген Федоренко знову в Украї ні / І. Па-
семко // Украї нознавство. — 2005. — № 4. — С. 199–203. — Ві-
домості доступні також з Інтернету: www.ualogos.kiev.ua/
 toprint.html?id=161.
Про високу оцінку Павли Рогової презентованих видань академіка
зі США Євгена Федоренка в НДІ українознавства МОН Украї ни. —
С. 202.

420. Пасемко, І. Голова Шкільної Ради Євген Федоренко знову в
Украї ні : презентація книг «Відданий будівничий Украї ни» та
«Украї нська література», хрестоматія для 10–11 класів / Іван
Пасемко // Рідна Школа (США). — 2005. — Чис. 3 (Листоп.). —
7–12 : фотогр.
Про високу оцінку Павли Рогової презентованих видань академіка зі
США Євгена Федоренка в НДІ українознавства МОН Украї ни. — С. 12.
На фотогр.: Виступає П. І. Рогова. — С. 9.
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421. Селіверстова, К. Омріяна дійсність : [наймолодша серед держ.
б-к Украї ни — ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського] / К. Се-
ліверстова, Н. Чернуцька // Культура і життя. — 2005. —
21 груд. (№ 51). — С. 1.
У статті висвітлено діяльність Павли Рогової — дослідника іс-
торії педагогічних бібліотек й директора ДНПБ Украї ни
ім. В. О. Су хо млин ського.

422. Селіверстова, К. У третє тисячоліття — з новою бібліотекою :
до першого п’ятиріччя ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського
/ К. Селіверстова, Н. Чернуцька // Освіта Украї ни. — 2005. —
8 листоп. (№ 83). — С. 7 : фотогр.
Про досягнення бібліотеки за перші п’ять років діяльності та
роль в цьому її директора П. І. Рогової.

423. Список кандидатур, представлених на конкурс для нагород-
ження почесними відзнаками УБА : [П. І. Рогова — «За відда-
ність бібліотечній справі»] // Бібліотекар Украї ни : інформ. лис-
ток УБА. — 2005. — Квіт.—трав. (№ 4/5).

424. Створення національної системи електронного інформа-
ційно-бібліотечного ресурсу // Пед. газета. — 2005. — Лют.
(№ 2). — С. 3 : фотогр.
Про концепцію інформатизації мережі освітянських бібліотек
Украї ни у виступі П. І. Рогової на січневому засіданні Президії
АПН Украї ни.

425. Управління Асоціації бібліотек Украї ни. Президія АБУ [Елек-
тронний ресурс] // Національна бібліотека Украї ни імені
В. І. Вернадського. — Електрон. текст. дані. — К., 2005. — Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/abu/manag.html. — Назва з ек-
рана.
В. о. віце-президента — Рогова Павла Іванівна, директор Дер-
жавної науково-педагогічної бібліотеки Украї ни імені В. О. Су хо -
млин ського.

426. Шулікін, Д. Освітянські бібліотеки. Погляд у майбутнє : [Всеукр.
наук.-практ. конф. «Освітянські бібліотеки Украї ни. Історичні
тенденції. Сучасний стан та перспективи розвитку»] / Д. Шулі-
кін // Освіта Украї ни. — 2005. — 8 листоп. (№ 83). — С. 6.
Про доповідь П. І. Рогової, в якій розкрито основні етапи ста-
новлення ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського, визначено місце
освітянських бібліотек у соціокультурному просторі держави.
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427. Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітянські
бібліотеки Украї ни. Історичні тенденції. Сучасний стан та
перспективи розвитку» [27–29 жовтня 2005 р., Київ : підсумки
роботи ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського за 5 років]
/ П. І. Рогова, І. І. Хемчян // Бібл. вісн. — 2006. — № 2. —
С. 41–45.
П. І. Рогова — науковий керівник НДР ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су -
хо млин ського «Створення, становлення і розвиток мережі осві-
тянських бібліотек Украї ни (Х–ХХ ст.)». — С. 41–42. Про виступ
П. І. Рогової на пленарному засіданні конференції з доповіддю «Ос-
вітянські бібліотеки Украї ни у соціокультурному контексті. До
п’ятиріччя діяльності ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського». —
С. 42–43. Виступ на заключному пленарному засіданні конферен-
ції. — С. 44–45.

428. Добко, Т. В. Развитие библиографоведения в Украине: этапы и
тенденции / Т. В. Добко // Библиотеки национальных академий
наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-
практ. и теорет. сб. / Междунар. ассоц. академий наук. — К.,
2006. — Вып. 4. — С. 295–308.
Про Павлу Іванівну Рогову. — С. 302.

429. ДНПБ презентує книги Тараса Гунчака : [2 червня 2006 р. у
Київ. будинку вчителя відбулася презентація книг укр. вченого
з діаспори в Америці, д-ра іст. наук, проф. Ратгерського ун-ту
Т. Г. Гунчака «Украї на ХХ століття», «Мої спогади — стежки
життя», виданої у вид-ві «Дніпро»] // Директор шк., ліцею, гім-
назії. — 2006. — № 5. — С. 56–57 : фотогр.
Презентацію провели Павла Рогова та Петро Кононенко.

430. Дригайло, В. Г. День украинских библиотек на Крымском фо-
руме : [12-я Междунар. конф. «Библиотеки и информационные
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и
бизнеса» — «Крым—2005»] / Дригайло В. Г. // Науч. и техн.
б-ки. — 2006. — № 1. — С. 60–65. — Відомості доступні також
з Інтернету: http://elibrary.ru/item.asp?id=9550161.
Про участь П. І. Рогової у роботі круглого столу, що відбувся у
межах Дня українських бібліотек, та виступ із доповіддю «Под -
готовка специалистов интегрированной специальности для
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образо вательных библиотек Украины: концептуальный под -
ход». — С. 64.

431. Звіт про роботу Академії педагогічних наук Украї ни за 2005
рік / АПН Украї ни ; [упоряд. Т. К. Полонська]. — К. : [б. в.],
2006. — 292 с.
Про Рогову П. І. — наукового керівника науково-дослідної роботи
на тему «Створення, становлення і розвиток мережі освітянських
бібліотек Украї ни (Х–ХХ ст.)». — С. 8. Про обрання Рогової П. І. чле-
ном Президії на Загальних зборах АПН Украї ни. — C. 114.

432. Каліберда, Н. Бібліотечно-інформаційні ресурси країни: фор-
мування та забезпечення доступу : [за матеріалами міжнар. наук.
конф., 10–11 жовт. 2006 р., Київ] / Н. Каліберда, А. Бровкін
// Бібл. вісн. — 2006. — № 6. — С. 8–13.
Про доповідь П. І. Рогової «Науково-дослідна діяльність науково-
педагогічної бібліотеки Украї ни імені В. О. Су хо млин ського як
фактор впливу на формування інформаційного ресурсу освітян-
ської галузі Украї ни» на Міжнародній науковій конференції «Роль
бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного про-
стору Украї ни». — С. 9.

433 Покотило, О. «Украї на Incognita» i iнтелектуальна чесність :
«День» представив свою б-ку в АПН Украї ни / Ольга Покотило
// День. — 2006. — 25 трав. (№ 83). — Відомості доступні також
з Інтернету: http://www.day.kiev.ua /uk/article/cuspilstvo/
 ukrayina-incognita-i-intelektualna-chesnist.
Відгук Павли Рогової про книги, що вийшли в серії «Бібліотека
«Дня».

434. Пушкарьова, Т. Роль відеотек педагогічного досвіду в підви-
щенні престижу професії вчителя / Т. Пушкарьова, С. Ющенко
// Освіта Украї ни. — 2006. — 10 листоп. (№ 84). — С. 10.
Про виступ П. Рогової, директора ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо -
млин ського, канд. іст. наук, на семінарі «Роль державної відео-
теки та обласних відеотек педагогічного досвіду інститутів
післядипломної педагогічної освіти у підвищенні престижу про-
фесії вчителя в Украї ні», який відбувся на базі відеотеки Націо-
нального еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
МОН Украї ни та медіа-центру ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин -
ського АПН Украї ни.

435. Хемчян, І. Науково-методичне забезпечення мережі освітян-
ських бібліотек Украї ни — важливий напрямок діяльності Дер-
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жавної науково-педагогічної бібліотеки Украї ни імені В. О. Су -
хо млин ського / І. Хемчян // Наук. пр. Нац. б-ки Украї ни
ім. В. І. Вернадського / НАН Украї ни, Нац. б-ка Украї ни
ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к Украї ни. — К., 2006. —
Вип. 16. — С. 63–77.
Про науково-організаційну, науково-методичну діяльність
П. І. Рогової. — С. 65, 67–68.

436. Юрій Михайлович Хорунжий : біобібліогр. покажч. : до
40-річчя літ. діяльності / АПН Украї ни, ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су -
хо млин ського ; [уклад. Р. С. Жданова]. — К. : КМ Академія,
2006. — 95 с. : фотогр.
Про Павлу Рогову. — С. 9, 44, 79–82, 84, 85, 88.

2007

437. Вараксіна, Н. В. Судак—2007. Міжнародна конференція «Крим—
2007» / Н. В. Вараксіна // Шкіл. б-ка плюс. — 2007. — Верес.
(№ 18). — С. 2–7.
Про участь директора ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського,
канд. іст. наук П. І. Рогової у роботі Чотирнадцятої Міжнародної
конференції «Крим» — «Бібліотеки і інформаційні ресурси в су-
часному світі науки, культури, освіти і бізнесу» (9–17 червня,
2007, Судак ), її виступ під час круглого столу «Професійна преса
очима бібліотекарів», в якому аналізувалися українські фахові
бібліотекознавчі видання для бібліотекарів. — С. 5.
Про виступ П. І. Рогової на секції «Формування інформаційної
грамотності у дітей та юнацтва», присвячений науково-мето-
дичному забезпеченню викладання курсу «Основи інформаційної
культури» для учнів 1–11 кл., зокрема науково-методичному по-
сібнику «Формування інформаційної культури учнів загальноос-
вітніх навчальних закладів», підготовленому фахівцями ДНПБ
Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського. У своєму виступі науковець та-
кож розкрила досвід роботи ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин -
ського щодо комп’ютеризації мережі бібліотек загальноосвітніх
навчальних закладів, створення бібліотечно-інформаційних цен-
трів ЗНЗ та підготовки фахівців для даного типу навчальних
закладів з інтегрованої спеціальності «Бібліотекар-педагог» на
базі Національного педагогічного університету імені М. П. Дра-
гоманова. — С. 6.
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438. Вітаємо! : [вітання від колективу апарату Президії АПН Украї ни,
керівників наук. установ АПН Украї ни директору ДНПБ Украї ни
ім. В. О. Су хо млин ського Роговій Павлі Іванівні з нагоди її юві-
лею] // Пед. газета. — 2007. — Жовт.—листоп. (№ 10/11). — С. 4.

439. Вітаємо з ювілеєм : [привітання Павлі Іванівні Роговій від ко-
лективу ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського та ред. журн.]
// Педагогіка і психологія. — 2007. — № 4. — С. 141–142.

440. Долганова, Л. Медіа-центр — шлях до європейського інформа-
ційного простору / Лідія Долганова // Освіта Украї ни. —
2007. — 16 жовт. (№ 77). — С. 4.
Про відкриття у ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського Ресур-
сного інформаційно-освітнього центру, що є однією з умов Угоди
про співробітництво між АПН Украї ни та Британською Радою в
Украї ні. Відкриваючи Ресурсний центр, П. І. Рогова підкреслила,
що завдяки підтримці Британської Ради українські вчені одер-
жали безкоштовний доступ до електронних бібліографічних ре-
сурсів Великої Британії, зокрема до онлайнових бібліотечних ре-
сурсів університетів Оксфорда і Томпсона, музичних та
арт-бібліотек. У розпорядженні відвідувачів центру будуть ві-
домості британської енциклопедії, літературні, економічні, пра-
вові інформаційні бази, більше тисячі британських періодичних
видань.

441. Життя, багате на здобутки : у Павли Рогової — день народ-
ження : [вітання з ювілеєм директору ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су -
хо млин ського П. І. Роговій від колективу президії АПН Украї ни,
президента АПН В. Г. Кременя] // Освіта Украї ни. — 2007. —
2 листоп. (№ 81). — С. 9.

442. Звіт про роботу Академії педагогічних наук Украї ни за 2006
рік / АПН Украї ни ; [упоряд. Полонська Т. К. ; відп. за вип.: Сав-
ченко О. Я., Ляшенко О. І.]. — К. : [б. в.], 2007. — 259 c.
Про П. І. Рогову — керівника розпочатого у 2006 р. наукового до-
слідження на тему «Теоретичні засади формування всеукраїн-
ського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної
науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки
Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського». — С. 11, 12.

443. Календар знаменних і пам’ятних дат у сфері освіти і педаго-
гічної науки на 2007 рік / упоряд.: Л. Ніколюк, І. Моісєєва
// Шкіл. світ. — 2007. — Січ. (№ 1/2). — С. 1–91.
Про Павлу Рогову. — С. 82.
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444. Коваленко, В. Модернізація бібліотеки — передумова підви-
щення якості навчання : [про б-ку Сімфероп. ВПУ ресторан. сер-
вісу та туризму, в якій на початку 2007 р. розпочато реалізацію
інновац. проекту «Створення інформаційно-консультаційного
бібліотечного центру (віртуального та реального)» (серед ко-
ординаторів проекту — П. І. Рогова, дир. ДНПБ Украї ни
ім. В. О. Су хо млин ського)] / В. Коваленко // Освіта Украї ни. —
2007. — 26 жовт. (№ 80). — С. 5.

445. Мастіпан, О. Підсумки наукової діяльності національних, дер-
жавних бібліотек та ОУНБ Украї ни / О. Мастіпан // Бібл. пла-
нета. — 2007. — № 2. — С. 15–20.
Про участь П. І. Рогової у роботі круглого столу в Національній
парламентській бібліотеці Украї ни на тему «Наукова робота —
шлях до вирішення нагальних проблем бібліотечної справи»
(26 січня 2007 р.). У своєму виступі вчена висвітлила науково-
дослідну роботу ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського, її здо-
бутки у трьох наукових проектах — «Створення, становлення,
і розвиток мережі освітянських бібліотек Украї ни (Х–ХХ ст.)»,
«Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі Украї -
ни (2003–2007)» та «Теоретичні засади формування всеукраїн-
ського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної
науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки
Украї ни імені В. О. Су хо млин ського (2006–2010)», які сприяють
розвитку бібліотечної справи в Украї ні, зокрема спеціальних пе-
дагогічних бібліотек, удосконаленню та координації інформацій-
ної діяльності бібліотек галузі.

446. Наші ювіляри: Рогова Павла Іванівна // Директор шк., ліцею,
гімназії. — 2007. — № 6. — С. 112.

447. Остапа, С. Інформаційний ресурс допоможе українцям увійти в
Європу / Світлана Остапа // Пед. газета. — 2007. — Жовт.—лис-
топ. (№ 10/11). — С. 9 : фотогр.
Про презентацію Ресурсного інформаційно-освітнього центру у
ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського, створеного за сприяння
Британської Ради в Украї ні в рамках Угоди про співробітництво
між АПН Украї ни та Британською Радою в Украї ні. Під час пре-
зентації П. І. Рогова зазначила, що відкриття Ресурсного інфор-
маційного центру — це крок до інтеграції Украї ни в європейське
суспільство, створення суспільства знань, яке сьогодні розбудо-
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вує Украї на. На фотогр.: Т. Сандел, П. І. Рогова, В. Г. Кремень,
О. Я. Савченко під час урочистого відкриття.

448. [Про нагородження з нагоди Дня працівника освіти] : розпо-
рядження Кабінету Міністрів Украї ни : [список
нагороджених] // Освіта Украї ни. — 2007. — 12 жовт. (№ 76). —
С. 1–2.
Почесною грамотою Кабінету Міністрів Украї ни нагороджено
Рогову Павлу Іванівну — директора Державної науково-педаго-
гічної бібліотеки Украї ни імені В. О. Су хо млин ського за вагомий
внесок у розвиток освіти, сумлінну працю та високий професіо-
налізм.

449. Ремізовська, Г. Як заохотити дітей до читання : в Украї ні роз-
робляють національну програму з виховання у юних співвітчиз-
ників любові до книжки / Галина Ремізовська // Хрещатик. —
2007. — 12 черв. (№ 88). — С. 14.
У рамках Другого київського книжкового ярмарку відбувся круглий
стіл «Читання як потреба людини культури: як нам не втра-
тити сучасного читача». Про участь у роботі круглого столу
та виступ директора ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського
П. І. Рогової.

450. Рогова Павла Іванівна // Імена Украї ни, 2007 : біогр. енцикл.
словник / Ін-т гуманіст. дослідж. Укр. АН ; редкол.: Ю. О. Храмов
(голов. ред.) [та ін.]. — К. : Фенікс, 2007. — С. 431–432 : фотогр.

451. Рябоконь, Л. Василь Су хо млин ський у діалозі з сучасністю :
[про XIV Всеукр. пед. читання «Василь Су хо млин ський у діалозі
з сучасністю : виховання громадянина» у Слов’янському держ.
пед. ун-ті, майстер-клас «Роль шкільної бібліотеки у формуванні
громадянина Украї ни» під кер. дир. ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су -
хо млин ського П. Рогової та зав. б-кою СПДУ Н. Землянської]
/ Людмила Рябоконь // Освіта Украї ни. — 2007. — 26 жовт.
(№ 80). — С. 1, 6.

452. Василь Су хо млин ський у діалозі з сучасністю: виховання гро-
мадянина // Шкіл. б-ка плюс. — 2007. — Груд. (№ 23). — С. 2–3.
Про участь ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського у XIV Всеукра-
їнських педагогічних читаннях. У рамках читань під керівниц-
твом П. І. Рогової було проведено майстер-клас «Роль шкільної
бібліотеки у формуванні громадянина Украї ни». У своєму виступі
на майстер-класі П. І. Рогова висвітлила діяльність Державної
науково-педагогічної бібліотеки Украї ни імені В. О. Су хо млин -
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ського в контексті реформування освіти в Украї ні. Доповідачка
також наголосила на важливості об’єднання різних видів спеці-
альних педагогічних та навчально-педагогічних бібліотек у ме-
режу освітянських бібліотек МОН Украї ни та АПН Украї ни, яку
очолює ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського — головний на-
уково-дослідний, науково-координаційний центр освітянських
бібліотек Украї ни.

453. Творчість — її життєве кредо : [проф. і наук. діяльність дир.
ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського П. І. Рогової : до ювілейн.
дня народж. з вітанням від колективу б-ки] // Освіта Украї ни. —
2007. — 6 листоп. (№ 82). — С. 3.

454. Хай доля дарує натхнення : [вітання з ювілейн. днем народж.
директору ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського П. І. Роговій]
/ редакція газ. «Освіта Украї ни», вид-во «Пед. преса» // Освіта
Украї ни. — 2007. — 2 листоп. (№ 81). — С. 9.

455. Шулікін, Д. Провідник в інформаційному морі : [про конф. «Стан
та перспективи розвитку системи наук.-інформ. забезп. освітян.
галузі Украї ни, 7–9 листоп. 2007 р.] / Дмитро Шулікін // Освіта
Украї ни. — 2007. — 7 груд. (№ 90). — С. 4 : фотогр.
Павла Рогова доповіла про наукові проекти ДНПБ Украї ни
ім. В. О. Су хо млин ського та удосконалення системи інформацій-
ного забезпечення освітянської галузі Украї ни.

456. [Ювілейне привітання директору ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су -
хо млин ського П. І. Рогової] // Шкіл. б-ка плюс. — 2007. — Лис-
топ. (№ 21). — С. 28.

2008

457. Відкрито перший пам’ятник Василю Су хо млин ському / фото
Максима Короденка // Освіта Украї ни. — 2008. — 10 жовт.
(№ 77). — С. 1–2 : фотогр.
Про церемонію відкриття пам’ятника Василю Су хо млин ському,
яку розпочала Павла Іванівна Рогова, нагадавши слова видатного
педагога, що «бібліотеки є тим центром духовності, де зберіга-
ються і книжка, і дух народу».
Під час відкриття президент АПН Украї ни В. Кремень повідомив,
що Павлі Іванівні за вагомі заслуги у пропаганді наукової спад-
щини В. О. Су хо млин ського присвоєно звання заслуженого пра-
цівника культури Украї ни.
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458. Звіт про роботу Академії педагогічних наук Украї ни за 2007
рік / АПН Украї ни ; [відп. за вип.: Луговий В. І., Бурда М. І.]. —
К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2008. — 288 c.
Про П. І. Рогову — керівника наукового дослідження на тему «Тео-
ретичні засади формування всеукраїнського інформаційного
 ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі
Державної науково-педагогічної бібліотеки Украї ни ім. В. О. Су -
хо млин ського». — С. 10, 11.

459. Лобановська, І. Відвідини «білоруського діаманта» / Інна Ло-
бановська, Ірина Хемчян // Освіта Украї ни. — 2008. — 1 серп.
(№ 57/58). — С. 6 : фотогр.
Про відвідини делегацією провідних фахівців ДНПБ Украї ни
ім. В. О. Су хо млин ського на чолі з П. І. Роговою Національної біб-
ліотеки Білорусі та Республіканської науково-педагогічної біб-
ліотеки — провідних книгозбірень Республіки Білорусь.
П. І. Рогова передала до фондів Національної бібліотеки Білорусі
унікальні вітчизняні видання, а також особистий подарунок пре-
зидента АПН Украї ни В. Кременя — «Енциклопедію освіти», взяла
участь у роботі круглого столу. Керівники бібліотек домовилися
про подальше співробітництво, зокрема про обмін галузевими
виданнями, власними методичними та інформаційними мате-
ріалами, розроблення спільного проекту «Відкриті ресурси з пе-
дагогіко-психологічних питань».

460. Онищенко, О. Ювілей Павли Рогової / Олексій Онищенко, Тетяна
Добко // Бібл. вісн. — 2008. — № 1. — С. 46–47.
Висвітлено життєвий і творчий шлях П. І. Рогової — директора
Державної науково-педагогічної бібліотеки Украї ни імені В. О. Су -
хо млин ського, кандидата історичних наук, доцента.

461. Петренчук, В. Педагогічні читання, присвячені великому укра-
їнцю, славетному педагогу, дитячому письменнику Василю Олек-
сандровичу Су хо млин ському : [про участь науковців ДНПБ Украї -
ни ім. В. О. Су хо млин ського в V регіональних читаннях, присвяч.
90-річчю з дня народж. В. О. Су хо млин ського, верес. 2008 р.,
м. Рівне] / Володимир Петренчук // Нова пед. думка. — 2008. —
Спецвип. — С. 3–5 : фотогр.
Відзначено плідну роботу П. І. Рогової, канд. іст. наук, директора
ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського, щодо поширення ідей Ва-
силя Су хо млин ського.
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462. Печенежська, О. Перший пам’ятник Василю Су хо млин ському в
Києві / Ольга Печенежська // Пед. газета. — 2008. — Листоп.
(№ 11). — С. 6 : фотогр.
Про виступ П. І. Рогової на відкритті пам’ятника Василю Су хо -
млин ському в ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського. На фотогр.:
Павла Рогова відкриває презентацію біобібліографічного покаж-
чика «В. О. Су хо млин ський. Біобібліографія: 2001–2008 рр.», що
відбулася в межах заходу.

463. Печенежська, О. А. Світлий геній з Павлиша (до 90-річчя від
дня народження В. О. Су хо млин ського) / Печенежська О. А.
// Шкіл. б-ка плюс. — 2008. — Груд. (№ 23). — С. 2–5.
Про участь П. І. Рогової у відкритті пам’ятника В. Су хо млин -
ському. У доповіді директор ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин -
ського Павла Іванівна Рогова підкреслила вагомість події і наго-
лосила, що всі праці та діяльність педагога ввійшли органічною
частиною в сучасну реформовану початкову школу Украї ни. У ме-
жах заходу відбулась також презентація біобібліографічного по-
кажчика «В. О. Су хо млин ський. Біобібліографія, 2001–2008 рр.»,
під час якої виступила Павла Іванівна і розкрила вагомий напрям
інформаційної діяльності ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського
щодо популяризації ідей видатного педагога.

464. Про відзначення державними нагородами Украї ни праців-
ників бібліотечної справи : указ Президента Украї ни від 26 ве-
рес. 2008 р. № 860/2008 // Офіц. вісн. Президента Украї ни. —
2008. — 6 жовт. (№ 35). — Ст. 1127 ; Бібл. планета. — 2008. —
№ 4. — 3-я с. обкл. ; Бібл. форум Украї ни. — 2008. — № 4. —
С. 47–48 ; Вісн. Книжк. палати. — 2008. — № 9. — С. 17.
Про присвоєння почесного звання «Заслужений працівник куль-
тури Украї ни» Роговій Павлі Іванівні — директорові ДНПБ Украї -
ни ім. В. О. Су хо млин ського.

465. Рогова Павла Іванівна // Академія педагогічних наук Украї ни,
1992–2008 : інформ. довід. / [у підготовці довідника взяли
участь: М. Б. Євтух, О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко та ін.] ; АПН
Украї ни. — К. : Пед. думка, 2008. — С. 28.

466. Савенкова, Л. Актуальні проблеми розвитку бібліотек у сучас-
них умовах : [про участь у роботі наук.-теорет. конф. «Бібліотека
в інформаційному суспільстві» (18 квіт. 2008 р., м. Київ, НПУ
ім. М. П. Драгоманова) дир. ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин -
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ського, канд. іст. наук П. І. Рогової] / Л. Савенкова, Я. Чепу-
ренко // Бібл. вісн. — 2008. — № 4. — С. 51.

467. Хемчян, І. Бібліотеки та інформаційні ресурси у світі науки,
культури, освіти і бізнесу : п’ятнадцята міжнар. конф. бібліоте-
карів «Крим — 2008» про участь у конф. співроб. ДНПБ Украї ни
ім. В. О. Су хо млин ського / Ірина Хемчян // Освіта Украї ни. —
2008. — 7 листоп. (№ 84/85). — С. 6 : фотогр.
Представник ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського на форумі
П. І. Рогова у своїй доповіді висвітлила багатогранну діяльність
бібліотеки як науково-дослідного, науково-інформаційного та
науково-методичного центру мережі освітянських бібліотек
МОН Украї ни та АПН Украї ни і повідомила про нові здобутки —
спільний проект з Національною бібліотекою Украї ни імені
В. І. Вернадського зі створення меморіальної мережевої бібліо-
теки «Наукова спадщина Украї ни» та проект книгозбірні «Ви-
датні педагоги Украї ни і світу».

468. Хемчян, И. Модернизация деятельности школьных библиотек
Украины: проблемы и перспективы / Ирина Хемчян // Шкіл.
б-ка плюс. — 2008. — Верес. (№ 18). — С. 16–19.
Про науково-дослідну роботу «Створення, становлення і розви-
ток мережі освітянських бібліотек Украї ни (Х–ХХ ст.)», керівни-
ком якої є П. І. Рогова, канд. іст. наук, завдяки якій зібрано та
вивчено матеріали з історії шкільних бібліотек, започатковано
надання методичної допомоги та підвищення професійного рівня
шкільних бібліотекарів. З ініціативи П. І. Рогової і за підтримки
ректора Національного університету, академіка АПН Украї ни
В. Андрущенка розпочато підготовку студентів зі спеціальності
«педагог-бібліотекар».

469. Хемчян, І. І. П’ятнадцята ювілейна міжнародна конференція
«Крим-2008» для бібліотекарів Украї ни і світу / І. І. Хемчян
// Шкіл. б-ка плюс. — 2008. — Верес. (№ 18). — С. 11–15 : фо-
тогр.
Фотогр. 1: Зустріч провідних фахівців освітянських книгозбірень
з видатним російським бібліотекознавцем Ю. М. Столяровим;
фотогр. 2: делегації Державної науково-педагогічної бібліотеки
Украї ни імені В. О. Су хо млин ського та Миколаївської науково-пе-
дагогічної бібліотеки на ювілейній Міжнародній конференції
«Крим—2008»; фотогр. 3: директор ДНПБ Украї ни ім. В. О. Сухо -
млинського П. І. Рогова та зав. відділу наукового і прикладного
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бібліотекознавства ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського
І. І. Хем чян з головним редактором російського видання «Библио-
тека в школе» О. Громовою.
Про виступ директора П. І. Рогової на секції «Информационное
общество и мировая информационная инфраструктура, нацио-
нальные информационные ресурсы и национальные библиотеки,
проекты международного сотрудничества», в якому висвітлено
багатогранну діяльність ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського
як науково-інформаційного центру мережі освітянських бібліо-
тек МОН Украї ни та АПН Украї ни, впровадження у діяльність
бібліотеки ІКТ.

470. Хемчян, І. І. Творче використання спадщини В. О. Су хо млин -
ського в роботі шкільної бібліотеки : ІІІ Міжнародні й XV Все -
українські педагогічні читання «Василь Су хо млин ський у діалозі
з сучасністю: ідеї, пошуки» / І. І. Хемчян // Шкіл. б-ка плюс. —
2008. — Груд. (№ 23). — С. 6–10.
Про нагородження директора ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин -
ського П. І. Рогової почесним знаком МОН Украї ни «Василь Су хо -
млин ський» під час пленарного засідання ІІІ Міжнародних і
XV Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Су хо млин ський
у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки». З ініціативи директора
П. І. Рогової в рамках щорічних педагогічних читань проводилась
бібліотечна секція «Творче використання спадщини В. О. Су хо -
млин ського в роботі шкільної бібліотеки». На засіданні секції
П. І. Рогова виступила з доповіддю «Діяльність освітянських біб-
ліотек Украї ни в контексті ідей видатного педагога-гуманіста
В. О. Су хо млин ського», наголосивши на актуальності його ідей,
зокрема щодо виховної ролі книги у житті дитини.

471. Хмара, Н. Стежка в минуле / Надія Хмара // Позаростали
стежки-доріжки : спогади / Надія Хмара. — Торонто : Дослідний
Ін-т «Украї ніка», 2008. — С. 236–248 : фотогр.
Про враження автора від зустрічі з П. І. Роговою.
Про сприяння П. І. Рогової розповсюдженню книг Романа Рахман-
ного серед бібліотек навчальних закладів. У 1997 р. нею було ор-
ганізовано презентацію збірника статей Р. Рахманного «Роздуми
про Украї ну». — С. 247.
На фотогр.: Промовляє Федір Погребенник. Зліва Павла Рогова. —
С. 248.
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2009

472. Андрущенко, В. Наш Університет : дорога до Храму… / Віктор
Андрущенко ; [відп. за вип. Загарницька І. І. ; фото Тимо -
шенко В. Т.]. — К. : [б. в.], 2009. — 319 с. : фотогр.
На фотогр.: П. І. Рогова на урочистому відкритті читального
залу Наукової бібліотеки НПУ ім. М. Драгоманова (2009 р.). —
С. 247.

473. Бондар, Л. Формування всеукраїнського інформаційного ре-
сурсу / Людмила Бондар, Наталія Плужнікова // Пед. газета. —
2009. — Серп. (№ 8). — С. 5 : фотогр. ; Верес. (№ 9). — С. 7.
Про роль директора ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського П. Ро-
гової у здійсненні НДР «Теоретичні засади формування всеукра-
їнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної
науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки
Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського» та заходи щодо формування
інформаційного ресурсу, зокрема виділення коштів на придбання
документів педагогічної та психологічної тематики, започат-
кування книгообміну з національними, державними бібліотеками
Украї ни та Росії.

474. Всеукраїнські педагогічні читання: секція освітянських біб-
ліотек [Електронний ресурс] : [про роботу секції «В. О. Су хо -
млин ський про роль освіти і бібліотеки у вихованні духовно-
моральних основ особистості» у рамках XVI Всеукраїнських
педагогічних читань «Ціннісні виміри сучасної освіти: діалог з
В. О. Су хо млин ським»] // Херсонська обласна бібліотека для ді-
тей. — Електрон. текст. дані. — Херсон, 2009. — Режим доступу:
h t t p : / / l i b ra r y. k h e r s o n . u a / l i b ra r i a n s / i n d ex . p h p ? o p t i o n =
 com_content&task=view&id=142&Itemid=9. — Назва з екрана.
З основною доповіддю на секції виступила П. І. Рогова, директор
ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського.

475. Державна науково-педагогічна бібліотека Украї ни імені
В. О. Су хо млин ського // Флагмани освіти і науки Украї ни = Lea-
ders of education and science of Ukraine : the best pedagogues and
scientists of Ukraine : інформ. довід. / [упоряд. Г. І. Захарченко,
Р. В. Захарченко ; наук. консультант Анатолій Шаблій]. — К.,
2009. — С. 276–277.
Про П. І. Рогову — директора Державної науково-педагогічної
бібліотеки Украї ни імені В. О. Су хо млин ського.
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476. Доркену, А. Безсмертя, осяяне зіркою Різдва: Шевченко і Аркас :
[про захід «Безсмертя, осяяне зіркою Різдва: Шевченко і Аркас»
(презентація двотом. вид. «Микола Аркас»), організ. Акад. наук
вищ. освіти Украї ни, ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського,
Ін-том укр. філології, Наук. б-кою Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Дра-
гоманова] / Алла Доркену, Тетяна Лога // Пед. газета. —
2009. — Квіт. (№ 4). — С. 8 : фотогр.
Про захід у Будинку вчителя, на якому було презентовано дво-
томне видання «Микола Аркас» Віктора Жадька — академіка
Академії наук вищої освіти, заслуженого працівника освіти Украї -
ни, доктора філософських наук, завідувача кафедри журналіс-
тики Національного педагогічного університету імені М. П. Дра-
гоманова, лауреата премії імені Миколи Аркаса, премії Івана
Огієнка в галузі освіти, міжнародної премії імені Михайла Мак-
симовича. Ведуча заходу П. І. Рогова висвітлила творчу діяль-
ність В. Жадька щодо збереження імен видатних особистостей-
патріотів Украї ни, зокрема його меморіально-некропольні твори,
серед яких — роман «Микола Аркас», перше ґрунтовне академічне
видання в Украї ні, присвячене пам’яті поета та історика.
На фотогр.: Павла Рогова та Віктор Жадько.

477. Доркену, А. М. Шевченко і Аркас : на перехресті життя та твор-
чості : [про презентацію двотом. вид. «Микола Аркас» Віктора
Жадька — акад. Акад. наук вищої освіти Украї ни в ДНПБ Украї -
ни ім. В. О. Су хо млин ського] / Алла Доркену // Рід. школа. —
2009. — № 5/6. — С. 80 : фотогр.
Ведуча заходу — П. І. Рогова. На фотогр. 1: Віктор Жадько і Павла
Рогова.

478. Дубровіна, Л. А. Бібліотечна справа в Украї ні в ХХ столітті
/ Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко ; НАН Украї ни, Нац. б-ка Украї -
ни ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [рецензенти:
П. Т. Тронько, Г. В. Боряк]. — К. : [б. в.], 2009. — 530 с.
Під час написання монографії з історії бібліотечної справи було вико-
ристано дисертаційне дослідження П. І. Рогової «Педагогічні бібліотеки
Украї ни (ІІ пол. ХІХ ст. — 20-ті рр. ХХ ст.)». — С. 18, 20–21, 32, 37.
Наведено відомості щодо вивчення історії Державної науково-пе-
дагогічної бібліотеки Украї ни Павлою Іванівною Роговою. — С. 475.

479. Звіт про роботу Академії педагогічних наук Украї ни за 2008
рік / АПН Украї ни ; [відп. за вип.: Луговий В. І., Бурда М. І.]. —
К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2009. — 329 с.
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Про дослідження «Теоретичні засади формування всеукраїнського
інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і
освіти на базі ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського», здійсню-
ване під керівництвом П. І. Рогової. — С. 11.

480. Короденко, М. Педагогічні апокрифи Василя Су хо млин ського :
[про презентацію книги «Этюды о В. А. Су хо млин ском. Педаго-
гические апокрифы» Держ. наук.-пед. б-кою Украї ни ім. В. О. Су -
хо млин ського, приуроченої до 91-річниці від дня народж. ви-
датного педагога] / Максим Короденко // Освіта Украї ни. —
2009. — 20 жовт. (№ 78). — С. 2 : фотогр.
Ведуча заходу директор бібліотеки П. І. Рогова відзначила уні-
кальність видання, яке висвітлює не тільки життя і боротьбу
В. Су хо млин ського за власні принципи, а й певний етап у розвитку
педагогічної думки. 
На фотогр.: П. І. Рогова веде презентацію.

481. Кремень, В. Вітання директору Державної науково-педагогічної
бібліотеки [Украї ни] ім. В. О. Су хо млин ського Павлі Роговій [з
урочистою подією — 10-річчям від дня заснування бібліотеки]
/ В. Кремень // Пед. газета. — 2009. — Листоп. (№ 11). — С. 1.

482. Кремень, В. Державній науково-педагогічній бібліотеці [Украї -
ни] ім. В. О. Су хо млин ського 10 років / Василь Кремень // Ди-
ректор шк., ліцею, гімназії. — 2009. — № 5. — 4-та с. обкл. : фо-
тогр.
Про внесок директора П. І. Рогової у розбудову бібліотеки. На фо-
тогр.: Рогова Павла Іванівна, директор ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су -
хо млин ського.

483. Мазепіана: матеріали до бібліографії (1688–2009) / НАН
Украї ни, Ін-т історії Украї ни ; упоряд. та авт. передмови Ольга
Ковалевська ; відп. ред. О. А. Удод. — К. : Темпора, 2009. — 247 с.
Відомості про посібник П. Рогової та Л. Ніколюк, присвячений
гетьману Івану Мазепі. — С. 6, 146.

484. Національна сільськогосподарська бібліографія як складова
програми інформатизації аграрної галузі Украї ни : прогр.
Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 7 груд. 2009 р. / Укр. академія
аграр. наук, Держ. наук. с.-г. б-ка. — К. : [б. в.], 2009. — 4 с.
Про участь директора ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського
П. І. Рогової у роботі конференції. — C. 2.

485. Невідоме про Су хо млин ського : [про презентацію кн. «Этюды
о В. А. Су хо млин ском. Педагогические апокрифы», приуроченої
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до 91-річниці від дня народж. видатного педагога] / інф. «Пед.
газети» ; фотогр. Е. Золотарьової // Пед. газета. — 2009. —
Жовт. (№ 10). — С. 8.
Ведуча презентації — директор бібліотеки П. І. Рогова. 
На фотогр.: Ольга Су хо млин ська та Павла Рогова під час презен-
тації.

486. [Презентація книги «Этюды о В. А. Су хо млин ском. Педаго-
гические апокрифы»] // Рід. школа. — 2009. — № 11. — 3-тя с.
обкл. : фотогр. — (Події. Заходи. Презентації).
Ведуча презентації — директор бібліотеки П. І. Рогова. 
На фотогр. 1: Ольга Су хо млин ська та Павла Рогова під час
презен тації.

487. 7 грудня 2009 року у Державній науковій сільськогосподар-
ській бібліотеці УААН відбулася Всеукраїнська науково-прак-
тична конференція «Національна сільськогосподарська біб-
ліографія як складова програми інформатизації аграрної
галузі Украї ни» [Електронний ресурс] // Державна наукова сіль-
ськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук
Украї ни. — Електрон. текст. дані. — К., 2009. — Режим доступу:
http://www.dnsgb.com.ua/podiii_konfdes.html. — Назва з екрана.
Про виступ з вітальним словом директора ДНПБ Украї ни
ім. В. О. Су хо млин ського П. І. Рогової та нагородження В. А. Вер-
гунова, директора ДНСГБ УААН, золотою медаллю К. Д. Ушин-
ського від імені АПН Украї ни.

488. [Фоторепортаж із виставки-презентації «Інноватика в освіті
Украї ни»] / фото В. Сокола // Рід. школа. — 2009. — № 12. —
4-та с. обкл. : фотогр.
На фотогр. 4: Учасники виставки: віце-президент АПН Украї ни
В. І. Луговий, заступник міністра освіти і науки Украї ни
М. В. Стріха, директор ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського
П. І. Рогова, директор ПТЗО МОН Украї ни О. А. Удод, ректор Пе-
реяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. С. Сковороди В. П. Коцур, за-
ступник директора ПТЗО МОН Украї ни К. М. Левківський.

489. Хемчян, І. І. Модернізація діяльності бібліотек ЗНЗ — важливий
чинник в реалізації програми рівного доступу до якісної освіти :
[про Всеукр. наук.-практ. семінар, проведений ДНПБ Украї ни
ім. В. О. Су хо млин ського спільно з Голов. упр. освіти і науки Київ.
міськ. держадмін., 25 берез. 2009 р., м. Київ] / І. І. Хемчян
// Шкіл. б-ка плюс. — 2009. — Трав. (№ 9). — С. 2–12 : фотогр.

145



Про доповідь П. І. Рогової «Роль і місце бібліотек загальноосвітніх
навчальних закладів у забезпеченні рівного доступу до якісної ос-
віти», в якій нею визначено стан і перспективи розвитку шкіль-
них бібліотек, зокрема комп’ютеризації бібліотек ЗНЗ, проблеми
професійної підготовки бібліотекарів-медіаспеціалістів з ураху-
ванням вимог розвитку сучасних книгозбірень.

2010

490. Амонс, Ю. Сучасне бібліотекознавство: комплекс традицій та
оновлень : [про Міжнар. наук. конф. «Еволюція структури і фун-
кцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних
технологій», НБУВ, 5–6 жовт. 2010 р.] / Ю. Амонс // Бібл. вісн. —
2010. — № 6. — С. 40–46.
Про доповідь П. І. Рогової. — С. 45–46.

491. Горська, С. Інтелектуальний банк галузі : Держ. наук.-пед. б-ці
Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського НАПН Украї ни — 10 років
/ Світлана Горська // Освіта. — 2010. — 6–13 жовт. (№ 42). —
С. 2–3 : фотогр.
Про доповідь П. І. Рогової, директора бібліотеки, канд. іст. наук,
старш. наук. співробітника, на Міжнародній науково-практичній
конференції «Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу
з психолого-педагогічних питань та освіти: сучасний стан і шляхи
розвитку», в якій головну увагу було приділено підведенню підсумків
виконання НДР ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського та 10-річному
шляху становлення і розвитку бібліотеки як всеукраїнського на-
уково-інформаційного центру. У виступі П. Рогової було відзначено,
що злет бібліотеки став можливим завдяки інтенсивній науковій
діяльності з урахуванням інноваційних тенденцій та потреб сучас-
ного педагога, результатом якої стало створення системи інфор-
маційного забезпечення галузі, удосконалення якої триває.
На фотогр.: П. І. Рогова ; Павла Рогова серед учасників конфе-
ренції, які приїхали з різних куточків Украї ни та Росії. 

492. Державна науково-педагогічна бібліотека Украї ни імені
В. О. Су хо млин ського // Енциклопедія педагогічної освіти
Украї ни / Укр. конфедерація журналістів, Ін-т біогр. досліджень ;
[авт. ідеї та авт.-упоряд. Болгов В. В.]. — К. : [б. в.], 2010. —
С. 360–361 : фотогр. — Відомості доступні також з Інтернету:
http://who-is-who.ua/main/page/epou2009info/138/416.
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Розкрито діяльність П. І. Рогової у бібліотечній галузі, зокрема
її роботу як директора-організатора ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су -
хо млин ського, наукові здобутки, керівництво інноваційною ді-
яльністю бібліотеки, розроблення науково-методичних засад
функціонування мережі освітянських бібліотек МОН Украї ни та
НАПН Украї ни.
На фотогр.: Павла Іванівна Рогова, директор бібліотеки, канд.
іст. наук, старш. наук. співроб., заслужений працівник культури
Украї ни, доцент кафедри журналістики НПУ ім. М. П. Драгома-
нова.

493. Державна науково-педагогічна бібліотека Украї ни імені
В. О. Су хо млин ського НАПН Украї ни. Рогова Павла Іванівна,
директор, кандидат історичних наук, старший науковий спів-
робітник // Украї на наукова = Science in Ukraine : довідк.-імідж.
вид. / [авт.-упоряд. Болгов В. В.]. — К. : Укр. акад. геральдики,
товарного знаку та логотипу, 2010. — Т. 2 : Національна акаде-
мія педагогічних наук Украї ни. — С. 46 : фотогр. — Відомості
доступні також з Інтернету: http://who-is-who.ua/main/page/
apnu2008info/21/347.
На фотогр.: П. І. Рогова, директор, канд. іст. наук, старш. наук.
співроб.

494. До 10-літнього ювілею ДНПБ : Міжнар. наук.-практ. конф. «Фор-
мування всеукраїнського інформаційного ресурсу з психолого-
педагогічних питань та освіти: сучасний стан і шляхи
розвитку» : фоторепортаж // Директор шк., ліцею, гімназії. —
2010. — № 5. — С. 182–183.
На урочистому засіданні, присвяченому ювілейній річниці бібліо-
теки, учасники конференції привітали директора ДНПБ Украї ни
ім. В. О. Су хо млин ського П. І. Рогову, канд. іст. наук, високо оці-
нили роботу і досягнення та вручили нагороди від НАПН Украї -
ни, Всеукраїнської асоціації В. О. Су хо млин ського, Головного уп-
равління освіти і науки КМДА, Міністерства культури Украї ни.
На фотогр.: Презентація монографії П. І. Рогової «Педагогічні
бібліотеки Украї ни (друга половина ХІХ — 20-ті роки ХХ ст.)».

494а. Домбровська, Л. Науково-інформаційний потенціал україн-
ських журналів педагогічної тематики другої половини ХІХ —
початку ХХ століття: з фонду Державної науково-педагогічної
бібліотеки Украї ни імені В. О. Су хо млин ського / Лариса Дом-
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бровська // Вісн. Книжк. палати. — 2010. — № 2. — С. 37–41. —
Бібліогр.: 16 назв.
Про дисертаційне дослідження П. І. Рогової, присвячене вивченню
історії педагогічних бібліотек Украї ни, зокрема заснування у
Львові Центральної педагогічно-наукової бібліотеки.

495. Звіт про роботу Національної Академії педагогічних наук
Украї ни за 2009 рік / НАПН Украї ни ; [відп. за вип.: Луго -
вий В. І., Бурда М. І.]. — К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Дра-
гоманова, 2010. — 342 с.
Про П. І. Рогову — наукового керівника фундаментального до-
слідження на тему «Теоретичні засади формування всеукраїн-
ського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної
науки і освіти на базі ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського». —
С. 13. 
Відомості про опубліковані праці П. І. Рогової, зокрема моногра-
фію «Педагогічні бібліотеки Украї ни (друга половина ХІХ — 20-ті
роки ХХ ст.)». — С. 267.

496. Короденко, М. Десятиріччя педагогічної мекки : [про Міжнар.
наук.-практ. конф. «Формування всеукраїнського інформацій-
ного ресурсу з психолого-педагогічних питань та освіти: сучас-
ний стан і шляхи розвитку»] / Максим Короденко // Освіта
Украї ни. — 2010. — 15 жовт. (№ 77/78). — С. 5.
Про доповідь П. І. Рогової, канд. іст. наук, директора ДНПБ Украї ни
ім. В. О. Су хо млин ського, в якій окреслено шляхи становлення і роз-
витку бібліотеки як галузевого науково-дослідного, науково-інфор-
маційного і науково-методичного центру мережі освітянських кни-
гозбірень МОН Украї ни та НАПН Украї ни. Особлива увага у виступі
була приділена теоретичним питанням формування всеукраїн-
ського галузевого інформаційного ресурсу та створенню системи
інформаційного забезпечення фахових інформаційних потреб на-
уковців і практиків освітянської галузі первинними та вторинними
документами на різних носіях інформації, упровадженню іннова-
ційних форм роботи у діяльність як ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо -
млин ського, так й інших освітянських книгозбірень Украї ни.

497. Корюненко, М. В гостях у майстрів бібліотечної справи : осві-
тянська книгозбірня імені Василя Су хо млин ського, яка святкує
своє десятиріччя, відчиняє двері і для студента, і для знаного
науковця / Марія Корюненко, Дмитро Шулікін // Освіта Украї -
ни. — 2010. — 12 лют. (№ 12). — С. 4–5 : фотогр.
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Про внесок директора бібліотеки П. І. Рогової у розбудову ДНПБ
Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського як всеукраїнського інформацій-
ного центру з питань педагогічної науки, освіти і практики та
формування мережі освітянських бібілотек МОН Украї ни та АПН
Украї ни.

498. Кращі освітяни 2009 року // Освіта. — 2010. — 30 груд.
2009 — 6 січ. (№ 1/2). — С. 5–7.
Павлу Рогову, директора ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського,
за реалізацію проекту створення бібліографії вищої школи Украї -
ни — науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Вища
освіта Украї ни в умовах трансформації суспільства: стан, про-
блеми, тенденції розвитку (1991–2006)» — визнано кращим осві -
тянином року, лауреатом відзнаки «Залиш мені в спадщину думку
найвищу». — С. 7.

499. Лога, Т. В. Видання української діаспори як складова докумен-
тного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки Украї -
ни імені В. О. Су хо млин ського / Т. В. Лога // Наук. пр. Держ.
наук.-пед. б-ки Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського / НАПН Украї -
ни, ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського. — К. : Пед. думка,
2010. — Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань
психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи
розвитку. — С. 191–201. — Бібліогр.: 13 назв.
Про П. І. Рогову — директора Центральної освітянської бібліо-
теки, яка упродовж 1992–1999 рр. спільно з доктором філоло-
гічних наук, професором Ф. П. Погребенником, була організатором
і ведучою циклу вечорів «Визначні жінки Украї ни» у Київському
будинку вчителя. — С. 194. Про проведення літературних вечорів,
презентацій книжок Романа Рахманного за участі П. І. Рогової
та С. Д. Олійника у Центральній освітянській бібліотеці впро-
довж 1993–1999 рр. — С. 195.

500. Львівська національна наукова бібліотека Украї ни імені
В. Стефаника: історія та сучасність : Міжнар. наук. конф., Львів,
28–30 жовт. 2010 р. : програма / Нац. акад. наук Украї ни, Львів.
нац. наук. б-ка Украї ни ім. В. Стефаника. — Л. : [б. в.], 2010. —
43 с.
Про доповідь П. І. Рогової «Формування всеукраїнського галузе-
вого інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної біб-
ліотеки Украї ни імені В. О. Су хо млин ського: здобутки та пер-
спективи». — С. 7.
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501. Нагороди Верховної Ради : [про нагородження вчених НАПН
Украї ни Почесними грамотами і Грамотами Верховної Ради за
вагомі наук. здобутки] / фото Миколи Білокопитова // Пед. га-
зета. — 2010. — Лип. (№ 7). — С. 3 : фотогр.
Про нагородження П. І. Рогової, директора ДНПБ Украї ни
ім. В. О. Су хо млин ського, Грамотою Верховної Ради Украї ни за ва-
гомі наукові здобутки.
На фотогр.: Н. Дічек, А. Колупаєва, П. Рогова та ін.

502. Перше десятиріччя найголовнішої з освітянських бібліотек
/ інф. «Пед. газети» // Пед. газета. — 2010. — Жовт. (№ 10). —
С. 5 : фотогр.
Про проведення за сприяння МОН Украї ни та НАПН Украї ни Між-
народної науково-практичної конференції «Формування всеукра-
їнського інформаційного ресурсу з психолого-педагогічних питань
та освіти: сучасний стан та шляхи розвитку». У своїй доповіді
на конференції П. І. Рогова, директор ДНПБ Украї ни ім. В. О. Cу-
хомлинського, виклала десятирічні здобутки науково-дослідної
діяльності з питань галузевого бібліотекознавства, бібліогра-
фознавства, книгознавства та інформаційної діяльності, фор-
мування національного галузевого інформаційного ресурсу з пси-
холого-педагогічних питань та освіти на традиційних й
електронних носіях та надання доступу до нього, функціонування
системи науково-інформаційного забезпечення розвитку вітчиз-
няної педагогічної науки, освіти і практики.
На фотогр.: Павла Рогова і Володимир Луговий.

503. Природа, матір, праця і краса / інф. «Пед. газети» // Пед. га-
зета. — 2010. — Жовт. (№ 10). — С. 4.
Про урочисте закладення Алеї пам’яті Василя Су хо млин ського
біля головного приміщення ДНПБ Украї ни ім. В. О. Cухомлин-
ського, яке відкрила П. І. Рогова, директор бібліотеки.
На фотогр.: перший віце-президент НАПН Украї ни Василь Мадзі-
гон, директор ДНПБ Украї ни ім. В. О. Cухомлинського Павла Ро-
гова, академік-секретар Відділення теорії та філософії освіти
НАПН Украї ни Ольга Су хо млин ська та голова Всеукраїнської асо-
ціації В. О. Су хо млин ського, заступник голови Бібліотечно-інфор-
маційної ради при Президії НАПН Украї ни Олександра Савченко
на Алеї пам’яті Василя Су хо млин ського.

504. Програмне забезпечення в галузі освіти і науки : [про другу
Міжнар. наук.-практ. конф. «Програмне забезпечення у сфері освіти
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і науки», 12–13 трав., м. Київ] / інформація «Пед. газ.» ; фото Е. Зо-
лотарьової // Пед. газета. — 2010. — Трав. (№ 5). — С. 5 : фотогр.
Про виступ П. І. Рогової щодо оснащення бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV р. а.
автоматизованими бібліотечними інформаційними системами.
На фотогр.: виступає П. Рогова.

505. Рапіна, Л. Діалог двох учителів : ХVІІ Всеукр. Су хо млин івські і
VІІІ Всеукр. Захаренківські пед. читання на Черкащині / Лідія
Рапіна ; фото Елеонори Золотарьової // Пед. газета. — 2010. —
Трав. (№ 5). — С. 1 : фотогр.
На фотогр.: Олена Біда (ліворуч), Алла Богуш, Олександра Сав-
ченко, Василь Кремень, Віра Захаренко, Олена Фещенко, Павла Ро-
гова, Надія Бібік, Юрій Мальований, Анатолій Кузьмінський, Олек-
сандр Ляшенко.

506. Рогова Павла Іванівна // Украї нські бібліографи : біогр. відо-
мості, проф. діяльність, бібліогр. / Держ. закл. «Нац. парлам. б-ка
Украї ни» ; [уклад.: Р. С. Жданова, Н. І. Абдуллаєва, В. О. Коно-
ненко]. — К., 2010. — Вип. 2. — С. 124–126.

507. Рогова Павла Іванівна, член Президії НАПН Украї ни // Украї -
на наукова = Science in Ukraine : довідк.-імідж. вид. / [авт.-упо-
ряд. Болгов В. В.]. — К. : Укр. акад. геральдики, товарного знаку
та логотипу, 2010. — Т. 2 : Національна академія педагогічних
наук Украї ни. — С. 14 : фотогр. — Відомості доступні також з
Інтернету: http://who-is-who.ua/main/page/apnu2008info/
103/347.
Наведено короткі біографічні відомості, інформацію про фахові
інтереси та науковий доробок.

508. Сівашова, І. Людина-книга: пам’яті Федора Погребенника
/ Ірина Сівашова // Вісн. Книжк. палати. — 2010. — № 4. —
С. 52.
Про участь Павли Рогової у бібліографічних читаннях, присвяче-
них доктору філологічних наук, професору, члену Національної
спілки письменників Федору Погребеннику, в Національній пар-
ламентській бібліотеці Украї ни. У своєму виступі П. Рогова на-
голосила на любові вченого до пісні та розкрила творчу спів-
працю у проведенні літературно-музичних вечорів «Визначні
жінки Украї ни» (1992–1999) у Київському будинку вчителя.

509. Ткаченко, Л. Книгозбірня — скарбниця духу : [про презентацію
книг, подарованих Держ. наук.-пед. б-ці Украї ни ім. В. О. Су хо -
млин ського С. Д. Олійником, відомим укр. громад. діячем з діа -
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спори, д-ром політології, яка проведена з нагоди його 80-річчя]
/ Лідія Ткаченко // Освіта. — 2010. — 18–25 серп. (№ 37). — С. 5.
Презентацію вела П. І. Рогова, канд. іст. наук, директор ДНПБ
Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського, яка у своєму виступі розповіла
про історію розвитку зв’язків бібліотеки з українською діаспорою,
зокрема про вагомий внесок Степана Дмитровича Олійника у
розбудову освітянської бібліотеки під час становлення незалеж-
ності Украї ни. Перші літературні вечори та презентації, які були
проведені у 90-х рр. ХХ ст. П. Роговою спільно з С. Олійником і лі-
тературознавцем, д-ром філол. наук, проф. Ф. Погребенником,
сприяли переосмисленню та об’єктивному висвітленню історич-
них подій, що відбувалися на території нашої держави, відкривали
дослідникам незаслужено забутих діячів науки, освіти та літе-
ратури минулого.

2011

510. Володар у царстві духу : [про літ.-муз. композицію до 197-річчя
від дня народж. та 150-річчя від дня смерті Т. Шевченка, підгот.
ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського] // Пед. газета. —
2011. — Квіт. (№ 4). — С. 8 : фотогр.
Відкрила літературно-музичну композицію П. І. Рогова, директор
ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського.
На фотогр.: Павла Рогова.

511. Горська, С. Новітні технології та бібліотеки: будуємо діалог :
[про роботу Міжнар. наук.-практ. конф. «Науково-методичні та
організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення
педагогічної науки, освіти і практики Украї ни: стан та перспек-
тиви» (Переяслав-Хмельницький — Київ, 9–11 листоп. 2011 р.]
/ Світлана Горська // Освіта. — 2011. — 16–23 листоп.
(№ 46/47). — С. 8–9 : фотогр.
Про участь у роботі конференції П. І. Рогової, яка у своїй доповіді
висвітлила результати науково-дослідної роботи ДНПБ Украї -
ни ім. В. О. Су хо млин ського щодо науково-інформаційного та ін-
формаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, осві -
ти і практики в Украї ні та окреслила майбутнє бібліотек, що
залежить від кооперування та обміну даними.

512. Доркену, А. Її життя лишатиметься прикладом служіння укра-
їнському народу : [про Всеукр. наук.-практ. конф «Педагогічна
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спадщина Софії Русової в контексті сучасності», присвяч.
155-річчю від дня її народж.] / Алла Доркену // Пед. газета. —
2011. — Трав. (№ 5). — С. 6.
Про доповідь П. І. Рогової «Софія Русова в українській бібліогра-
фії», в якій було проаналізовано персональний покажчик, присвя-
чений життю та діяльності Софії Русової, і віртуальний інфор-
маційно-бібліографічний ресурс на веб-порталі ДНПБ Украї ни
ім. В. О. Су хо млин ського.
На фотогр.: П. І. Рогова та учасники конференції біля пам’ятного
знака на честь Софії Русової в с. Олешня.

513. Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук
Украї ни у 2010 році / НАПН Украї ни ; [відп. за вип.: Луго -
вий В. І., Бурда М. І.]. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова,
2011. — 367 с.
Про науково-дослідну роботу «Теоретичні засади формування
всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-пе-
дагогічної науки і освіти на базі ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин -
ського», яка здійснювалась під керівництвом П. І. Рогової. —
С. 14.
Відомості про опубліковані праці П. І. Рогової. — С. 287, 288.

514. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педа-
гогічної науки на 2012 рік / упоряд.: Л. І. Ніколюк, Л. О. Ду-
бова // Шкіл. світ. — 2011. — Груд. (№ 45). — С. 3–96.
Про Павлу Рогову. — С. 86–87.

515. Карпенко, О. Корпоративна діяльність освітянських бібліотек :
[про Всеукр. наук.-практ. семінар «Формування єдиного галузе-
вого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналі-
тико-синтетичного опрацювання документів галузевої тема-
тики»] / Олександр Карпенко, Інга Коваленко, Лариса Самчук
// Пед. газета. — 2011. — Берез. (№ 3). — С. 2 : фотогр.
Про виступ на семінарі П. І. Рогової, директора ДНПБ Украї ни
ім. В. О. Су хо млин ського, щодо системи інформаційного забезпе-
чення фахових потреб освітян.
На фотогр.: Павла Рогова.

516. Карпенко, О. Корпоративна діяльність освітянських бібліотек
з формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу : [про
Всеукр. наук.-практ. семінар «Формування єдиного галузевого
інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-син-
тетичного опрацювання документів галузевої тематики»]
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/ Олександр Карпенко, Інга Коваленко, Лариса Самчук // Ди-
ректор шк., ліцею, гімназії. — 2011. — № 2. — С. 101–104 :
 фотогр.
Про виступ на семінарі П. І. Рогової, директора ДНПБ Украї ни
ім. В. О. Су хо млин ського, щодо системи інформаційного забезпе-
чення фахових потреб освітян. П. Рогова зазначила, що для при-
швидшення інноваційних процесів у діяльності бібліотек осві-
тянської галузі розроблено науково-методичні та організаційні
засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної на-
уки, освіти і практики Украї ни.
На фотогр.: Павла Рогова.

517. Кирій, С. Мистецькі реалії Михайла Яремківа / Світлана
Кирій // Пед. газета. — 2011. — Черв. (№ 6). — С. 7 : фотогр.
Про виступ П. Рогової на презентації персональної виставки жи-
вопису художника, педагога, члена Національної спілки художни-
ків Украї ни Михайла Яремківа «Звуки квітів», яка відбулася в го-
ловному приміщенні ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського.

518. Кирій, С. Педагогічні ідеї Софії Русової в сучасній практиці
/ Світлана Кирій // Пед. газета. — 2011. — Берез. (№ 3). — С. 8.
Про виступ директора ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського
П. І. Рогової з вітальним словом під час проведення Педагогічних
читань «Творча реалізація ідей Софії Русової в сучасній педагогічній
практиці», присвячений 155-річчю від дня народження видатного
українського вченого-педагога, історика, мистецтвознавця.

519. Коваленко, І. Інформаційно-аналітичне забезпечення педаго-
гічної науки : [про міжнар. наук.-практ. конф. «Науково-мето-
дичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного за-
безпечення педагогічної науки, освіти і практики Украї ни: стан
та перспективи»] / Інга Коваленко, Наталія Кропочева // Пед.
газета. — 2011. — Листоп. (№ 11). — С. 4 : фотогр.
На пленарному засіданні конференції, яке відбулося у Переяслав-
Хмельницькому державному педагогічному університеті імені
Григорія Сковороди, директору ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин -
ського П. Роговій вручено відзнаку «Почесний професор Переяс-
лав-Хмельницького державного педагогічного університету імені
Г. С. Сковороди».
На фотогр.: Вручення П. Роговій Диплома і Почесного знака
Україн ської бібліотечної асоціації за перемогу в конкурсі «Бібліо-
тека року 2011».
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520. Рапіна, Л. Дитина — це метелик з росою на крилі… : [про
ІV Міжнар. та ХVІІІ Всеукр. пед. читання «Василь Су хо млин ський
у діалозі з сучасністю», м. Хмельницький, 12–13 жовт. 2011 р.]
/ Лідія Рапіна // Пед. газета. — 2011. — Листоп. (№ 11). — С. 6 :
фотогр.
На фотогр.: П. Рогова (другий ряд справа) серед учасників Педа-
гогічних читань.

2012

521. Бібліографознавство України (2006–2010) : наук.-допом. біб-
ліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. Л. А. Кухар ;
наук. ред. Н. І. Тертичка]. — К. : [б. в.], 2012. — 231 с.
Відомості про опубліковані праці П. І. Рогової. — С. 39, 93–94,
164, 183.

522. Бібліотека сучасної школи : бібліогр. покажч. / Упр. освіти ви-
конкому Миколаївської облради, Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва ;
[упоряд.: Шутяк Л. В. ; ред. Радутна Н. В. ; відп. за вип.: Рос -
кіна Т. І.]. — Миколаїв : Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва, 2012. —
43 c.
У покажчику вміщено бібліографічні описи праць П. І. Рогової, що
стосуються діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних
закладів. — С. 9, 19.

523. Горська, С. Закликаючи до активності : [круглий стіл «Популя-
ризація масового спорту і здорового способу життя як основи
фізичного і духовного збагачення людей», 18 квіт. 2012 р.] / Світ-
лана Горська // Освіта. — 2012. — 8–15 серп. (№ 35). — С. 2 :
фотогр. — Спецвип.: У головній педагогічній книгозбірні Украї -
ни.
Про виступ П. І. Рогової на круглому столі, в якому акцентується
увага на літературі з фізичного виховання і спорту, що стано-
вить 5 % фонду бібліотеки.

524. Горська, С. Заради людини : [презентація книг Іллі Старикова,
відомого психолога і педагога з Миколаєва «Психологія взаємо-
розуміння в конкретних ситуаціях» і «Таїнства історії», 30 трав.
2012 р.] / Світлана Горська // Освіта. — 2012. — 8–15 серп.
(№ 35). — С. 4–5 : фотогр. — Спецвип.: У головній педагогічній
книгозбірні Украї ни.
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Своїми враженнями від прочитання навчального посібника «Пси-
хологія взаєморозуміння в конкретних ситуаціях» поділилася
П. І. Рогова, директор бібліотеки.

525. Горська, С. «Не просто вчити, а вчити просто» : [презентація
книги «Гармонія уроку» вчителя-новатора М. М. Палтишева,
3 квіт. 2012 р.] / Світлана Горська // Освіта. — 2012. —
11–18 квіт. (№ 17/18). — С. 7 : фотогр.
Презентацію вела П. І. Рогова, директор ДНПБ Украї ни
ім. В. О. Су хо млин ського. Як зазначила директор, цим заходом
ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського відкрила «Педагогічну
світлицю», в рамках якої відбуватимуться зустрічі з видатними
педагогами сучасності. У виступі Павла Рогова високо оцінила
досягнення Миколи Палтишева, підкресливши творчий дух на-
вчителя.

526. Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук
Украї ни у 2011 році / НАПН Украї ни ; [відп. за вип.:
Луговий В. І., Бурда М. І.]. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгома-
нова, 2012. — 347 с.
Про розпочате у 2011 р. дослідження «Теоретичні та науково-
практичні аспекти створення інтегрованого галузевого інфор-
маційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці
Украї ни імені В. О. Су хо млин ського», здійснюване під керівниц-
твом П. І. Рогової. — С. 16.
Відомості про опубліковані праці П. І. Рогової. — С. 230.

527. Історія освіти, науки і техніки в Украї ні : матеріали VІІ Всеукр.
конф. молодих учених та спеціалістів, 16 берез. 2012 р. Ч. 3
/ Нац. акад. аграр. наук Украї ни, Держ. наук. с.-г. б-ка [та ін. ;
 уклад.: В. А. Вергунов, Н. Б. Щебетюк, А. С. Білоцерківська]. —
К. : Корзун Д. Ю., 2012. — 72 с. : фотогр.
Привітання від П. І. Рогової, директора ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су -
хо млин ського, з нагоди 90-річчя від дня створення ДНСГБ
НААН. — С. 45.
На фотогр.: П. І. Рогова та В. А. Вергунов. — С. 45.

528. Каратыгина, Т. Ф. Библиотековедческие воззрения Федора Ива-
новича Каратыгина (к 120-летию со дня рождения) / Т. Ф. Ка-
ратыгина // Науч. и техн б-ки. — 2012. — № 12. — С. 47–51.
Про доповідь П. І. Рогової «Выдающиеся библиотековеды, библи-
ографоведы, книговеды и документоведы Украины и мира: опыт
формирования и перспективы развития», оприлюднену в пер-
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шому томі збірника праць Скворцовських читань «Библиотечное
дело — 2012: библиотечно-информационная деятельность в про-
странстве науки, культуры и образования». 

529. Кирій, С. Співець кохання і любові : [автор. концерт укр. ком-
позитора і поета, співака і музиканта І. Якубовського] / Світлана
Кирій // Пед. газета. — 2012. — Черв. (№ 6). — С. 8 : фотогр.
Про участь П. І. Рогової в концерті, сюрпризом якого для при-
сутніх став виступ в дуеті Павли Іванівни з Ігорем Петровичем.

530. Коваленко, І. Інформаційно-аналітичне забезпечення педаго-
гічної науки, освіти і практики : [про міжнар. наук.-практ. конф.
«Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-ана-
літичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики:
стан та перспективи», 9–11 листоп. 2011 р., Київ–Переяслав-
Хмельницький] / Інга Коваленко, Наталія Кропочева // Бібл.
вісн. — 2012. — № 1. — С. 48–51.
Про виступ П. І. Рогової з доповіддю на секційному засіданні «Ін-
новаційна діяльність — стратегічний напрям розвитку спеці-
альних бібліотек Украї ни», в якій вона розкрила перспективи роз-
витку бібліотечно-інформаційного забезпечення педагогічної
науки і освіти в умовах інформатизацї. Доповідачка підкреслила,
що головним завданням ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського,
бібліотек мережі на сучасному етапі є створення єдиного вікна
доступу до освітніх ресурсів.

531. Коваленко, С. Д. Конференція молодих учених і спеціалістів :
[VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та спеціалістів
«Історія освіти, науки і техніки в Украї ні», присвяч. 90-річчю
створення Держ. наук. с.-г. б-ки НААН та 75-річчя з дня засну-
вання Панфільської дослід. станції ННЦ «Інститут землеробства
НААН», 16 берез. 2012 р.] / С. Д. Коваленко // Бібліотекознав-
ство. Документознавство. Інформологія. — 2012. — № 2. —
С. 80–84.
Про участь П. І. Рогової, директора ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо -
млин ського, засл. працівника культури Украї ни, канд. іст. наук, в
урочистостях. У виступі Павла Рогова високо оцінила внесок
ДНСГБ НААН Украї ни у розвиток вітчизняного бібліотекознав-
ства, бібліографознавства та книгознавства.

532. Кращі освітяни 2011 року : [перелік номінантів] // Освіта. —
2012. — 4–11 січ. (№ 1/2). — С. 7–10.
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За координування масштабного наукового проекту «Науково-ме-
тодичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного за-
безпечення педагогічної науки, освіти і практики Украї ни» Павлу
Рогову, директора ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського, визнано
кращим освітянином року, лауреатом відзнаки «Залиш мені в
спадщину думку найвищу». — С. 9.

533. Круглова, Н. В. Музей российского библиотековеда Ф. И. Кара-
тыгина — культурная инициатива Администрации Уренского му-
ниципального района Нижегородской области / Н. В. Круглова,
М. И. Комарова // Науч. и техн. б-ки. — 2012. — № 8. — С. 45–50.
Про діяльність П. І. Рогової щодо популяризації творчості
Ф. І. Каратигіна: проведення круглого столу «Уроки бібліотечної
історії: про основні напрями персоніфікації бібліотечної справи»
в рамках міжнародної конференції до 10-річчя від дня заснування
ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського в 2010 р.; сприяння нала-
годженню міжнародних зв’язків музею Ф. І. Каратигіна з Голов-
ним військовим інститутом Украї ни.

534. Литовченко, С. Спеціальна педагогіка в режимі он-лайн : [круг-
лий стіл «Інститут спеціальної педагогіки НАПН Украї ни — про-
відник інновацій в освіті осіб з особливими потребами», 18 черв.
2012 р., ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського] / Світлана Ли-
товченко, Олена Покусова // Пед. газета. — 2012. — Лип.
(№ 7). — С. 3.
Про участь директора бібліотеки П. І. Рогової у роботі круглого
столу. У виступі, присвяченому творчій співпраці з Інститутом
спеціальної педагогіки, Павла Рогова представила досягнення ро-
боти бібліотеки щодо розбудови інформаційного простору Украї -
ни, науково-інформаційного супроводу педагогічної науки й осві -
ти, створення галузевого ресурсу та системи інформаційного
забезпечення потреб науковців галузі.

535. Лога, Т. В. Колекції визначних діячів української діаспори Івана
Боднарчука й Тараса Гунчака у фонді Державної науково-педа-
гогічної бібліотеки Украї ни імені В. О. Су хо млин ського
/ Т. В. Лога // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки Украї ни ім. В. О. Су -
хо млин ського / НАПН Украї ни, ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин -
ського. — К., 2012. — Вип. 3 : Науково-методичні та організа-
ційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення
педагогічної науки, освіти і практики Украї ни: стан та перспек-
тиви. — С. 344–357. — Бібліогр.: 13 назв.
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Про П. І. Рогову та директора Інституту українознавства МОН
Украї ни П. П. Кононенка, які провели презентацію книг Т. Г. Гун-
чака «Украї на XX століття», «Мої спогади — стежки життя» у
Київському міському будинку вчителя (2006 р.). — С. 354.

536. Осипчук, Н. Педагогіка серця Януша Корчака : [про заходи у
рамках тижня пам’яті Януша Корчака, організовані Пол. Ін-том
у Києві, ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського, Укр. Пен-клубом
та ін. орг. ; діяльн. С. В. Петровської, голови Укр. т-ва Януша Кор-
чака, щодо популяризації ідей видат. педагога] / Наталія Осип-
чук // Освіта. — 2012. — 14–21 листоп. (№ 48/49). — С. 13. —
(Постать на історичному тлі).
Про виступ П. І. Рогової на відкритті виставки «Педагогіка серця
Януша Корчака» у ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського, присвя-
ченої 100-річчю від початку педагогічної діяльності Корчака та
70-річчю його трагічної загибелі. У виступі директор розповіла
про колекцію творів Я. Корчака, яка подарована Світланою Ва-
силівною Петровською і зберігається у бібліотеці, та інформа-
ційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги Украї ни і світу»
на веб-порталі ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського, де пред-
ставлено також твори Януша Корчака та літературу про нього.

537. Павла Рогова, директор ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин -
ського, цьогорічна ювілярка // Директор шк., ліцею, гім -
назії. — 2012. — № 4. — 1-а с. обкл. : фотогр.

2013

538. Добко, Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліо-
тек Національної академії наук України: становлення та розви-
ток (XX ст. — перше десятиліття XXI ст.) / Тетяна Добко ; [відп.
ред. О. С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вер-
надського. — К. : НБУВ, 2013. — 374 с.
Про монографію П. І. Рогової «Педагогічні бібліотеки України
(друга половина XIX–20-ті роки XX ст.», в якій висвітлено історію
розвитку педагогічних бібліотек в Україні, досліджено діяльність
Довідково-педагогічного бюро, яке на початку XX ст. виконувало
значну довідково-бібліографічну роботу. — С. 43, 70.

539. Рогова Павла Іванівна // Державні нагороди Украї ни. Кавалери
та лауреати : довідк.-енциклопед. вид. / Ін-т біогр. дослідж. —
К., 2013. — Т. 5. — С. 2.
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Розділ ІV

Поздоровлення П. І. Рогової з ювілеями

Державній науково-педагогічній бібліотеці Украї ни 
імені В. О. Су хо млин ського 10 років7

Вітаю з десятилітнім ювілеєм ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин -
ського. Я високо оцінюю роботу цієї установи, радий, що у свій
час вдалося її створити, адже в Украї ні не було подібної бібліотеки.
Хочеться подякувати усім, хто збирав літературу для фонду, особ-
ливо Інститут педагогіки. Приємно, що є і філія бібліотеки в Бу-
динку вчителя. За 10 років керівництва, особисто П. І. Роговій,
усьому колективу вдалося зробити авторитетну бібліотеку, і з
кожним роком вона модернізується, готує тематичні матеріали,
слугує методичним центром для розвитку освітянських бібліотек
у країні. Ця бібліотека має важливе значення не лише для АПН,
освітян, а й для культурного житття українського суспільства.

Василь Кремень,
президент АПН Украї нилистопад 2009 р.

Шановна Павло Іванівно! Шановні колеги!8

Від Президії Академії педагогічних наук Украї ни і від мене осо-
бисто прийміть щирі і сердечні вітання з урочистою подією —
10-річчям від дня заснування головної державної освітянської
бібліотеки!

За 10 років існування Державної бібліотеки ім. В. О. Су хо млин -
ського зроблено колосальний внесок у культурне відродження
Украї ни, у справу популяризації рідного слова, а головне — спри-
яння розвиткові української освіти і науки.
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8 Надруковано: Педагогічна газета. — 2009. — Листоп. (№ 11). — С. 1.



Наша освітянська бібліотека змогла за час свого існування
стати опорою національної духовності й інтелекту, тим колодязем,
з якого освітяни і науковці черпають багатогранні знання.

Державна бібліотека ім. В. О. Су хо млин ського — це не тільки
книгозбірня, це потужна наукова установа, в якій здійснюється
науково-дослідна діяльність, формується національний галузевий
інформаційний ресурс, здійснюється система науково-інформа-
ційного забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної науки і
освітянської практики.

Тож бажаю Вам, шановні друзі, щастя, успіхів і процвітання,
здійснення всіх задумів і планів в ім’я української освіти і науки,
в ім’я духовного відродження нашої держави!

З повагою
президент АПН Украї ни,
академік НАН і АПН
України 
Василь Кременьлистопад 2009 р.

Шановна Павло Іванівно!

Від Президії Академії педагогічних наук Украї ни і від мене осо-
бисто прийміть щирі і сердечні вітання з днем Вашого народ-
ження!

Украї нська наукова і освітянська спільнота знає Вас як праце-
любну, щиру, високопрофесійну людину, талановитого організа-
тора і чарівну жінку.

Бажаю Вам міцного здоров’я, родинного затишку і здійснення
всіх задумів і планів на благо української бібліотечної справи.

З повагою
президент АПН Украї ни 
Василь Кремень2 листопада 2007 року

Шановна Павло Іванівно!

Від імені колективу Інституту вищої освіти АПН Украї ни і себе
особисто сердечно вітаю Вас з днем народження. Бажаю міцного
здоров’я, незмінного натхнення, подальших творчих успіхів у Ва-
шій благородній діяльності.
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Нехай доля дарує Вам щастя, добробут і злагоду, віру в краще
майбутнє, а Ваше серце хай буде зігріте любов’ю і шаною всіх ос-
вітян і науковців Украї ни!

З глибокою повагою
директор Інституту вищої
освіти
В. І. Луговий2 листопада 2007 року

Вельмишановна Павло Іванівно!

Співробітники Інституту спеціальної педагогіки АПН Украї ни
щиро вітають Вас з ювілеєм.

Ваша робота сприяє розвиткові національної системи освіти
та популяризує педагогічну творчість. Ви — знана у світі вчених
людина, Ви завжди перебуваєте у пошуку нових ідей та техно-
логій.

Від щирого серця бажаємо Вам міцного здоров’я, радості і миру
у Вашій душі, тепла і щастя у Вашому серці, затишку і благопо-
луччя у Вашому домі. Зичимо Вам здійснення всіх сподівань.

Нехай Ваше життя повниться радісними подіями, щирими
людьми, достатком, любов’ю та відданістю рідних людей, повагою
колег.

З найкращими побажаннями, 
колектив Інституту спеціальної педагогіки АПН Украї ни

2 листопада 2007 року

Вельмишановна Павло Іванівно!

Від імені колективу Інституту інформаційних технологій і за-
собів навчання АПН Украї ни та від мене особисто прийміть щирі
та сердечні поздоровлення з нагоди Вашого славного Ювілею!

Ваша глибока особиста відданість справі, висока освіченість,
культура, широка ерудиція, багатий практичний досвід, профе-
сіоналізм науковця і педагога, почуття відповідальності у поєд-
нанні з доброзичливістю і людяністю є не лише Вашим безцінним
надбанням, а й запорукою успіхів, авторитету, шани серед колег,
усіх тих, хто Вас оточує.
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Від усієї душі бажаємо міцного здоров’я, благополуччя і щастя,
задоволення від улюбленої роботи і сімейного тепла, на довгі
роки залишатися чарівною та привабливою. Прийміть щиру вдяч-
ність за високе служіння обраній справі, невтомний творчий по-
шук, самовідданість, добро і щедрість душі. Нехай у кожному по-
чинанні Вас супроводжують удача та успіх! Нехай Вам завжди
всміхається доля, дарує Вам міцне здоров’я та довголіття!

З найщирішими почуттями від імені колективу Інституту ін-
формаційних технологій і засобів навчання АПН Украї ни

директор
заслужений діяч науки і техніки
Украї ни,
член-кореспондент АПН Укаїни,
доктор технічних наук, професор 
В. Ю. Биков2 листопада 2007 року 

Вельмишановна Павло Іванівно!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого ювілейного дня
народження від колективу Інституту соціальної та політичної
психології АПН Украї ни і від мене особисто.

Ми високо поціновуємо Вашу багаторічну плідну діяльність на
ниві удосконалення й розвою системи інформаційно-бібліотеч-
ного забезпечення педагогічної науки і освітньої практики неза-
лежної Украї ни. Завдяки Вашим здібностям і зусиллям, працелюб-
ності, невичерпній енергії і відданості справі очолювана Вами
Державна науково-педагогічна бібліотека Украї ни імені В. О. Су -
хо млин ського стала справжнім науково-дослідним, науково-ін-
формаційним і координаційним центром мережі освітянських біб-
ліотек МОН Украї ни та АПН Украї ни.

Усі, кому випало працювати і спілкуватися з Вами, шановна
Павло Іванівно, захоплюються широтою Вашої душі, наснажу-
ються Вашим щирим уболіванням за доручену справу, почува-
ються опроміненими Вашою добротою і щедрістю.

Нехай же Вам випадають щасливі дороги, легкими будуть Ваші
думки, а Ваша домівка повниться злагодою і добробутом. Довгої
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та світлої Вам долі, здоров’я, теплого, привітного сонця, злагоди
в родині, успіхів і натхнення в праці.

З глибокою повагою, 
директор Інституту соціальної
та політичної психології АПН
України 
М. Слюсаревський2 листопада 2007 року

Шановна Павло Іванівно!

Від імені Інституту обдарованої дитини і від себе особисто до-
звольте привітати Вас, чудову людину, з Днем Народження!

Прийміть наші найщиріші вітання! Від усього серця бажаємо
Вам міцного здоров’я та життєвої наснаги, професійних успіхів
та особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди та доб -
робуту у Вашій оселі! Нехай на Вашому життєвому шляху будуть
тільки приємні зустрічі, підтримують та надихають рідні люди,
розуміють та допомагають колеги, минають негаразди та непо-
розуміння. Хай доля збагачує Вас життєвою мудрістю, енергією,
натхненням та радістю сьогодення.

Нехай здійсняться всі Ваші заповітні мрії, бажання і добрі за-
думи!

Від імені колективу 
директор Інституту 
обдарованої дитини 
В. В. Камишин2 листопада 2007 року

Вельмишановна Павло Іванівно!

Від імені багатотисячного колективу Національного педаго-
гічного університету імені М. П. Драгоманова маю честь приві-
тати Вас з нагоди урочистого дня — Вашого ювілею!

Самовідданість і любов, яку Ви виявляєте до власної професії,
творить чудеса і заслуговує на найвищу похвалу. Упродовж ба-
гатьох років Державна науково-педагогічна бібліотека Украї ни
імені В. О. Су хо млин ського, вміло керована Вами, підтверджує
свій високий соціальний статус всеукраїнської галузевої бібліо-
теки. Як осередок науки, культури та освіти науково-педагогічних
кадрів, бібліотека стала широко відомою в Украї ні, втілюючи у
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собі традиції та передовий досвід науково-інформаційного забез-
печення вітчизняної педагогічної освіти. Схвальні читацькі від-
гуки за допомогу в освоєнні складної педагогічної професії щодня
звучать на Вашу адресу.

Бібліотекарська праця — свята та неоціненна. Будучи без -
оглядно вірним своєму поклику допомагати кожному, хто прагне
отримати нові знання у здобутті майбутньої професії, бібліотекар
здійснює ратний подвиг, і суспільство у великому боргу перед
ним. Тож дозвольте висловити величезну подяку Вам, шановна
Павло Іванівно, за багаторічну сумлінну працю в Державній нау -
ково-педагогічній бібліотеці Украї ни імені В. О. Су хо млин ського,
за Ваш особистий внесок у розвиток вітчизняної педагогічної нау -
ки, за те, що бережете та розвиваєте свічадо нашої педагогічної
освіти.

З нагоди такої урочистої події прийміть найщиріші вітання і
побажання нових творчих досягнень, невичерпної енергії, бадьо-
рості, наснаги та щоденних перемог.

З повагою,
ректор Національного
педагогічного
університету імені
М. П. Драгоманова
академік 
В. П. Андрущенко2 листопада 2007 року

Вельмишановна Павло Іванівно!

Сердечно і щиро вітаємо Вас із Славним Золотим Ювілеєм!
Бажаємо, щоб Ваш життєвий шлях був осяяний щастям і ра-

дістю нових творчих здобутків у благородній просвітницькій ді-
яльності!

Хай освітлює Вас почуття вдячності тих багатьох, кому Ви від-
криваєте Світло знань, нехай добром повертається до Вас те до-
бро, яке Ви щедро віддаєте людям!

Добра, любові, вірних друзів, особистого щастя, добробуту, міц-
ного здоров’я на многії літа бажаємо Вам!

Педколектив
КМПУ ім. Б. Д. Грінченка2 листопада 2007 року
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Шановна Павло Іванівно!

У цей святковий осінній день колектив Черкаського обласного
інституту післядипломної освіти педагогічних працівників щиро
вітає Вас з ювілеєм!

Мудреці стверджують, що кожна людина по-своєму шукає від-
повідь на запитання про головне призначення у власному житті
і співвідносить його пошук з відчуттям цілісності й повноти своєї
життєдіяльності. Є люди, які з упевненістю знають, що знайшли
своє покликання і щасливі в ньому. Не менш щасливі і ті люди,
які зустрічаються з ними на життєвих шляхах.

Нам пощастило співпрацювати з Вами — професіоналом висо-
кого рівня, толерантною, глибоко порядною, щирою і відкритою
людиною, мудрим керівником і наставником, яка вже багато років,
успішно реформуючи зміст сучасної системи бібліотечної діяль-
ності, розвиває творчий потенціал освітянських бібліотек Украї -
ни, підтримує талановитих і здібних бібліотечних працівників.

Невтомна праця, невичерпна енергія, відданість улюбленій
справі, захопленість новим, інноваційним, вимогливість до себе і
увага до оточуючих принесли Вам заслужений авторитет і шану
колег і працівників усіх освітянських бібліотек країни.

Тож сьогодні хочеться побажати, аби доля ще багато років
щедро дарувала Вам щастя, здоров’я і благополуччя! Нехай творче
натхнення і душевні злети будуть вірними супутниками Ваших
діянь! Хай зірка перемог і успіхів ще довго сяє на Вашому життє-
вому шляху! Хай Ваша палка, нестримна душа, яка випромінює
тепло, доброзичливість, радість, натхнення, оптимізм і мудрість,
буде завжди відкритою, надихає й підтримує інших і стимулює
до творчого пошуку.

З повагою,
директор Інституту 
післядипломної освіти 
педагогічних працівників 
Н. М. Чепурна2 листопада 2007 року
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Шановна Павло Іванівно!

Щиро вітаємо Вас з ювілеєм!
Прийшовши в 1989 р. на посаду керівника бібліотеки Київ-

ського будинку вчителя досвідченим практиком, знаним в Украї -
ні бібліографом, Ви енергійно долучилися до нової для Вас
справи — управління бібліотекою. Саме завдячуючи Вашому орга -
нізаторському таланту, вмінню бачити перспективу, чітко визна-
чати стратегічний курс і пріоритет, залучати думку провідних фа-
хівців — бібліотекознавців і педагогів, спрямовувати колектив
на реалізацію поставлених завдань, очолювана Вами бібліотека
була реорганізована в Державну науково-педагогічну бібліотеку
Украї ни і отримала науковий статус.

Нам імпонує Ваша невтомна енергія керівника-новатора, від-
чуття нового, прагнення сміливо експериментувати, впроваджу-
вати нові технології, вивчати кращий досвід вітчизняних і зару-
біжних бібліотек, що дозволило Вам разом з колективом
розробити і реалізувати досконалу концепцію якісного бібліо-
течно-інформаційного забезпечення педагого-психологічної
думки в Украї ні.

У колі Ваших наукових і виробничих інтересів постійно пере-
буває мережа освітянських бібліотек. Завдяки Вам створено дієву
систему науково-методичного забезпечення її діяльності.

Ми вдячні Вам за глибоке розуміння високого громадського при-
значення бібліотеки і бібліотечної професії, за Ваш практичний
внесок у справу навчання і виховання професіоналів бібліотечної
справи, справедливу вимогливість і турботу про тих, хто пропагує
книгу — одвічне й невичерпне джерело духовності народу.

Бібліотечна спільнота вдячна Вам за високий професіоналізм
і оперативність у вирішенні проблем, постійну готовність до твор-
чої співпраці, взаємодопомоги, обміну досвідом і думками.

Ювілей — це нагода для осмислення певних віх життя і визна-
чення планів на майбутнє. Ми завжди захоплюємося тим, що у
Вашому житті Ви органічно поєднуєте талант вдумливого дослід-
ника-науковця, керівника-новатора, твердий характер і добро-
зичливість, жіночність, чарівний голос і любов до пісні.
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Бажаємо Вам, дорога наша колего, багато сонячних літ, щасли-
вої долі, міцного здоров’я, нових трудових і наукових звершень.

За дорученням колективу Національної бібліотеки Украї ни
імені В. І. Вернадського

генеральний директор,
академік НАН Украї ни 
О. С. Онищенко2 листопада 2007 р.

Павлі Іванівні Роговій 

З нагоди урочистостей, присвячених 5-річчю Бібліотеки

Школа, освіта, знання —
Відомі з дитинства слова,
Але без книжки вони,
На жаль, лише тільки слова.
Яка в Книзі схована сила,
Який енергійний заряд,
Збагнула Паула мила
Й взялась будувать Книгоград.

На вигляд звичайна жінка:
Красива, струнка, чарівна,
Та часом такі творить дива,
Що дивується навіть сама.
Не просто пробить на папері
Високе й почесне ім’я9,
А справді відкрити двері
У світ науки й добра.
Відоме знаряддя Вчителя
Нових набуває рис,
І ось — мережа Освітянська,
І Храм для Центральної зріс.
Немає тут місця тузі,
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Немає коли сумувать,
Є поруч надійні друзі,
І квітне книжковий сад.
За Вас, мила Сестро, ми раді,
Та що тут іще говорить,
Коли поважні й завзяті
Читачі приходять сюди.

Бібліотека — світоч знання,
Поступ в майбутнє триває.
Просвіти горить хай душа,
І спокою, й втоми не знає !!!

Тетяна Добко,
Національна бібліотека
України 
імені В. І. Вернадського27.10. 2004

Дорога Павло Іванівно!

Хай сонячний багрянець листопадовий
Вас осипає золотом з небес,
Щоб Вашої душі принади
Іще творили тисячі чудес.
Щоб усмішка була яскрава
І Ви завжди красива й величава.
Хай камертоном Вашої душі
Звучать завжди любові голоси.

З повагою, 
Тетяна Добко2.11.2009 р.

Вельмишановна Павло Іванівно!

Колектив НТБ НТУУ «КПІ» палко, щиро і сердечно вітає Вас,
знаного спеціаліста бібліотечної справи в Украї ні, із славним
 ювілеєм.
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Із 1993 року Ви, шановна Павло Іванівно, біля керма Централь-
ної бібліотеки освіти Міністерства освіти Украї ни. Згодом Вашими
зусиллями була створена Державна науково-педагогічна бібліо-
тека імені В. О. Су хо млин ського, яка отримала статус наукової
 установи.

Завдячуючи Вашій ініціативі, наполегливості, Вашому глибо-
кому розумінню завдань сучасної української освіти, підтримці
Британської Ради в Украї ні, Академії педагогічних наук Украї ни у
Вашій бібліотеці створено Ресурсний інформаційно-освітній
центр, який дасть можливість українським науково-педагогічним
працівникам приєднатися до європейського інформаційного про-
стору. Ваше широке коло наукових інтересів з питань інформа-
ційно-бібліографічного забезпечення педагогічної науки і прак-
тики, публікації з історії і проблем становлення мережі
педагогічних бібліотек Украї ни, захист кандидатської дисертації,
членство в національних і міжнародних бібліотечних організаціях
і асоціаціях, громадах, участь у національних і міжнародних про-
фесійних заходах піднімає Вас, шановна Павло Іванівно, на висо-
кий щабель ученого, натхненного сіяча розумного, доброго і віч-
ного.

Вам притаманні неповторна жіночність, любов до людей, здіб-
ності організатора і керівника, високі професійні якості. У день
Вашого ювілею щиро зичимо Вам, Павло Іванівно, міцного здо-
ров’я, творчої наснаги, благополуччя, теплих і сонячних літ в ото-
ченні близьких, вірних друзів і соратників, оптимізму і здійснення
всіх мрій і бажань.

З повагою, 
директор НТБ НТУУ «КПІ»,
заслужений працівник культури
Украї ни 
Г. Дригайло2 листопада 2007 року

Вельмишановна Павло Іванівно!

Колектив Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки
УААН сердечно вітає ВАС, кандидата історичних наук, директора
Державної науково-педагогічної бібліотеки Украї ни імені В. О. Су -
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хо млин ського, добру й глибокопорядну людину, з Вашим ювілеєм.
Вашому багатогранному таланту притаманні такі риси, як гост -

рий розум, кмітливість, добрий гумор, щирість і доброзичливість,
наполегливість та відповідальність у досягненні мети, розуміння
пріоритетів та принциповість у відстоюванні інтересів нашої не-
залежної Украї ни.

В цей радісний день шлемо Вам, Павло Іванівно, наші найщи-
ріші вітання і побажання.

Нехай у Вашому подальшому житті збудуться мрії, які ще не
збулися. Нехай доля Вас щедро пестить своїми земними дарами і
щедротами, відчуйте радість земного життя зі всіма його статками
й нестатками, позитивами й негативами. Відчуйте запах вітру й
сонця, безкрайого моря і гірського безмежного простору, радість
людського буття.

Наче птиці летять Ваші роки, 
Їх ніколи не вернеш назад, 
Ніби вчора було лише сорок, 
А сьогодні уже — шістдесят.
60 — це зовсім небагато,
Хочемо, щоб зайвою і сотня не була, 
Тож бажаємо в родинне свято 
Довгих років щастя і добра.
Хай над Вами буде мирне небо,
Не покидають сили на путі, 
І живіть ви стільки, скільки треба, 
Молодо крокуючи в житті.

З повагою, за дорученням
колективу
директор ДНСГБ УААН
професор 
В. А. Вергунов2 листопада 2007 року

Вельмишановна Павло Іванівно!

Колектив бібліотеки щиро та сердечно вітає Вас
із Днем народження — з Ювілеєм!!!
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У суспільстві Ви відомі як професіонал, людина компетентна,
вольова й доброзичлива, яка користується авторитетом і повагою.
За Вашими плечима — багатолітній досвід і визнання. Ваша прин -
ципова позиція відома усім і викликає глибоку шану. Нехай Ваша
плідна праця, завдяки якій багато речей знаходять в житті свій
сенс та константи, буде щедрою на життєдайні плоди, повагу та
любов.

Ми від щирого серця бажаємо, аби всі Ваші справи були непід-
владні плину часу та зміні поколінь. Нехай тепло та затишок ро-
динної оселі надійно захищає Вас від життєвих негараздів, а в
майбутньому на Вас чекає ще багато наповнених корисними спра-
вами і земними радощами років. Тож многих Вам літ, вельмиша-
новна Павло Іванівно, і хай Ваша професійна майстерність та жит-
тєвий досвід слугують і надалі на почесній і відповідальній
бібліотечній ниві!

Хай Вам завжди посміхається доля.
Несуть тільки радість із собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки.
Снаги трудової — без ліку.
Пошани й добра — від людей,
Щасливого й довгого віку
Бажаємо Вам у цей день!

Із глибокою повагою, 
колектив 
ДНПБ Украї ни 
ім. В. О. Су хо млин ського 2.11.2012 р.

Дорога Павло Іванівно!

Прийміть щиросердні вітання на честь Вашого ювілею від ко-
лективу філії ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського. Бажаємо
міцного здоров’я, щастя, благополуччя, молодості й краси, духов-
них злетів та творчого натхнення на Вашій науковій ниві. З Днем
народження!
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Ваш ювілей — достойна дата,
На мудрість і добро багата.
Не підлітковий вік, що лине швидкоплинно,
А зміст і глибина, як в добрих винах.
Хай творчі здобутки
Не кануть в літа,
А натхнення струмить невпинно
У розвитку повсякденного життя.
Ви завжди міс Чарівність!
І цього не відняти.
Усе найкраще, що могла 
Дала Вам мати.
Живіть у здоров’ї, у щасті і силі,
Літа проти Вас хай будуть безсилі.
Бажаємо бути в роботі успішною
І керувати установою Національно-педагогічною!

З глибокою повагою 
колектив філії
ДНПБ Украї ни 
ім. В. О. Су хо млин ського 2.11.2012 р.

Шановна Павло Іванівно!

Редакційний колектив журналу «Директор школи, ліцею, гім-
назії» щиро вітає Вас з ЮВІЛЕЄМ!

Ви — ініціатор та рушійна сила нашої Бібліотеки. Тож бажаємо
Вам радіти від наростаючої потужності Вашої справи; розвивати
наше партнерство на кшталт останнього спільного проекту Біб-
ліотеки, Журналу і шкіл Украї ни!

Разом наш вплив і можливості зростатимуть!
Бажаємо Вам залишатись такою ж красивою Жінкою, як на об-

кладинці нашого журналу!
Хай Вас життя колише на хвилях людської любові!
Хай і надалі супроводжує Вас міцне здоров’я, гарний настрій,

творча енергія, Книга і Пісня.
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Перефразуючи Ліну Костенко, зазначимо:
Ця жінка так співає гарно...
Її послухать — 
Котяться віки.
І все іде, але не все минає
Над берегами вічної ріки.

Головний редактор журналу 
«Директор школи, ліцею,
гімназії» 
Виговська О. І.2.11.2012 р.

Шановна Павло Іванівно!

У світлий день народження, 
оповитий чарами золотої осені, 
колектив Київського міського будинку вчителя
від щирого серця вітає Вас із славним ювілеєм!
Цей день Ви зустрічаєте у розквіті сил і таланту,
З вагомими творчими здобутками на ниві освіти.
Ваш професіоналізм, сумлінна праця, мудрість і енергія
Завжди були спрямовані на досягнення
Високої благородної мети: збереження і примноження
Справжніх духовних цінностей українського народу
Заради процвітання нашої держави.
Ваша діяльність є прикладом
Самовідданого служіння Батьківщині.
Тож нехай примножаться Ваші сили, 
Здоров’я, здійсняться задуми і найсміливіші плани.
Успіхів Вам — від життя,
Прихильності — від долі,
Любові — від тих, хто поруч.
Хай Вас зігріває Віра, 
підтримує Надія,
надихає Любов.
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До ювілею Павли Іванівни Рогової

РОМАНС ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ

В нашем Доме мы с ней повстречались, 
Ее творчества ждал этот зал, 
Нежным голосом все восхищались, 
Стоя зритель ей рукоплескал.
Отвори в свое сердце калитку,
Красотой нашу душу согрей.
В дар прими кружевную накидку
И вина полный кубок налей.
Ты на вечере пела романсы, 
Собирала на праздник друзей.
Как легко танцевала ты вальсы, 
Королевы была ты милей.
Подними этот кубок заздравный,
Лучших слов нам сегодня не жаль.
Как идет тебе, славная Павла,
Эта темно-вишневая шаль.

З повагою
директор Київського 
міського будинку вчителя 
Л. Мельник2 листопада 2007 року

Шановна Павло Іванівно!

Вітаю Вас з високою державною нагородою — орденом княгині
Ольги III ступеня.

Це гідна оцінка Вашого значного особистого внеску в соці-
ально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній роз-
виток Украї нської держави, вагомих трудових досягнень, багато-
річної сумлінної праці.
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Прийміть найщиріші побажання міцного здоров’я, добра, миру
і щастя. Нехай прагнення до кращого майбутнього нашої Бать-
ківщини надихає Вас на нові звершення і починання!

З повагою,
керівник апарату 
Верховної Ради Украї ни 
В. Зайчук29.01.2013

Шановна Павло Іванівно!

Щиро вітаю Вас із високою державною нагородою орденом
княгині Ольги III ступеня.

Шаную Ваш високий професіоналізм, досвід, глибоке відчуття
патріотичного обов’язку, які спонукають досягати суспільно зна-
чущих цілей! Ваш приклад надихає й заслуговує поваги.

Бажаю Вам міцного здоров’я, довголіття, благополуччя та по-
дальших успіхів й досягнень.

З повагою,
Голова Держінформнауки, 
академік НАН Украї ни 
В. П. Семиноженко25.01.2013
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Додаток 1

Уривки з листів, книги відгуків читачів та колег,
керівників різних установ, гостей бібліотеки 

Вельмишановна Павло Іванівно! Шановні колеги!
Дирекція та колектив Львівської обласної науково-педагогічної

бібліотеки щиро вітають вас із 5-річчям створення Державної
нау ково-педагогічної бібліотеки.

Вам, хто своїм розумом, своєю працею та талантом зумів ви-
вести на державний рівень питання бібліотечного забезпечення
освітянської галузі — земний поклін! Нехай ніколи не вичерпа-
ється ваш творчий потенціал, множаться сили духу та здоров’я
на ниві розвитку та зміцнення установи. 

Особливі слова адресуємо Павлі Іванівні — найкращій пред-
ставниці бібліотечної еліти, справжній подвижниці та трудівниці.
Її титанічна праця, покладена на олтар бібліотеки, вже сьогодні
дає свої плоди.

Щиро тішимося успіхами ДНПБ, підтримуємо та працюємо ра-
зом із вами на благо нашої держави.

З повагою, від себе особисто та за дорученням колективу, 
Ярослава Сокольська,
директор Львівської обласної 
науково-педагогічної бібліотеки 28.10.2004 р.

Упродовж 12 останніх років співробітничаю з Бібліотекою, ще
від часу, коли найкраща в Украї ні педагогічна книгозбірня нази-
валась Центральною освітянською. Нині академічна Державна
нау ково-педагогічна бібліотека імені В. О. Су хо млин ського —
всеукраїнське багатюще гуманістичне джерело, від якого освітяни
Украї ни набираються наснаги та знань, щоб сіяти розумне, добре
та вічне на педагогічних наших нивах. Найвищої похвали, поці-
нування заслуговує воістину звитяжна праця вельмишановної
Павли Іванівни Рогової, директора, яка зуміла піднести Бібліотеку
на такий високий європейський рівень. Щира подяка п. Павлі Іва-
нівні та колективу за сумлінну працю! Усі роки колектив Бібліо-
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теки надавав мені дієву допомогу, внаслідок чого побачили світ
такі мої прозові та політологічні книги: «Кайдашизм, або доки ж
будемо самоїдами?», «У світі українських інтелектуалів», «Світочі
і лжепророки», «На крутих роздоріжжях».

Так тримати, шановна Бібліотеко!

Віктор Лупейко,
член Національної Спілки
письменників,
член Національної Спілки журналістів,
Заслужений вчитель Украї ни,
лауреат літературної премії імені
Г. Косинки

Дуже шанована мною Павло Іванівно!
З великою насолодою переглядаю сайт бібліотеки, яку я дуже

люблю. Щиросердечно заявляю, що це найкращий сайт Академії
педагогічних наук Украї ни. Жодна академічна установа такого
красивого, логічно вибудуваного, простого у використанні, до-
ступного, динамічного стосовно інформаційного ресурсу не має.
В цьому сайті відчувається душа всього колективу і прекрасного,
талановитого керівника.

Щиро бажаю Вам завжди бути на недосяжних ні для кого ви-
сотах.

В. Л. Шевченко 29.10.2007

Шановна Павло Іванівно!
Хочеться висловити Вам і всьому колективу бібліотеки подяку

за гостинний і теплий прийом, набуті знання і вміння у такій ці-
кавій професії, як бібліотекар.

Бажаю Вам творчих успіхів і сподіваюся на плідне співробіт-
ництво в майбутньому.

З повагою, 
бібліотекар Інституту
професійно-технічної освіти
АПН Украї ни
Мартьянова Ганна Сергіївна 27.03.2009
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Спасибо Вашему профессионализму!
Стажировка по реферированию научной информации дала мне

неоценимый опыт благодаря ее организаторам — сотрудникам
ГНПБ Украины им. В. А. Су хо млин ского. Спасибо за искренность
в Ваших намерениях и за компетентность высочайшего уровня.

С ув., 
Грешева Н. А.29.04.2009

Шановні колеги!
Висловлюємо щиру подяку усім організатором проведеного

стажування з реферування за надання важливої інформації біб-
ліотекарям з усієї Украї ни, за гостинність та теплоту спілкування.
Велике спасибі! Візит до ДНПБ Украї ни ім. В. О. Су хо млин ського
залишив найприємніші враження! Нехай ваша бібліотека процві-
тає! Хай щастить усім вам!

Колектив бібліотеки
Південноукраїнського 
державного педагогічного
університету 
імені К. Д. Ушинського 29.04.2009

Від імені дирекції наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка і від себе особисто
щиро дякую організаторам семінару, керівництву Державної нау -
ково-педагогічної бібліотеки Украї ни імені В. О. Су хо млин ського,
всім співробітникам, які надали нам дуже цінну інформацію, ква-
ліфіковану методичну допомогу з питань реферування, бібліо -
графування, інформаційно-наукової роботи. Отримала відповіді
на всі питання. Приємні враження залишаються про роботу з учас-
никами семінару, високий професіоналізм співробітників бібліо-
теки, бажання допомогти всім і в усьому.

З найкращими побажаннями,
зав. науково-
бібліографічного відділу
Опря Тамара Миколаївна 29.04.2009
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Шановна Павло Іванівно!
Адміністрація Київського обласного інституту післядипломної

освіти педагогічних кадрів висловлює щиру подяку особисто Вам
за сприяння розвитку освітянських бібліотек Київщини у сучасні
бібліотечно-інформаційні центри, а також просить висловити по-
дяку співробітникам Вашої бібліотеки Хемчян Ірині Іванівні, Ва-
раксіній Наталії Володимирівні, Самчук Ларисі Іванівні, Коваленко
Інзі Йосипівні, Угловій Ользі Віталіївні, Заліток Людмилі Михай-
лівні за високий рівень організації й проведення науково-прак-
тичного семінару для завідувачів районних (міських) методичних
кабінетів відділів (управлінь) освіти Київської області «Розвиток
бібліотек методичних служб як інформаційно-методичних центрів
професійного зростання педагогічних кадрів регіону», що від-
бувся 16 квітня 2009 року на базі Вашої бібліотеки.

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.
З повагою,
ректор Київського
обласного 
інституту післядипломної
освіти педагогічних кадрів
Н. І. Клокар 07.05.2009

Щиро дякую всім працівникам бібліотеки за високий профе-
сіоналізм, інтелігентність, професійну культуру. Ваш заклад може
слугувати високим зразком наукової організації праці, толеран-
тного ставлення до людини. Очевидним є той факт, що адмініс-
трації закладу вдалося створити прекрасний колектив, а високий
рівень загальної культури кожного працівника забезпечує від-
чуття атмосфери добра, гармонії, спонукає до творчості.

Л. Чеховська,
м. Запоріжжя 25.05.2009
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Фотолітопис професійної та громадської
діяльності П. І. Рогової

Фундатори ДНПБ України: міністр освіти і науки України, 
президент АПН України В. Г. Кремень і П. І. Рогова (2001)

П. І. Рогова з президентом НАПН України В. Г. Кременем (2011)



183

Державна науково-педагогічна бібліотека України
імені В. О. Сухомлинського (2012)

Філія ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, розташована у Київському
будинку вчителя (вул. Володимирська, 57). До 2000 р. тут розміщувалася

Центральна освітянська бібліотека, яку очолювала П. І. Рогова
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Колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2009).
У центрі першого ряду — директор П. І. Рогова

П. І. Рогова в робочому кабінеті (серпень 2003)
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Перший рік розбудови ДНПБ України (2000).
Директор П. І. Рогова, заступник директора Т. Ф. Букшина, 

зав. відділів: І. Г. Лобановська, В. Копанєва, І. І. Хемчян, Л. М. Сєрова та ін.

Адміністративно-управлінський апарат ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського (2009). У першому ряду справа наліво: 

вчений секретар Т. І. Годецька, П. І. Рогова, заступник директора 
І. Г. Лобановська, завідувач філії А. М. Доркену
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П. І. Рогова з С. Д. Олійником —
меценатом, другом ДНПБ України,
доктором політології, 
полковником армії США у відставці
у Національній парламентській
бібліотеці України з нагоди ювілею
Ф. П. Погребенника (1999)

П. І. Рогова з Б. Д. Ясінським —
меценатом, другом ДНПБ України,
громадським діячем української
діаспори у США, педагогом,
дослідником української книги,
бібліографом та Т. В. Добко —
завідувачем відділу 
Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського (2000)
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П. І. Рогова з Т. Г. Гунчаком — меценатом, другом ДНПБ України, ученим-
істориком, громадським діячем, професором зі США, академіком АН вищої

школи України, який подарував Центральній освітянській бібліотеці
перший комп’ютер (1995) 

Ювілей Ф. П. Погребенника (1994).
Зліва направо: д-р філол. наук Ф. П. Погребенник, 

заслужена артистка України Л. Лимар, П. І. Рогова
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Під час ювілею Ф. П. Погребенника (1994). Зліва направо: 
В. І. Павленко, академік НАН України М. Г. Жулинський, П. І. Рогова

Ювілей Ф. П. Погребенника (1994).
Зліва направо: народна артистка СРСР М. Ю. Стеф’юк, П. І. Рогова,

В. І. Павленко, Л. Ф. Мельник — директор Київського будинку вчителя
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П. І. Рогова виступає на міжнародній конференції з питань українознавства 
в Іллінойському університеті в м. Урбана-Чампейн (США, 1995)

Зустріч П. І. Рогової з редакцією газети «Свобода» (США) у Нью-Йорку (1995)
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П. І. Рогова у Нью-Йорку на Манхеттені (США, 1995)

Вечір, присвячений творчості
Романа Рахманного. 
На сцені: брат ювіляра — 
Степан Олійник (у центрі). 
Веде вечір д-р філол. наук 
Ф. П. Погребенник (1997)
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П. І. Рогова спільно з Ф. П. Погребенником веде вечір, 
присвячений творчості Романа Рахманного (1997) 

П. І. Рогова
з Ф. П. Погребенником —

ведучі вечорів
«Визначні жінки України»

в Центральній
освітянській бібліотеці

упродовж 7 років
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На святкуванні 90-річчя Будинку вчителя (2002).
Зліва направо: Т. Ф. Букшина, Ю. М. Хорунжий, П. І. Рогова, І. І. Хемчян

Зустріч колективу бібліотеки з М. Горинем і А. Лозинським (США) (1999)
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Вітання з Всеукраїнським днем бібліотек (30 вересня 2003).
Зліва направо: С. В. Сухомлинський, П. І. Рогова, 

академік АПН України М. С. Вашуленко

Ювілей О. С. Онищенка — генерального директора 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2003).

Зліва направо: П. І. Рогова, академік О. С. Онищенко, Р. І. Павленко —
директор Національної наукової медичної бібліотеки України
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П. І. Рогова веде презентацію покажчика «М. Д. Ярмаченко — вчений-
педагог, академік, перший президент АПН України» у ДНПБ України (2003).

Зліва направо: академіки АПН України М. Д. Ярмаченко, 
І. Д. Бех, М. С. Вашуленко

Презентація Фонду В. О. Сухомлинського у ДНПБ України та урочистості 
з нагоди присвоєння бібліотеці імені В. О. Сухомлинського (24 квітня 2003).

Зліва направо: С. В. Сухомлинський, академік О. В. Сухомлинська, 
заступник міністра освіти і науки України В. О. Огнев’юк
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П. І. Рогова після захисту дисертації з опонентами 
(справа наліво) д-ром іст. наук Б. І. Андрусишиним, канд. іст. наук Т. В. Добко 

та академіком О. В. Сухомлинською (2004)

Захист П. І. Роговою
дисертації (18 листопада 2004)
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Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітянські бібліотеки
України. Історичні тенденції. Сучасний стан та перспективи розвитку»

(27–29 жовтня 2005). Зліва направо: віце-президент АПН України 
О. Я. Савченко, академік АПН України О. В. Сухомлинська, президент АПН

України В. Г. Кремень, П. І. Рогова, представник Міністерства 
освіти і науки України О. В. Корнілова

Академік АПН України О. В. Сухомлинська і П. І. Рогова на відкритті 
Фонду В. О. Сухомлинського, подарованого бібліотеці 

родиною видатного педагога (2003) 
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Виїзне засідання Президії АПН України 
у Харківському національному педагогічному університеті

імені Г. С. Сковороди (24–25 травня 2007). Друга справа — П. І. Рогова

Творчий вечір Ю. М. Хорунжого — відомого українського письменника,
лауреата Літературної премії імені Андрія Головка та Літературно-

мистецької премії імені Володимира Косовського, присвячений 40-річчю
його творчої праці, який відбувся у приміщенні філії ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського (Будинок учителя). Ведучі вечора — 
директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського П. І. Рогова 

та письменник, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка
М. Ф. Слабошпицький (30 листопада 2006)
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Відкриття Ресурсного інформаційно-освітнього центру
в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (вересень 2007).

Директор Британської Ради в Україні Т. Сандел виголошує промову

На ХІV Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський 
у діалозі з сучасністю: виховання громадянина», у рамках яких П. І. Рогова

проводила секцію для шкільних бібліотекарів (м. Слов’янськ, вересень 2007)
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Урочистості з нагоди ювілею П. І. Рогової (2 листопада 2007).
Президент АПН України, академік В. Г. Кремень вітає П. І. Рогову

Під час ювілею П. І. Рогової (2 листопада 2007).
Зліва направо: П. І. Рогова, академіки АПН України О. Я. Савченко 

та О. В. Сухомлинська
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Ювілей П. І. Рогової. (2 листопада 2007)
Ведучий свята — академік М. С. Вашуленко

П. І. Рогову вітає з ювілеєм 
д-р пед. наук Г. П. Пустовіт

(2 листопада 2007)

З ювілеєм вітає П. І. Рогову 
онука Крістіна

(2 листопада 2007)
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XV Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський 
у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, перспективи» 

(Кіровоград–Павлиш, 25–26 вересня 2008). 
П. І. Рогова і завідувач читального залу Фонду В. О. Сухомлинського

Л. М. Заліток у педагогічно-меморіальному музеї (особистій бібліотеці
В. О. Сухомлинського) Павлиської загальноосвітньої школи № 1

ім. В. О. Сухомлинського

П. І. Рогова на урочистостях з нагоди святкування дня народження 
В. О. Сухомлинського в Українському колежі ім. В. О. Сухомлинського (2007).

Зліва направо: директор Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського, 
канд. пед. наук В. М. Хайруліна, академік О. В. Сухомлинська, П. І. Рогова 
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На відкритті пам’ятника
видатному педагогу-гуманісту 
В. О. Сухомлинському з нагоди
90-річчя від дня його
народження 
у ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 
(29 вересня 2008).
Президент АПН України,
академік В. Г. Кремень 
і П. І. Рогова

На Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Освітянські бібліотеки
України в реалізації програми рівного доступу до якісної освіти» 

(м. Черкаси, 20–22 жовтня 2008). Зліва направо: П. І. Рогова, Н. М. Чепурна —
директор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти

педагогічних працівників, Ю. М. Таран — начальник відділу освіти
Кам’янської РДА, Г. Г. Грипас — завідувач Кам’янського районного

методичного кабінету 
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Презентація книги 
О. В. Сухомлинської 

«Этюды 
о В. А. Сухомлинском.

Педагогические
апокрифы» 

у ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

(1 жовтня 2009).
Академік АПН України 

О. В. Сухомлинська 
і П. І. Рогова

На XVI Всеукраїнських педагогічних читаннях «Ціннісні виміри сучасної
освіти: діалог з В. О. Сухомлинським» (м. Херсон, 17–18 вересня 2009).

П. І. Рогова і директор Павлиської загальноосвітньої школи № 1 
імені В. О. Сухомлинського В. Ф. Деркач 
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П. І. Рогова виголошує вітальне слово з нагоди відкриття у ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського виставки члена Національної спілки художників

України Й. Б. Осташинського (5 березня 2009)

П. І. Рогова веде презентацію книги В. О. Жадька «Микола Аркас» 
(20 березня 2009). Зліва — д-р філософ. наук В. О. Жадько 
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На святкуванні 70-річчя народного артиста України І. Д. Гамкала (2009).
Зліва направо: Т. В. Добко, І. Д. Гамкало, П. І. Рогова

На виставці «Інноватика в освіті України» (2 грудня 2009).
Зліва направо: віце-президент АПН України В. І. Луговий, заступник міністра
освіти України М. В. Стріха, П. І. Рогова, директор Інституту інноваційних

технологій МОН України О. А. Удод, ректор Переяслав-Хмельницького
педагогічного університету ім. Г. Сковороди В. П. Коцур, заступник директора

Інституту інноваційних технологій МОН України К. М. Левківський 
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П'ятнадцята ювілейна міжнародна конференція «Крим — 2008» 
«Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, 

культури, освіти та бізнесу» (Судак, 7–15 червня 2008). 
Фото на згадку з видатним російським бібліотекознавцем,

документознавцем Ю. М. Столяровим. Справа наліво: І. І. Хемчян,
П. І. Рогова, Ю. М. Столяров, Н. Г. Мацібора, Т. І. Роскіна, Н. В. Вараксіна

Відвідини «білоруського діаманта» — Національної бібліотеки Білорусі
делегацією провідних фахівців бібліотек України (21 листопада 2008).

Справа наліво: П. І. Рогова, Л. В. Савенкова, І. Г. Лобановська, 
І. І. Хемчян, Н. В. Вараксіна
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Урочисте засідання, присвячене 10-й річниці з дня заснування ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського (22 вересня 2010). Зліва направо: академік НАПН

України О. Я. Савченко, віце-президент НАПН України В. І. Луговий, 
П. І. Рогова, академік-секретар Відділення загальної педагогіки 

та філософії освіти О. В. Сухомлинська

Урочисте святкування 10-річчя з дня заснування ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського (22 вересня 2010). Зліва направо: М. І. Комарова —

директор музею ученого-просвітителя Ф. І. Каратигіна (Російська
Федерація), Т. Ф. Каратигіна — доктор педагогічних наук, професор

Московського державного університету культури і мистецтв (Російська
Федерація), І. І. Хемчян — зав. відділу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського,

П. І. Рогова, Й. Б. Осташинський — народний художник України
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Голова Верховної Ради України В. М. Литвин і П. І. Рогова під час вручення
Грамоти Верховної Ради України за заслуги перед українським народом (2010)

Презентація персональної виставки живопису Михайла Яремківа «Звуки
квітів» у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (26 травня 2011).

Виступає М. Яремків
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Учасники міжнародної наукової конференції «Еволюція структури і функцій
бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій» 

(5 жовтня 2010). Зліва направо: П. І. Рогова, Г. М. Швецова-Водка — професор
Рівненського державного гуманітарного університету, О. С. Онищенко —

генеральний директор Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського, В. А. Вергунов — директор Державної наукової

сільськогосподарської бібліотеки НААН України 

На загальних зборах НАПН України (2010). Зліва направо: академік НАПН
України М. С. Вашуленко, П. І. Рогова, директор Інституту проблем

виховання академік І. Д. Бех, головний вчений секретар 
НАПН України М. І. Бурда
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П. І. Рогова з вченим секретарем ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського Т. І. Годецькою (2010)

П. І. Рогова виступає на Загальних зборах НАПН України (2011)
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Члени Президії УБА, серед яких П. І. Рогова, на Дев’ятнадцятій міжнародній
конференції «Крим–2012» «Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному

світі науки, культури, освіти і бізнесу» (Судак, 2–10 червня 2012)

Дев’ятнадцята міжнародна конференція «Крим–2012» 
«Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі 

науки, культури, освіти і бізнесу» (Судак, 2–10 червня 2012).
Зустріч П. І. Рогової з відомими російськими бібліотекознавцями, 
д-рами пед. наук А. В. Соколовим (ліворуч) та Ю. М. Столяровим 
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Виїзне засідання Президії НАПН України «Інформатизація навчальної,
дослідницької та управлінської діяльності в регіональному університеті»

у Хмельницькому національному університеті з нагоди 50-річчя
від дня заснування університету (7 вересня 2012)

П. І. Рогова
з академіком
НАПН України
О. Я. Савченко (2012)
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На засіданні круглого столу «Інститут педагогіки — 
флагман української педагогічної науки» (29 лютого 2012).

Зліва направо: перший заступник директора з наукової роботи 
Інституту педагогіки НАПН України Н. М. Лавриченко і П. І. Рогова

П. І. Рогова з учасниками круглого столу «Інститут спеціальної педагогіки —
провідник інновацій в освіті осіб з особливими потребами» (18 червня 2012) 
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Зустріч з редакційною радою журналу «Директор школи, ліцею, гімназії»
у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з нагоди започаткування проекту

«Інформаційна підтримка школи» (вересень 2012)

П. І. Рогова виступає перед науковцями Інституту вищої освіти НАПН
України в межах засідання круглого столу «Інститут вищої освіти НАПН
України: динаміка розвитку наукових досліджень з проблем вищої освіти»

(28 листопада 2012)



215

П. І. Рогова в робочому кабінеті (2012)

Президент НАПН України В. Г. Кремень вручає П. І. Роговій 
орден княгині Ольги III ступеня (січень 2013) 
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Павла в родинному колі.
Батько — 

Баджаков Іван Авдеєвич,
мама — 

Баджакова Євдокія Іванівна,
брат — 

Михайло (1957)

Павла Іванівна з мамою Євдокією Іванівною (2006)

Найдорожчі, найрідніші...
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Павла Іванівна з донькою Лесею і онукою Крістіною (2011)

Онук Антон (2010)
Павла Іванівна з онуком Антоном

(2006)



П. І. Рогова з дружиною
Романа Рахманного — 
Надією Олійник біля
Київського будинку учителя
(2005). 
У 1917–1918 рр. — 
Будинок Центральної Ради

П. І. Рогова на святкуванні ювілею канд. іст. наук, завідувача відділу 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Т. В. Добко 

(23 липня 2009)

З друзями, 
колегами

218



П. І. Рогова з друзями. У центрі — Л. І. Поривай (2007)

П. І. Рогова з колегами і друзями 
з Національної парламентської бібліотеки України (2008).

Зліва направо: С. С. Савченко і В. О. Кононенко

219
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П. І. Рогову вітають з днем народження студенти Національного
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, 

яким вона викладає бібліотекознавчі дисципліни (2008)

Разом із друзями. Зліва направо: П. І. Рогова, Ю. П. Стась, С. В. Руденко,
С. Б. Шевченко, В. П. Маслов (2011)
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Вечір романсу в Національному академічному
драматичному театрі ім. Івана Франка (1998).

П. І. Рогова і І. Якубовський

Авторський концерт відомого українського композитора, поета, співака
і музиканта Ігоря Якубовського у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

(31 травня 2012). Ведуча концерту — П. І. Рогова
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Абдулаєва Н. І. 506 (упоряд.)

Айвазова Л. М. 255, 259, 289,

294, 296, 306, 312, 336, 341,

345 (упоряд.)

Алєксєєнко Т. Ф. 272

Алчевська Х. Д. 308 (перс.)

Амонс Ю. 490

Ананьїн С. А. 280 (перс.)

Андрущенко В. П. 63, 228, 351,

353 (ред.);  297, 472

Аніщенко В. М. 272

Аркас М. 241, 476, 477 (перс.)

Артемов Ю. І. 123, 142, 145, 160,

163, 166, 172, 302, 318, 325,

330; 178, 316 (ред.);  288 (рец.);

411 (перс.)

Бабич В. Г. 352, 353 (ред.)

Бабич В. С. 360, 364 (ред.)

Бабич Є. К. 1, 4, 5, 8, 11, 12, 15,

17, 18, 22, 115 (упоряд.);  3, 7,

10 (відп. за вип.);  9, 111, 113,

159, 180 (ред.);  356, 374, 395

(перс.); 410

Бакалінська В. О. 3 (упоряд.)

Балдич Л. М. 281 (упоряд.)

Басенко С. О. 157 (ред.)

Батишев С. Я. 308 (перс.)

Береговий Я. Л. 352 (ред.)

Березівська Л. Д. 285, 345

Берсенєв Є. А. 352 (ред.)

Бех В. П. 348, 354 (ред.)

Бех І. Д. 228, 351—353 (ред.);

297

Бехтерєв В. М. 335 (перс.)

Биков В. Ю. 123, 142, 160

Биковський Л. Ю. 279 (перс.)

Бібік Н. М. 114, 505 (перс.);  228

(ред.);  294

Біда О. 505 (перс.)

Біла Л. О. 309, 315, 337, 343

(упоряд.)

Білокопитов М. 501 (фотогр.)

Білоцерківець І. П. 255, 264,

266, 281, 283, 286—289, 292,

294, 296, 306, 310—312, 339

(ред.)

Білоцерківська А. С. 527

(упоряд.)

Білявська О. О. 16 (наук.

консультант)

Богун Н. Г. 112 (ред.)

Богуш А. М. 148, 255, 505 (перс.)

Боднарчук І. 65, 535 (перс.)

Болгов В. В. 493

Бондар В. І. 115 (перс.)

Бондар Л. М. 473

Бондар Л. С. 314, 345

Бондар С. П. 345б

Бондар Ю. В. 333 (упоряд.)

Бондарчук О. Б. 261 (упоряд.)

Боряк Г. В. 478 (рец.)

Бровкін А. 376, 386, 411, 432

Брюховецький В. С. 354 (ред.)

Бублик Н. М. 336 (упоряд.)

Букшина Т. Ф. 45, 77, 281

(упоряд.); 112, 159, 181, 182,

185 (ред.);  149, 413 (відп. за

вип.);  288 (рец.)

Булавко В. 367, 385

Бурда М. І. 458, 479, 495, 513,

526 (відп. за вип.)

Буркіна Н. 33, 38, 42, 43

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
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Вакуленко Д. Т. 13 (наук.

консультант)

Валігура В. А. 7 (ред.)

Вараксіна Н. В. (Вараксина Н. В.)
215, 220, 221, 269, 318, 437;

265, 283 (упоряд.)

Василишина Н. 368

Васильев В. И. 143 (упоряд.)

Вашуленко М. С. 74, 306 (перс.)

Ващенко Г. Г. 226 (перс.)

Вербова В. В. 112, 130, 131, 138,

149, 151, 204, 207, 208, 413

(упоряд.);  295 (ред.)

Вергунов В. А. 291, 342 (ред.);

487 (перс.);  527 (упоряд.)

Виговська О. 156 (рец.);  331

(упоряд.);  349 (ред.)

Висоцький А. В. 333 (ред.)

Ворон Л. М. 210 (упоряд.)

Воскобойнікова-Гузєва О. В.
137а (рец.);  344 (ред.); 386,

411

В’ялов П. І. 352 (ред.)

Гаврилюк Р. П. 86, 103, 185

(упоряд.)

Гажаман Н. О. 76 (ред.);  78, 79

(упоряд.)

Герасимчук Л. 404 (перс.)

Гольденберг Л. І. 357

Горбенко Н. А. 112, 130, 131,

138, 149, 151, 204, 207, 208,

413 (упоряд.)

Горська С. 491, 511, 523—525

Гресько О. В. 333 (упоряд.)

Гриньова М. В. 237 (рец.)

Грінченко Б. Д. 257 (перс.)

Громова О. 469 (перс.)

Грушевський М. 391 (перс.)

Губко О. Т. 259 (перс.)

Гулак В. М. 261 (упоряд.)

Гуменюк М. П. 279 (перс.)

Гунчак Т. Г. 327, 429, 535 (перс.);

412

Демида Є. 207 (упоряд.)

Деревінський В. 409

Дерлеменко В. В. 233 (ред.)

Дзигало І. 76 (рец.);  98, 101, 106

Дічек Н. 501 (перс.)

Добко Т. В. 222, 361, 387, 428,

460, 538;  255, 261, 266, 281,

296 (рец.); 395 (упоряд.)

Долганова Л. 440

Домбровська Л. В. 147, 261

(упоряд.);  494а

Доркену А. М. 209, 237 (ред.);

273, 277, 476, 477, 512;  283,

285, 295 (упоряд.)

Драгоманов М. П. 308 (перс.)

Дригайло В. Г. 430

Дубова Л. О. 310, 514 (упоряд.)

Дубровіна Л. А. 233, 291, 342

(ред.); 239 (рец.);  478

Дурдуківський В. Ф. 226 (перс.)

Дьюї М. 307 (перс.)

Ермолаева М. А. 143 (упоряд.)

Євтух М. Б. 110 (перс.);  465

Єрмаков І. Г. 132 (перс.)

Жадько В. О. 241, 476, 477

(перс.);  333 (ред.)

Жданова Р. С. 112, 149, 155, 180

(ред.);  157, 187, 436, 506

(упоряд.); 388—390, 399, 400;

414 (перс.)

Жовта І. 403

Жук А. К. 3 (наук. консультант)

Журавський В. С. 151, 204

(перс.)

Загарницька І. І  472 (відп. за вип.)
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Зайченко І. В. 261 (рец.)

Заліток Л. М. 184, 238, 266, 331

(упоряд.);  225, 391, 392;  344

(ред.)

Зарницька А. А. 260 (упоряд.)

Захаренко В. 505 (перс.)

Захаренко О. А. 280 (перс.)

Захарченко Г. І. 475 (упоряд.)

Захарченко Р. В. 475 (упоряд.)

Здановська В. П. 118, 126, 127,

146, 165, 171, 211, 217, 224;

134, 150, 176, 177, 182, 201,

202 (упоряд.)

Землянська Н. 451 (перс.)

Зозуля С. М. 288, 292 (ред.);  332

(упоряд.)

Золотарьова Е. 504, 505

(фотогр.)

Зотова В. А. 131, 185 (ред.);  149,

413 (відп. за вип);  165, 196

Зязюн І. А. 111, 230 (перс.);  237

(наук. консультант)

Іванов О. В. 348 (ред.)

Іванова І. О. 209, 237, 285

(упоряд.)

Іващенко В. М. 261 (упоряд.)

Іщук С. В. 112 (упоряд.)

Каліберда Н. 376, 432

Каневська І. М. 159 (упоряд.)

Каразін В. Н. 226 (перс.)

Каратигін Ф. І. (Каратыгин Ф. И.)
279, 533 (перс.)

Каратыгина Т. Ф. 528

Карпенко О. 515, 516

Карпова Л. 369

Кизенко В. І. 159, 294 (наук.

консультант)

Кириленко С. В. 31 (упоряд.)

Киричук О. В. 311 (перс.)

Кирій С. 517, 518, 529

Ківшар Т. І. 233, 291 (ред.)

Клименко О. 156 (рец.)

Ковалевська О. 483

Коваленко В. 444

Коваленко Є. І. 295

Коваленко І. Й.   147 (упоряд.);

515, 516, 519, 530

Коваленко О. 417

Коваленко С. Д. 531

Коваль Т. 377

Коломієць А. М. 345б (наук.

кер.)

Колупаєва А. 501 (перс.)

Комаров М. Ф. 256 (перс.)

Комарова М. И.  533

Коменський Я. А. 335 (перс.)

Компанієць Н. В. 135 (упоряд.)

Кононенко В. О. 9, 14, 372, 506

(упоряд.);  16, 157, 414 (ред.)

Кононенко П. 429, 535 (перс.)

Кононко О. Л. 260 (наук.

консультант)

Копилова А. В. 282, 315, 343

(упоряд.)

Короденко М. 457 (фотогр.);

480, 496

Корольов Б. І. 227 (наук.

консультант);  336

Корф М. О. 257 (перс.)

Корчак Я. 112, 226, 410, 536

(перс.)

Корюненко М. 403, 497

Костюк Г. С. 257 (перс.)

Коцирій Л. Ю. 374 (упоряд.)

Коцур В. П. 488 (перс.)

Кочубей Т. В. 44 (упоряд.)

Кравець В. П. 347 (наук. кер.)

Красавіна Л. Ш.  373
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Кремень В. Г. 94, 180, 232, 341,

403, 447, 457, 459, 505 (перс.);

197, 212, 219, 228, 272, 297,

350—352 (ред.);  441, 481, 482

Кропочева Н. 519, 530

Круглова Н. В. 533

Крупська Н. К. 256 (перс.)

Кузьмінський А. 505 (перс.)

Кулаковська Т. 418

Курас І. Ф. 395 (ред.)

Курилів В. 388—390 (перс.)

Курінчук Л. А. 88

Кухар Л. А. 521 (упоряд.)

Кучеря Т. Е. 200, 205, 229, 268

(упоряд.)

Лазаренко А. 393

Лашко К. М. 404

Левківський К. М. 488 (перс.)

Левченко Г. Є. 209

Леонтенко І. П. 31 (упоряд.)

Лисиця Г. М. 147, 148, 151, 157,

204 (ред.)

Литовченко С. 534

Лікарчук І. Л. 405 (упоряд.)

Лобановська І. Г. 185, 332

(упоряд.);  268, 282 (ред.);  318,

459

Лога Т. В. 237, 285, 295

(упоряд.);  327, 476, 499, 535

Логвиненко М. С. 10 (наук.

консультант)

Лубенець Т. Г. 280 (перс.)

Луговий В. І. 272; 289, 488, 502

(перс.);  458, 479, 495, 513, 526

(відп. за вип.)

Лукова В. В. 14 (упоряд.)

Лутовинова В. І. 110 (рец.);

149, 181, 186 (ред.); 158, 165,

222

Ляшенко О. І. 442 (відп. за вип.);

455;  505 (перс.)

Мадзігон В. М. 95, 209 (перс.);

272 (ред.)

Мазепа І. 36, 483 (перс.)

Макаренко А. С. 216, 226, 237

(перс.)

Максименко С. Д. 350, 355

(ред.);  465

Малько А. О. 32;  113 (рец.)

Мальований Ю. 505 (перс.)

Мамчур І. А. 3 (наук.

консультант)

Марченко Л. 403

Мастіпан О. 445

Матусевич В. В. 361, 369

Мацібора Н. Г. (Мацибора Н. Г.)
156, 261, 283 (упоряд.);  223,

253, 254

Меженко Ю. О. 334 (перс.)

Мельник О. В. 266, 293 (наук.

консультант)

Мельникова І. 227 (рец.)

Микитенко О. С. 227 (упоряд.)

Моісєєва І. П. 180, 206, 227, 443

(упоряд.)

Молчанова А. О. 312 (перс.)

Монтессорі М. 257 (перс.)

Морська Л. І. 347 (офіц.

опонент)

Мостова Т. 46, 362

Наконечна З. І. 261 (ред.)

Науменко В. 190 (перс.)

Несин Н. Г. 147 (ред.); 156, 178

(рец.)

Ничкало Н. Г. 111 (наук.

консультант);  155, 313 (перс.);

230 (ред.);  405 (упоряд.)
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Ніколюк Л. І. 36, 72, 74, 75, 93,

94, 109—111, 114, 132, 133, 136,

137, 153, 154, 159, 179, 180, 206,

227, 231, 232, 258, 263, 264, 266,

286, 287, 293, 296, 310, 339, 443,

514 (упоряд.);  76 (ред.);  139,

140;  483 (перс.)

Новальська Т. 239 (рец.);  346

(офіц. опонент)

Олійник С. Д. 139, 140, 270, 499,

509 (перс.)

Онищенко О. С. (А. С.)  117

(наук. кер.);  189, 239, 305, 538

(ред.);  394, 460, 478;  395

(перс.)

Онищук В. О. 257 (перс.)

Онкович Г. 227 (рец.)

Оржеховська В. М. 133 (перс.)

Осипчук Н. 536

Остапа С. 447

Остапенко С. М. 19, 21 (упоряд.)

Остапчук Ю. Д. 346

Островська О. М. 130, 131

(упоряд.)

Отич О. М. 230 (рец.)

Павленко Р. 305

Павлинчик В. О. 91 (упоряд.)

Падун Н. 405 (упоряд.)

Палащина Н. А. 102, 183; 112

(відп. за вип.); 130, 131, 138,

149, 151, 413 (упоряд.)

Палійчук Р. І. 261 (упоряд.)

Палтишев М. М. 525 (перс.)

Панкратова К. В. 3, 10 (ред.)

Панова А. Л. 395 (упоряд.)

Пасенко І. 419, 420

Патока В. В. 9 (упоряд.);  23, 374

(ред.);  414

Пашкова В. С. 360, 364, 372

(упоряд.)

Петренчук В. 461

Петровська С. В. 112 (упоряд.);

536 (перс.)

Печенежська О. А. 281

(упоряд.);  462, 463

Пєєва С. П. 289, 296, 306, 311,

314, 336, 341, 345 (упоряд.)

Пирогов М. І. 280, 314 (перс.)

Плужнікова Н. 283 (упоряд.);

473

Погребенник Ф. П. 48, 274, 471,

499, 508, 509 (перс.)

Покотило О. 433

Покусова О. 534

Полонська Т. К. 415, 431, 442

(упоряд.)

Помчалова О. П. 185 (упоряд.)

Пономаренко Л. О. 73, 93, 95,

109, 111, 115, 148, 155, 159, 180,

227, 230, 232, 255, 260, 266, 293,

294, 296, 306, 311, 312, 314, 336,

341, 345 (упоряд.); 85, 272;  110,

132, 133, 135, 136, 184, 209,

236–238, 259, 267, 289, 310, 313

(ред.); 153, 154, 179, 231, 263,

264, 286, 287, 339 (відп. за вип.)

Потапенко К. К. 110 (наук.

консультант)

Прохорець В. О. 10 (ред.)

Пустовіт Г. П. 210 (наук.

консультант)

Пушкарьова Т. 434

Пчілка О. 280 (перс.)

Рагозін М. П. 109 (ред.)

Радкевич В. О. 230 (рец.)

Радутна Н. В. 522 (ред.)

Рапіна Л. 243, 505, 520;  353 (ред.)
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Рахманний Р. 25, 29, 34, 471, 499

(перс.)

Рева Н. М. 358

Ремізовська Г. 449

Роскіна Т. І. 522 (відп. за вип.)

Рубакін М. О. 334 (перс.)

Рубан А. І. 113, 186, 268

(упоряд.);  321

Рудницька Н. 190

Русова С. Ф. 257, 295, 303, 326,

512, 518 (перс.)

Рябоконь Л. 451

Ряппо Я. П. 280 (перс.)

Савенкова Л. В. 137а (рец.);  466

Савченко О. Я. 228, 272 (ред.);

281 (рец.);  442 (відп. за вип.);

447, 503, 505 (перс.)

Сазоненко Г. С. 84 (ред.)

Самарин А. Ю. 143 (упоряд.)

Самборська М. О. 156 (перс.)

Самчук Л. І. 138, 149, 159, 207,

208, 281, 413 (упоряд.);  295

(ред.);  515, 516

Сандел Т. 447 (перс.)

Сарана Ф. К. 307 (перс.)

Саух В. М. 218, 234 (ред.)

Світайло Л. Р. 7 (наук.

консультант)

Селіверстова К. Т. 58, 108

(упоряд.);  92, 178 (ред.); 113

(наук. консультант);  421, 422

Семендяєва Г. М. 184, 236

(упоряд.)

Семеног О. М. 345б (офіц.

опонент)

Синявський В. В. 266 (рец.)

Сисоєва С. О. 228 (ред.);  236

(перс.)

Сівашова І. 508

Сікорський І. О. 335 (перс.)

Сірополко С. О. 328, 334 (перс.),

345а

Скибун С. 199 (фотогр.)

Сковорода Г. С. 335 (перс.)

Скоморовська Н. М. 55;  72 (ред.)

Сніцарчук Л. В. 261 (наук.

консультант)

Сокіл В. 488 (фотогр.)

Соколянський І. П. 257 (перс.)

Солоіденко Г. 418

Соломка В. А. 392

Солонська Н. Г. 361

Сорока О. С. 262, 284 (упоряд.)

Стариков І. 524 (перс.)

Стельмах Л. І. 158 (ред.)

Стельмах Н. А. 260, 266, 293,

294, 296, 306, 311, 314, 336

(упоряд.)

Столяров Ю. М. 469 (перс.)

Стріха М. В. 488 (перс.)

Судіна Т. О. 245, 246

Сухомлинська Г. І. 76 (упоряд.)

Сухомлинська О. В. 75, 184, 485,

486 (перс.);  76 (упоряд.);  112,

238, 267, 285 (наук.

консультант);  142, 160;  239

(рец.)

Сухомлинський В. О. 76, 213,

225, 226, 238, 267, 397, 451,

452, 457, 462, 463, 470, 474,

480, 485, 486, 503, 520 (перс.)

Талалаєвська М. 65

Тепла О. 371

Тертичка Н. І. 521 (ред.)

Тетерівський В. 359

Тимошенко В. Т. 472 (фотогр.)

Тишковець О. К. 209 (ред.);  235

(упоряд.)
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Ткаченко А. В. 237

Ткаченко Л. І. 180, 232, 341, 384,

397, 509;  296 (перс.)

Тронько П. Т. 478 (рец.)

Трубайчук А. 28

Углова О. В. 71 (упоряд.);  210

(ред.)

Удод О. А. 483 (ред.);  488 (перс.)

Ушинський К. Д. 226, 273, 277,

285 (перс.)

Федоренко Є. 194, 419, 420

(перс.)

Фещенко О. 505 (перс.)

Фребель Ф. В. 335 (перс.)

Френе С. 308 (перс.)

Хавкіна Л. Б. 307 (перс.)

Хемчян І. І. 86, 103, 177, 182,

203, 205, 218, 229, 234, 262,

284, 292, 309, 315, 337

(упоряд.);  89, 118, 126, 127,

161, 165, 169, 181, 211, 217,

224, 245, 246, 371, 373, 398,

409, 427, 435, 459, 467—470,

489;  113, 201 (відп. за вип.);

282, 343, 355 (ред.)

Хімчук О. 38, 42

Хмара Н. 471

Хомич Л. О. 237 (рец.)

Хорошковська О. 135 (перс.)

Хорунжий Ю. М. 48;  187, 391,

436 (перс.)

Храмов Ю. О. 450 (ред.)

Хрущ Л. А. 271 (оператор)

Чавдаров С. Х. 335, 345 (перс.)

Чайка І. А. 347

Чебикін О. Я. 136 (перс.);  285

(наук. консультант)

Чепіга-Зеленкевич Я. Ф. 280

(перс.)

Чепуренко Я. О. 186 (наук.

консультант); 242, 466;  297а

(рец.);  332 (упоряд.)

Чепурна Н. М. 218, 234, 266

(ред.)

Чернобровкіна С. В. 209, 210

(упоряд.)

Чернуцька Н. 421, 422

Черняєва Г. К. 45, 77, 93, 109

(упоряд.)

Чорна К. І. 109 (наук. консультант)

Шаблій А. 475 (наук.

консультант)

Шарафутдінова І. 227 (рец.)

Швецова Г. М. 346 (наук. кер.)

Швецова-Водка Г. М. 158 (рец.)

Шевченко В. Л. 119

Шевченко Т. Г. 476, 477, 509

(перс.)

Шелехова Г. Т. 78 (перс.)

Шибик Т. 356

Шмельов Є. М. 416 (ред.)

Шморгун П. М. 9 (рец.)

Штома Л. Н. 111, 155, 230, 313

(упоряд.)

Штомпель А. В. 57 (упоряд.)

Шулікін Д. 426, 455, 497

Шутяк Л. В. 522 (упоряд.)

Шухова Е. В. 79 (перс.)

Щебетюк Н. Б. 527 (перс.)

Юркевич П. Д. 308 (перс.)

Ющенко С. 434

Якубовський І. 528 (перс.)

Яремків М. 517 (перс.)

Ярмаченко М. Д. 70 (ред.);  226

(перс.)

Яценко О. М. 272, 317;  285 (рец.);

288 (упоряд.);  316 (ред.)



Абетковий покажчик назв праць П. І. Рогової
Батьківщина наша рідна: до

60-річчя утворення СРСР   9 (упоряд.)

Надія Михайлівна Бібік 114 (відп. за вип.)

Бібліографічна та інформаційна ро-

бота [шкільної бібліотеки]   108 (упоряд.)

Бібліотека і вчитель: взаємодія і

взаєморозуміння   37

Бібліотека. Інформація. Суспільство   38

Бібліотека навчального закладу

в контексті інформатизації суспіль-

ства   113, 268 (наук. консультант)

Бібліотека — освітянам Укра їни   24

Бібліотека — повітря освіти   39

Бібліотеки освітянські   96

Бібліотеки реформують суспільство   319

Бібліотечно-інформаційне забезпе-

чення освітянської галузі Укра їни   72

Бібліотечно-інформаційне забезпе-

чення педагогічної науки і освіти

у контексті інформатизації   320

Бібліотечно-інформаційне обслугову-

вання освітян спеціалізованими фон-

дами педагогічних бібліотек: істо-

ричні тенденції та перспективи   80

Біобібліографія К. Д. Ушинського

в контексті розвитку сучасної педа-

гогічної науки   273

Алла Михайлівна Богуш   148 (ред.)

Алла Михайлівна Богуш — академік

АПН Укра їни   255 (ред.)
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Віталій Іванович Бондар 115 (відп. за вип.)

Будинок учителя   97

Вашуленко Микола Самійлович 74 (відп. за вип.)

Микола Самійлович Вашуленко —

мовознавець, учений, методист   306 (ред.)

Видатні бібліотекознавці, бібліогра-

фознавці, книгознавці та докумен-

тознавці Укра їни та світу   256, 279, 307, 334 (ред.)

Видатні педагоги Укра їни та світу   226, 257, 280, 308, 335 (ред.)

Визначні дати 2010 року   258 (ред.)

Визначні жінки Укра їни у житті Фе-

дора Погребенника   274

Виртуальный информационно-биб-

лиографический ресурс Государ-

ственной научно-педагогической

библиотеки Украины имени В. А. Су -

хо млинского «Выдающиеся доку-

ментоведы и деятели книжно-биб-

лиотечного дела Украины и мира»:

опыт формирования и перспективы

развития   321

Високопрофесійне фахове видання   305 (рец.)

Виховання громадянина: проблеми,

структури, функції 44 (відп. за вип.)

Вища освіта на зламі століть   71 (ред.)

Вища освіта Укра їни в умовах транс-

формації суспільства: стан, про-

блеми, тенденції розвитку, 2007–

2011 рр.   336 (ред.)
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Вища освіта Укра їни в умовах транс-

формації суспільства: стан, про-

блеми, тенденції розвитку, 1991–

2006 рр.   227 (ред.)

Відкриття ресурсно-інформаційно-

освітнього центру у ДНПБ [Укра їни

імені В. О. Сухомлинського] значний

крок на шляху побудови суспільства

знань в Укра їні   298

Відкриття ресурсного інформа-

ційно-освітнього центру у ДНПБ —

значний крок на шляху побудови

суспільства знань в Укра їні   188

80-річчю з дня народження Степана

Дмитровича Олійника присвячу-

ється   270

Всеукра їнська науково-практична

конференція «Освітянські бібліо-

теки Укра їни. Історичні тенденції.

Сучасний стан та перспективи роз-

витку»   161

Всеукра їнська науково-практична

конференція «Стан та перспективи

розвитку системи науково-інформа-

ційного забезпечення освітянської

галузі Укра їни»   211

Всеукра їнський галузевий інформа-

ційний ресурс Державної науково-

педагогічної бібліотеки Укра їни

імені В. О. Сухомлинського: стан і

шляхи розвитку   322

234



Всеукра їнський науковий семінар

у Державній науково-педагогічній

бібліотеці Укра їни — крок до утвер-

дження мережі освітянських біб -

ліотек   98

Всеукра їнський науково-практич-

ний семінар   118

Гід з громадянської освіти в Укра їні   109 (ред.)

Головна бібліотека освітян   46

Головна учительська бібліотека   59

Головній освітянській книгоз бір -

ні — 10 років   240

Гончарство Укра їни   23 (упоряд.)

Государственная научно-педагоги-

ческая библиотека Украины в обес-

печении науки и практики   81

Грек з душею укра їнця   241

Громадянське виховання та осві -

та — нагальна потреба Укра їни   91

Олексій Тимофійович Губко   259 (ред.)

Дарунок Романа Рахманного   25

Дванадцятирічна школа: структура,

зміст, перспективи   57  (ред.)

Де розум і душа черпають сили   82

Декілька порад щодо користування

бібліотеками   26

Державна науково-педагогічна біб-

ліотека — головна бібліотека осві-

тянської галузі  Укра їни   60
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Державна науково-педагогічна біб-

ліотека — науково-методичний

центр мережі освітянських бібліо-

тек МОН і АПН: концептуальні за-

сади діяльності   162

Державна науково-педагогічна біб-

ліотека  Укра їни: аспекти станов-

лення   47

Державна науково-педагогічна біб-

ліотека Укра їни імені В. О. Сухо -

млинського — головний інформа-

ційний центр освітянської галузі

з педагогіко-психологічних питань

та науково-методичний центр біб-

ліотек освітянської мережі (2000–

2004)   130 (ред.)

Державна науково-педагогічна біб-

ліотека Укра їни імені В. О. Сухо -

млинського (ДНПБ)   212

Державна науково-педагогічна біб-

ліотека Укра їни імені В. О. Сухо -

млинського: історія і сучасність   189

Державна науково-педагогічна біб-

ліотека Укра їни імені В. О. Сухо -

млинського НАПН Укра їни та її роль

в інформаційному забезпеченні ін-

новаційного розвитку науки і освіти   275

Державна науково-педагогічна біб-

ліотека Укра їни імені В. О. Сухо -

млинського — п’ятиріччя станов-

лення і розвитку (2000–2004 рр.)   131 (ред.)

Державна науково-педагогічна біб-

ліотека Укра їни імені В. О. Сухо -

млинського: п’ять років діяльності

(2000–2004)   149 (ред.)
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Державна науково-педагогічна біб-

ліотека Укра їни імені В. О. Сухо -

млинського: п’ять років діяльності.

Здобутки і перспективи   138

Державна науково-педагогічна біб-

ліотека Укра їни імені В. О. Сухо -

млинського та її роль в інновацій-

ному розвитку вітчизняної науки і

освіти   299

Державна науково-педагогічна біб-

ліотека Укра їни імені В. О. Сухо -

млинського (1999–2009)   281 (ред.)

Державна науково-педагогічна біб-

ліотека Укра їни: історичний аспект   61

Державній науково-педагогічній

бібліотеці Укра їни імені В. О. Сухо -

млинського НАПН Укра їни 10 років   271

Державній науково-педагогічній

бібліотеці Укра їни імені В. О. Сухо -

млинського НАПН Укра їни — 10 ро-

ків (1999–2009)   276

Дистанційна освіта в контексті

електронних бібліотек   119

Діяльність бібліотек вищих на-

вчальних закладів III—IV рівнів ак-

редитації педагогічного та інже-

нерно-педагогічного профілів у

2006 році   200 (ред.)

Діяльність бібліотек обласних ін-

ститутів післядипломної педагогіч-

ної освіти у 2005–2006 рр.   201 (ред.)

Діяльність бібліотек обласних ін-

ститутів післядипломної педагогіч-

ної освіти у 2007–2009 рр.   282 (ред.)
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Діяльність бібліотек обласних (мі-

ських) інститутів післядипломної

педагогічної освіти у 2000–2004 рр.   176 (ред.)

Діяльність бібліотек установ Акаде-

мії педагогічних наук Укра їни у

2000–2005 рр.   150 (ред.)

Діяльність бібліотек установ Академії

педагогічних наук Укра їни у 2006 р.   202 (ред.)

Діяльність Львівської обласної на-

уково-педагогічної бібліотеки та

Миколаївської науково-педагогіч-

ної бібліотеки у 2002–2006 рр.   203 (ред.)

Діяльність освітянських бібліотек

Укра їни в контексті ідей видатного

педагога-гуманіста В. О. Сухомлин-

ського   213

До Всеукра їнського дня бібліотек   33

До нормативно-правової бази спеці-

альних наукових бібліотек установ

АПН Укра їни   120

До 155-річчя Володимира Науменка   190

Доля бібліотеки має хвилювати не

лише бібліотекарів   40

Доповідь, виголошена директором

ДНПБ Укра їни Павлою Роговою на

урочистому зібранні, присвяченому

присвоєнню бібліотеці імені

В. О. Сухомлинського   121

Доповідь, виголошена на відкритті

Ресурсного інформаційно-освіт-

нього центру, який сформовано на

базі медіа-центру Державної на-

уково-педагогічної бібліотеки Укра -

їни імені В. О. Сухомлинського   191
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Дошкільна освіта як складова сис-

теми безперервної освіти Укра їни

(1991–2006)   260 (ред.)

Друге народження книги Івана Рах-

манного   34

Друге народження книжки   29

Енциклопедія освіти   228 (ред.)

Микола Борисович Євтух: вчений-

педагог, академік   110 (ред.)

Іван Гнатович Єрмаков   132 (ред.)

Життя, сповнене праці і роздумів   139

Віталій Станіславович Журавський   151, 204 (ред.)

Журнали психолого-педагогічної те-

матики XIX — початку XX ст. з фонду

Державної науково-педагогічної біб-

ліотеки Укра їни імені В. О. Сухо -

млинського   261 (ред.)

З історії створення бібліотек в Укра -

їні   27

З листів з Укра їни   83

З Укра їною в серці   140

Забезпечення інформаційних по-

треб вчителів: тенденції розвитку

освітянських бібліотек   99

Збірник нормативно-інструктивних

документів з питань формування

всеукра їнського галузевого інфор-

маційного ресурсу   283 (ред.)
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Зведений план науково-інформацій-

ної й видавничої діяльності освітян-

ських бібліотек Укра їни та  основних

заходів бібліотек, спрямованих на

підвищення професійної майстер-

ності бібліотечних працівників ос-

вітянської галузі Укра їни у .... році   

Зупинилося серце Федора Погребен-

ника...   48

Іван Андрійович Зязюн: Педагог.

Вчений. Філософ   111, 230 (ред.)

Ідеї К. Д. Ушинського в контексті су-

часної педагогічної науки та освіти:

1991–2009 рр.   285 (ред.)

Інноваційна діяльність освітян-

ських бібліотек в епоху цивілізацій-

них змін   300

Інноваційна діяльність освітян-

ських бібліотек Укра їни — важли-

вий напрям у розвитку суспільства

знань   323

Інноваційний прорив у бібліотечній

справі   122

Інформатизація бібліотек навчаль-

них закладів Укра їни   163

Інформаційна діяльність бібліотек

Укра їни — важливий напрям у роз-

витку суспільства знань   214

Інформаційна підтримка освітянської

галузі: реалії та перспективи   84

Інформаційна підтримка педагогіч-

ної галузі: історія і проблеми ста-

новлення мережі освітянських біб-

ліотек   35
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Інформаційна підтримка школи   331 (упоряд.)

Інформаційне забезпечення іннова-

ційно-освітнього процесу   49

Інформаційне забезпечення роз-

витку педагогічної науки та освіти:

стратегічний напрямок діяльності

Державної науково-педагогічної біб-

ліотеки Укра їни   85

Інформаційний простір держави та

його розбудова освітянськими біб-

ліотеками: стан та перспективи   324

Інформаційний простір Укра їни:

роль освітянських бібліотек у його

формуванні   215

Інформаційний ресурс бібліотеки:

стан і перспективи   192

Інформаційні потреби в ресурсах

психолого-педагогічної тематики як

об’єкт наукового дослідження   242

Інформаційні ресурси. Словник за-

конодавчої та стандартизованої

термінології   332 (упоряд.); 338 (ред.)

Інформаційно-комунікаційна взає-

модія бібліотек освітянської мережі:

стан та перспективи   301

Історія освітянських бібліотек Укра -

їни   178 (ред.)

Історія освітянських бібліотек Укра -

їни: (друга половина XIX ст. —

10-ті рр. XX ст.)   147 (упоряд.);  152 (ред.)

Календар знаменних і пам’ятних дат

у галузі освіти і педагогічної науки

на ..... рік   
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137 (відп. за вип.);153, 154,
179, 206, 231, 263, 264,

286, 287, 310, 339 (ред.)



Київ у художній літературі   6 (упоряд.)

Олександр Васильович Киричук —

академік НАПН Укра їни, доктор пе-

дагогічних наук, заслужений праців-

ник освіти Укра їни   311 (ред.)

Книга — це джерело освіти...   207 (ред.)

Книги в нашому житті   208 (ред.)

Книгознавство. Термінологічний

словник: редакційно-видавнича

справа, журналістика, поліграфія,

видавничий бізнес, інформаційно-

бібліографічна діяльність   333 (упоряд.)

Концептуальна модель системи ін-

формаційно-аналітичного забезпе-

чення педагогічної науки, освіти і

практики Укра їни  288 (ред.)

Концептуальні засади інформатиза-

ції бібліотек освітянської галузі

 Укра їни   123

Концепція Державної науково-педа-

гогічної бібліотеки   58

Концепція інформатизації мережі

бібліотек загальноосвітніх навчаль-

них закладів   141

Концепція інформатизації мережі

бібліотек загальноосвітніх навчаль-

них закладів Укра їни   142, 160

Концепція створення інтегрованого

галузевого інформаційного ресурсу

в Державній науково-педагогічній

бібліотеці Укра їни імені В. О. Сухо -

млинського   318;  340 (ред.)

Кремень Василь Григорович 94 (відп. за вип.)
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Василь Григорович Кремень — фі-

лософ, учений, освітянин, держав-

ний діяч   180, 232, 341 (ред.)

Крок до створення мережі освітян-

ських бібліотек Укра їни   100

Крок до утвердження мережі осві-

тянських бібліотек   101

Літопис дружби і братерства   12 (упоряд.)

Володимир Іларіонович Луговий —

віце-президент НАПН Укра їни, ди-

ректор Інституту вищої освіти

НАПН Укра їни   289 (ред.)

Людина і природа у творах радян-

ських письменників   16 (упоряд.)

Людина праці в укра їнській радян-

ській драматургії   13 (упоряд.)

Мадзігон Василь Миколайович 95 (відп. за вип.)

Василь Миколайович Мадзігон —

учений-педагог та організатор пе-

дагогічної науки й освіти Укра їни   209 (ред.)

Мережа освітянських бібліотек: со-

ціальне призначення і функції   62

Методика бібліографування 158 (відп. за вип.)

Методичні рекомендації з організа-

ції та використання бібліотечних

фондів. Вип. 1. Паспорт фонду біб-

ліотеки   265 (ред.)

Митці Радянської Укра їни   3 (упоряд.)

Митці Радянської Укра їни — Герої

Соціалістичної Праці, лауреати Ле-

нінської премії   14 (упоряд.)
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Місія галузевої наукової бібліотеки

в інформаційному середовищі   325

Модель всеукра їнського галузевого

інформаційного ресурсу на базі Дер-

жавної науково-педагогічної бібліо-

теки Укра їни імені В. О. Сухомлин-

ського (описова)   269;  290 (ред.)

Алевтина Олександрівна Молчанова   312 (ред.)

Мріємо перетворити бібліотеку на

модерний всеукра їнський науково-

інформаційний, освітній та культур-

ний центр   243

Наукові праці Державної науково-

педагогічної бібліотеки Укра їни

імені В. О. Сухомлинського    233, 291, 342 (ред.)

Наукові проекти Державної на-

уково-педагогічної бібліотеки Укра -

їни імені В. О. Сухомлинського як

чинник удосконалення системи на-

уково-інформаційного забезпе-

чення розвитку вітчизняної науки і

освіти   244

Науково-дослідна та науково-мето-

дична діяльність Державної науково-

педагогічної бібліотеки Укра їни

імені В. О. Сухомлинського в контек-

сті модернізації освіти в Укра їні   164, 193

Науково-інформаційне забезпечен -

ня освітянської галузі   216, 217

Науково-інформаційне забезпе-

чення фахових потреб науковців і

практиків освітянської галузі: стан

і перспективи розвитку   165
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Науково-методичне забезпечення

реалізації Концепції інформатизації

мережі бібліотек загальноосвітніх

навчальних закладів Укра їни   166

Науково-методичні та організаційні

засади створення системи інформа-

ційного забезпечення фахових по-

треб освітян Укра їни   181 (ред.)

Національна доповідь про стан і пер-

спективи розвитку освіти в Укра їні   297

Національно-культурне відрод-

ження укра їнців в РСФРР у 20-ті

роки ХХ століття   102

Нестандартний урок з укра їнської

мови в загальноосвітній школі   72 (ред.)

Нелля Григорівна Ничкало   155 (ред.)

Нелля Григорівна Ничкало — ака-

демік НАПН Укра їни    313 (ред.)

Нова державна бібліотека — го-

ловна бібліотека освітянської галузі

Укра їни   50

Нова школа у Піддністрянах   124

Обеспечение информационных по-

требностей ученых и практиков пе-

дагогической отрасли докумен-

тными ресурсами Государственной

научно-педагогической библиотеки

Украины имени В. А. Сухомлинского   143

Образ гетьмана Укра їни Івана Ма-

зепи у світовій художній літературі   36 (упоряд.)

Образ комуніста в укра їнській ра-

дянській літературі   10 (упоряд.)
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Образ В. І. Леніна в укра їнській ра-

дянській літературі   19 (упоряд.)

Образ робітника в укра їнській ра-

дянській художній літературі   2, 20 (упоряд.)

Образ сільського трудівника в укра -

їнській радянській літературі   7 (упоряд.)

Огляд офіційних документів Народ-

ного комісаріату освіти з формуван-

ня мережі освітянських бібліотек у

контексті розвитку бібліотечної

справи в Радянській Укра їні (1934–

1941)   183 (наук. кер.)

Організаційна та науково-мето-

дична діяльність педагогічної біб-

ліотеки ім. В. О. Сухомлинського   167

Організаційно-методичні проблеми

становлення Центральної освітян-

ської бібліотеки   41

Організаційно-управлінські доку-

менти для освітянських бібліотек

Міністерства освіти і науки Укра їни

та Академії педагогічних наук Укра -

їни (2000–2005 рр.)   182 (ред.)

Організаційно-управлінські, норма-

тивно-інструктивні і методичні до-

кументи для освітянських бібліотек

Міністерства освіти і науки, молоді

та спорту Укра їни та Національної

академії педагогічних наук Укра їни

(2006–2010 рр.)   292 (ред.)

Організація роботи бібліотеки за-

гальноосвітнього навчального за-

кладу   86, 103;  92 (ред.)

Валентина Михайлівна Оржеховська   133 (ред.)
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Освітянська бібліотека сьогодні і за-

втра   51

Освітянська галузь: проблеми біб-

ліотечного забезпечення   52

Освітянська книгозбірня   53

Освітянські бібліотеки в інтелекту-

альному просторі Укра їни: соці-

альне призначення і функції   63

Освітянські бібліотеки поповняться

кваліфікованими кадрами   168

Освітянські бібліотеки реалізують

програму рівного доступу до якісної

освіти   245

Освітянські бібліотеки Укра їни в

реалізації програми рівного доступу

до якісної освіти   234 (ред.); 246

Освітянські бібліотеки Укра їни в со-

ціокультурному контексті   144

Освітянські бібліотеки Укра їни. Іс-

торичні тенденції. Сучасний стан та

перспективи розвитку   169

Освітянські бібліотеки Укра їни та

їхня роль у формуванні інформацій-

ного простору держави   218

Пам’ятаймо Укра їнську Центральну

Раду   28

Педагогічні бібліотеки   219

Педагогічні бібліотеки: витоки, ста-

новлення [кінець ХІХ – початок ХХ ст.]   64

Педагогічні бібліотеки Укра їни   104

Педагогічні бібліотеки Укра їни в пе-

ріод Укра їнської революції (1919)   87
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Педагогічні бібліотеки Укра їни

(ІІ пол. ХІХ — 20 ті рр. ХХ ст.)   116, 117

Педагогічні бібліотеки Укра їни (друга

половина ХІХ — 20 ті рр. ХХ ст.)   239

Передмова [до наук. зб. «Історія ос-

вітянських бібліотек»]   170

Передмова [до наук. зб. «Науково-

методичні та організаційні засади

створення системи інформаційного

забезпечення фахових потреб осві-

тян Укра їни»]   171

Перспективи розвитку системи ін-

формаційного забезпечення осві-

тянської галузі Укра їни   54

Перспективні напрями інформати-

зації бібліотек загальноосвітніх на-

вчальних закладів Укра їни   145, 172

Перше видання в укра їнській біб-

ліографії про Софію Русову   326

Перше укра їнське біобібліографічне

видання про К. Д. Ушинського   277

Микола Іванович Пирогов — видат-

ний хірург, педагог і громадський діяч   314 (ред.)

Письменники Радянської Укра їни —

лауреати (1941–1985)   17 (упоряд.)

Письменники Радянської Укра їни —

лауреати (1941–1979)   5 (упоряд.)

Підручники і навчальні посібники

(1748–1917 рр.) з фондів Державної

науково-педагогічної бібліотеки

Укра їни імені В. О. Сухомлинського

для початкових і середніх навчаль-

них закладів   156 (ред.)
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Планування та звітність бібліотеки

Інституту післядипломної педаго-

гічної освіти   134 (ред.)

Поборник національної справи   327

Повертаємо забуті імена   65

Подяка за книги : лист Павли Рого-

вої Євгену Федоренку, голові Шкіл.

Ради в США, за подар. кн. ДНПБ

Укра їни ім. В. О. Сухомлинського   194

Польський педагог-гуманіст Януш

Корчак (1878–1942)   112 (ред.)

Присвоєння імені Василя Олександ -

ровича Сухомлинського бібліотеці   125

Про Державну науково-педагогічну

бібліотеку Укра їни   66

Про роботу секції «Бібліотека серед-

нього загальноосвітнього закладу

як інформаційний центр Медіатека»   42

Провідні освітянські бібліотеки

Укра їни в дзеркалі статистики   315, 343 (ред.)

Програма з дисципліни «Бібліоте-

кознавство»   137а

Програма з дисципліни «Іннова-

ційно-методична діяльність»   297а

Професійна орієнтація дітей та уч-

нівської молоді у ЗНЗ, позашкільних

закладах освіти й інших державних

установах   293 (ред.)

Профільна система навчання в су-

часній школі   235 (ред.)

Профільне навчання в старшій

школі: шляхи розвитку. Вип. 1 159 (відп. за вип.)
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Профільне навчання в старшій

школі: шляхи розвитку. Вип. 2   294 (ред.)

П’ять років діяльності ДНПБ Укра -

їни ім. В. О. Сухомлинського: здо-

бутки і перспективи   173

Реалізація наукових проектів ДНПБ

Укра їни ім. В. О. Сухомлинського як

чинник удосконалення системи ін-

формаційного забезпечення освітян   195

Регіональна інтеграція інформацій-

ного ресурсу освітянської галузі

 Укра їни   126

Рідкісні і цінні видання з педаго-

гіко-психологічних питань у фондах

Державної науково-педагогічної біб-

ліотеки Укра їни імені В. О. Сухо -

млинського   196

Розвиток освітянської бібліотечної

мережі та завдання бібліотек ІППО   127

Розвиток професійної орієнтації в

Укра їні   266 (ред.)

Роль ГНПБ Украины им. В. А. Сухо -

млинского в формировании инфор-

мационного пространства   220

Роль Государственной научно-педа-

гогической библиотеки Украины

имени В. А. Сухомлинского в фор-

мировании информационного про-

странства   221

Роль Державної науково-педагогіч-

ної бібліотеки Укра їни імені В. О. Су-

хомлинського у вдосконаленні біб-

ліотечної галузі   247
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Роль Державної науково-педагогіч-

ної бібліотеки Укра їни імені В. О. Су-

хомлинського у формуванні галузе-

вого сегменту інформаційного

простору Укра їни. Стан та перспек-

тиви   302

Роль ДНПБ Укра їни ім. В. О. Сухо -

млинського у формуванні інформа-

ційного простору держави   248

Роль Державної науково-педагогіч-

ної бібліотеки Укра їни імені В. О. Су-

хомлинського у формуванні та роз-

витку системи інформаційних

ресурсів для забезпечення вітчиз-

няної педагогічної науки, освіти і

практики   222

Роль мережі бібліотек загальноос-

вітніх навчальних закладів у забез-

печенні рівного доступу до якісної

освіти   249, 250

Роль освітянських бібліотек у фор-

муванні інформаційного простору

держави   251;  344 (ред.)

Роль С. О. Сірополка у розвитку вчи-

тельських бібліотек як спеціальних   328

Роль С. О. Сірополка у становленні і

розвитку учительських бібліотек 345а

Софія Русова в укра їнській бібліо -

графії   303

Софія Русова — педагог, державний

діяч, просвітитель (до 150-річчя від

дня народження)   295 (ред.)

Світлана Олександрівна Сисоєва   236 (ред.)
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Система науково-інформаційного

забезпечення освітянської галузі

Укра їни: стан та перспективи   197

Скарбниця освітянської думки   30

Сохранность отраслевого ресурса

Государственной научно-педагоги-

ческой библиотеки Украины имени

В. А. Сухомлинского: современное

состояние и перспективы   223

Соціальне призначення і функції ос-

вітянських бібліотек Укра їни   67, 105

Спадщина А. С. Макаренка і педаго-

гічні пріоритети сучасності: 1991–

2008 рр.   237 (ред.)

Спеціальне бібліотекознавство в

контексті розвитку бібліотечної

справи Укра їни   252

Співпраця освітянських бібліотек

Укра їни у формуванні інформацій-

ного простору держави: стан та пер-

спективи   329

[Спільний проект газети «Шкільний

світ» та Державної науково-педаго-

гічної бібліотеки Укра їни]   88

Срібна дорога до юних сердець   89

Стан і перспективи збереження

фонду в добу цифрових технологій

у Державній науково-педагогічній

бібліотеці Укра їни імені В. О. Сухо -

млинського   253

Стан і перспективи збереження

фонду у вік цифрових технологій у

Державній науково-педагогічній

бібліотеці Укра їни імені В. О. Сухо -

млинського   254
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Стан і перспективи розвитку бібліо-

течно-інформаційного забезпе-

чення педагогічної науки та освіти

в Укра їні в контексті інформатизації   330

Стан та перспективи розвитку сис-

теми науково-інформаційного за-

безпечення освітянської галузі

Укра їни   224

Становлення і розвиток докумен-

тно-інформаційного забезпечення

освітянської галузі Укра їни в 1917–

1920 рр.   90

Становлення та розвиток педагогіч-

них бібліотек   106

Стратегія розвитку освітянської біб-

ліотечної мережі Укра їни   128

Сухомлинська Ольга Василівна 75 (відп. за вип.)

Ольга Василівна Сухомлинська   184 (ред.)

В. О. Сухомлинський. Біобібліогра-

фія: 1987–2000 рр.   76 (відп. за вип.)

В. О. Сухомлинський. Біобібліогра-

фія: 2001–2008 рр.   238 (ред.)

Василь Сухомлинський у бібліо -

графії   225

Сучасні освітні технології 45, 77 (відп. за вип.)

Типологічні ознаки педагогічних

бібліотек   107

Лідія Іванівна Ткаченко — науко-

вець, журналіст   296 (ред.)

Товариства грамотності у започат-

куванні педагогічних бібліотек   68
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Традиційні каталоги наукових біб-

ліотек освітянської галузі: організа-

ція, ведення, редагування   185 (ред.)

Укладання друкованих каталогів

книг гражданського друку (XVIII —

початок XX ст.) із фондів бібліотек

Укра їни   157 (ред.)

Укладання оглядових документів   317 (ред.)

Укра їнська народна пісня   21 (ред.)

Успадкувавши досвід — продов-

жуємо традицію   55

Ушанування 90-річчя від дня наро -

дження Василя Сухомлинського   267 (ред.)

Формування активної життєвої по-

зиції молодого громадянина Укра їни   93 (ред.)

Формування всеукра їнського галузе-

вого інформаційного ресурсу на базі

Державної науково-педагогічної біб-

ліотеки Укра їни імені В. О. Сухо -

млинського: стан і шляхи розвитку   278

Формування всеукра їнського інфор-

маційного ресурсу з психолого-пе-

дагогічних питань освіти: сучасний

стан, шляхи розвитку     304

Формування єдиного галузевого ін-

формаційного ресурсу шляхом коо-

перативного аналітико-синтетич-

ного опрацювання документів

галузевої тематики   316 (ред.)

Формування інформаційної куль-

тури учнів загальноосвітніх на-

вчальних закладів   186 (ред.)
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Формування національної книго -

збірні   69

Формування системи науково-ін-

формаційного забезпечення осві-

тянської галузі Укра їни Державною

науково-педагогічною бібліотекою

Укра їни імені В. О. Сухомлинського:

стан, перспективи   198

Формування у дітей і молоді куль-

тури здоров’я (фізичного, психіч-

ного, духовного) засобами поза-

шкільної освіти   210 (ред.)

Фоторепортаж з Державної науково-

педагогічної бібліотеки Укра їни

імені В. О. Сухомлинського   199

Ольга Хорошковська   135 (ред.)

Юрій Михайлович Хорунжий   187 (ред.)

Храм книги — до послуг освіти: Щас-

ливої долі тобі, ДНПБ Укра їни   56

Художня культура: методика викла-

дання в загальноосвітній школі   3 (ред.)

Художня література. Критика. Літе-

ратурознавство [1974–1975]      1 (упоряд.)

Художня література. Критика. Літе-

ратурознавство [1976–1977]      4 (упоряд.)

Художня література. Критика. Літе-

ратурознавство [1978–1979]      8 (упоряд.)

Художня література. Критика. Літе-

ратурознавство [1980–1981]   11 (упоряд.)

Художня література. Критика. Літе-

ратурознавство [1982–1983]   15 (упоряд.)
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Художня література. Критика. Літе-

ратурознавство [1984–1985]   18 (упоряд.)

Художня література. Критика. Літе-

ратурознавство [1986–1987]   22 (упоряд.)

Центральна освітянська бібліотека

Інституту змісту і методів навчання   70

Центральна освітянська бібліотека

Інституту змісту і методів навчан -

ня — методичний інформаційний

центр шкільних бібліотек Укра їни   31

Сава Христофорович Чавдаров   345 (ред.)

Олексій Якович Чебикін   136 (ред.)

Шелехова Галина Тарасівна 78 (відп. за вип.)

Шість років з історії Центральної

осві тянської бібліотеки (1993–1999)   174

Шкільна бібліотека як віддзерка-

лення освітньої політики навчаль-

ного закладу   146

Шкільна бібліотека як фактор інтен-

сифікації ролі школи в соціальному

вихованні   32

Школу в Піддністрянах названо іме-

нем братів Олійників   129

Шухова Елеонора Василівна 79 (відп. за вип.)

Шляхи становлення ДНПБ Укра їни

ім. В. О. Сухомлинського як всеукра -

їнського науково-інформаційного

центру освітянської галузі Укра їни   175

Щоб книжка жила довго   43
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Абетковий покажчик назв
міжнародних і всеукра їнських конференцій, семінарів,

засідань, круглих столів, презентацій 
за участі П. І. Рогової

Безсмертя, осяяне зіркою Різдва: Шевченко і Аркас: пре-

зентація двотомного видання «Микола Аркас» Віктора

Жадька (Київ, Київський міський будинок учителя, ДНПБ

Укра їни ім. В. О. Сухомлинського, 20 березня 2009 р.)   241, 476, 477

Библиотеки и информационные ресурсы в современном

мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Меж-

дународная конференция «Крым—2005» (Автономная

Республика Крым, 4–12 июня 2005 г.)   430

Библиотеки и информационные ресурсы в современном

мире науки, культуры, образования и бизнеса: 15-я юби-

лейная Международная конференция «Крым — 2008»

(Автономная Республика Крым, 7–15 июня 2008 г.)   220, 221

Библиотечное дело — 2012: библиотечно-информаци-

онная деятельность в пространстве науки, культуры и

образования: XVII Международная научная конференция

(Москва, 25–26 апреля 2012 г.)   321, 528

Бібліографічні читання, присвячені пам’яті доктора фі-

лологічних наук, професора Федора Погребенника (Київ,

Національна парламентська бібліотека Укра їни, 2 бе-

резня 2010 р.)   508

Бібліотека в інформаційному суспільстві: науково-тео-

ретична конференція (Національний педагогічний уні-

верситет ім. М. П. Драгоманова, 18 квітня 2008 р.)  466

Бібліотека. Інформація. Суспільство: Всеукра їнська на-

уково-практична конференція (Київ, 20–22 жовтня

1998 р.)   35, 38, 42

Бібліотека тисячоліття: презентація проекту (Київ, Цент -

ральна освітянська бібліотека, 2 жовтня 1998 р.)  372
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Бібліотеки і інформаційні ресурси в сучасному світі на-

уки, культури, освіти і бізнесу: 14-та Міжнародна конфе-

ренція «Крим—2007» (Автономна Республіка Крим,

9–17 червня 2007 р.)   437

Бібліотеки та інформаційні ресурси у світі науки, куль-

тури, освіти і бізнесу: 15-та ювілейна Міжнародна кон-

ференція «Крим — 2008» (Автономна Республіка Крим,

7–15 червня 2008 р.)   467, 469

Бібліотеки — центри науково-інформаційних ресурсів

XXI століття: Міжнародна наукова конференція (Київ,

10–13 жовтня 2000 р.)   369

Бібліотечно-інформаційний сервіс: Міжнародна наукова

конференція (Київ, 9–11 жовтня 2001 р.)   377

Бібліотечно-інформаційні ресурси: формування і розви-

ток: Міжнародна наукова конференція (Київ, НБУВ,

12–15 жовтня 1999 р.)   361

Відкриття Ресурсного інформаційно-освітнього центру,

який сформовано на базі медіа-центру ДНПБ Укра їни

ім. В. О. Сухомлинського (17 вересня 2007 р.)   188, 191, 440, 447

Громадянська освіта в Укра їні: Міжнародна конференція

(Київ, 2–5 грудня 1997 р.)   372

Державна історична бібліотека Укра їни: історія, сучас-

ність, майбутнє: Міжнародна науково-практична конфе-

ренція (до 70-річчя заснування Державної історичної біб-

ліотеки Укра їни, Київ, 24–25 вересня 2009 р.)   254

Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під

впливом сучасних інформаційних технологій: Міжна-

родна наукова конференція (Київ, НБУВ, 5–6 жовтня

2010 р.)   490

Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів Укра -

їни: нова політика і нові технології: до 120-річчя ХДНБ

ім. В. Г. Короленка: Всеукра їнська науково-практична

конференція (Харків, 20–22 листопада 2006 р.)   196
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Інноваційна діяльність — стратегічний напрям розвитку

наукових бібліотек: Міжнародна наукова конференція

(Київ, 7–9 жовтня 2003 р.)   386

Інститут спеціальної педагогіки НАПН Укра їни — про-

відник інновацій в освіті осіб з особливими потребами:

круглий стіл (Київ, ДНПБ Укра їни ім. В. О. Сухомлин-

ського, 18 червня 2012 р.)   534

Інтелектуальні інформаційні технології у бібліотечній

справі: Міжнародна наукова конференція (11–12 жовтня

2005 р.)   411

Інформаційне суспільство в Укра їні: Міжнародний науко-

вий конгрес (Київ, 25–26 жовтня 2012 р.)   325

Історія освіти, науки і техніки в Укра їні: VІІ Всеукра їнська

науково-практична конференція молодих учених та спе-

ціалістів, присвячена 90-річчю створення Державної на-

уково-сільськогосподарської бібліотеки НААН Укра їни

(Київ, 16 березня 2012 р.)   527, 531

Львівська національна наукова бібліотека Укра їни імені

В. Стефаника: історія та сучасність: Міжнародна наукова

конференція (Львів, 28–30 жовтня 2010 р.)   500

Методика викладання природничих дисциплін у вищій

і середній школі: XVI Каришинські читання: Міжнародна

науково-практична конференція (Полтава, 25–26 червня

2009 р.)   247

Методика викладання природничих дисциплін у вищій

і середній школі: XVIII Каришинські читання: Міжнародна

науково-практична конференція (Полтава, 26–27 травня

2011 р.)   298

Міжнародне, міжбібліотечне співробітництво: перспек-

тиви та пріоритети: Міжнародна наукова конференція

(Київ, 11–12 жовтня 2005 р.)   418
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Модернізація діяльності бібліотек загальноосвітніх на-

вчальних закладів — важливий чинник у реалізації про-

грами рівного доступу до якісної освіти: Всеукра їнський

науково-практичний семінар (Київ, ДНПБ Укра їни

ім. В. О. Сухомлинського, 25 березня 2009 р.)   249, 489

Наукова робота — шлях до вирішення нагальних про-

блем бібліотечної справи: круглий стіл (Київ, Націо-

нальна парламенська бібліотека Укра їни, 26 січня

2007 р.)   445

Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек Укра -

їни — важлива складова розвитку сучасного бібліоте-

кознавства: всеукра їнський науково-практичний семінар

(Київ, листопад 2009 р.)     244, 252

Науково-методичні та організаційні засади інформа-

ційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки,

 освіти і практики Укра їни: стан та перспективи: Міжна-

родна науково-практична конференція (Київ–Переяслав-

Хмельницький, 9–11 листопада 2011 р.)   511, 519, 530
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Шановні освітяни!
Запрошуємо вас стати читачами

Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського

РЕЖИМ РОБОТИ:

ЗАПРОШУЄМО НА НАШ ВЕБ-ПОРТАЛ:

www.dnpb.gov.ua

E-mail:dnpb@i.ua

Державна науково-педагогічна бібліотека України

імені В. О. Сухомлинського — науково-дослідний центр

із питань галузевого бібліотекознавства, бібліографоз-

навства й книгознавства, національне галузеве кни-

госховище, всеукраїнський науково-інформаційний

центр із психолого-педагогічних питань, головний нау -

ково-методичний центр мережі освітянських бібліотек

МОН України та НАПН України.

ГОЛОВНЕ ПРИМІЩЕННЯ: 
04060
м. Київ,
вул. М. Берлинського, 9
тел.: 467-22-14,

440-35-48

ФІЛІЯ:
03030
м. Київ,
вул. Володимирська, 57
(Будинок учителя)
тел.: 234-71-59

будні — з 9.30 до 20.00
вихідний день — субота

неділя — з 10.00 до 18.00
останній день місяця — санітарний день 



До послуг користувачів — універсальний книжковий фонд
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (понад 560 тис. примір-
ників), 50% якого становлять фахові документи:
• періодичні видання ХІХ—ХХІ ст. — понад 1000 назв (щорічна перед-

плата — понад 400 вітчизняних і зарубіжних газет та журналів);
• дисертації й автореферати дисертацій педагогіко-психологічної

тематики;
• зібрання праць вітчизняних і зарубіжних педагогів (ХІХ—ХХІ ст.),

монографії, матеріали досліджень із педагогіко-психологічних пи-
тань, програми й методики викладання предметів, підручники й
посібники для загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих
навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації;

• твори української та світової літератури, праці з питань історії,
літературознавства, мовознавства, мистецтва, юриспруденції, еко-
номіки України та світу тощо;

• література іноземними мовами з питань педагогіки і психології,
художні твори мовою оригіналу (ХІХ — поч. ХХІ ст.);

• література з питань бібліотекознавства, бібліографознавства,
книго знавства.

Електронні ресурси:
• передплачені ресурси, зокрема дисертації Російської Федерації;
• електронна бібліотека;
• електронний каталог документів із психолого-педагогічних пи-

тань;
• зведена база даних періодичних видань, що зберігаються в осві-

тянських бібліотеках України, зокрема ДНПБ України ім. В. О. Су-
хомлинського, бібліотеках установ НАПН України та ВНЗ III—IV
р. а. пед. профілю;

• зведена база даних дисертацій із питань педагогіки, психології й
освіти, що зберігаються в освітянських бібліотеках України, зокре -
ма ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, бібліотеках установ
НАПН України та ВНЗ III–IV р. а. пед. профілю;

• повнотекстова база документів із психолого-педагогічних питань:

автореферати й дисертації з питань педагогіки та психології;

праці видатних педагогів, зокрема — колекція праць В. О. Сухомлинського;

рідкісні й цінні книги XIX — поч. ХХ ст. з питань педагогіки та психології;

• реферативна база з психолого-педагогічних питань.



Створюваний ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського рефератив-
ний ресурс складається з рефератів на наукові статті з 21 журналу,
включеного ВАК до переліку фахових видань України. Ця інформація
передається до загальнодержавної реферативної бази даних «Украї-
ніка наукова» (http://www.nbuv.gov.ua/db/vef_inf.html) та її паперового
варіанта УРЖ «Джерело» (друкується з 2007 року, № 3, Серія 3 «Соці-
альні та гуманітарні науки. Мистецтво»).

У бібліотеці вісім читальних залів:
— загальний читальний зал;
— дисертаційний зал;
— читальний зал підручника;
— читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського;
— читальний зал документів іноземними мовами;
— кабінет бібліотекознавства;
— загальний читальний зал філії;
— медіа-центр, у якому надаються користувачам платні й безоплатні

послуги: 

швидкісний Інтернет;
відеозв’язок;
сканування;
копіювання, брошурування методичних, навчальних, дидактичних та інших
друкованих й електронних матеріалів за умов збереження авторських
і суміжних прав.

Он-лайн послуги, які надаються 
через веб-портал бібліотеки:

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського пропонує віддаленим
користувачам широкі можливості в задоволенні своїх бібліо-
течно-інформаційних потреб на безоплатній і платній основах:

• замовлення документів через електронний каталог на броне -
полицю;

• віртуальна бібліографічна довідка;
• довідково-інформаційна консультація «Запитай у бібліотекаря»;
• електронна доставка документів (e-mail: mba_dnpb@i.ua);
• доступ до електронних ресурсів (баз даних, сервісів тощо), що пе-

ребувають у тестовому доступі в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлин-
ського, та передплачених бібліотекою.



ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського видає:

• наукові видання, зокрема монографії, збірники наукових праць із
питань бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства
тощо;

• регламентні й інструктивно-методичні матеріали для мережі ос-
вітянських бібліотек України;

• щомісячний бюлетень «Нові надходження до ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського»;

• бібліографічні, реферативні, оглядово-аналітичні й інші інформа-
ційні видання з питань педагогіки й психології;

• «Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти й педагогічної
науки» (щорічно);

• «Шкільна бібліотека плюс» — щомісячний науково-методичний
часопис для шкільних бібліотекарів.

Бібліотека здійснює кваліфіковане бібліотечно-бібліогра-
фічне обслуговування користувачів, а також інформаційне
 забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти
Украї ни різного рівня шляхом групового й індивідуального ін-
формування, систематичного проведення днів інформації, днів
фахівця, педагогічних рад, організації тематичних книжкових
виставок, друку в періодичних галузевих виданнях інформаційних
і тематичних списків літератури з актуальних проблем освіти,
педагогіки й психології.

Як культурно-просвітницький центр, ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського систематично проводить художньо-
мистецькі виставки, презентації, літературно-музичні вечори,
зустрічі з відомими діячами освіти й культури.



Біобібліографічний покажчик

Павла Іванівна Рогова —
вчений-бібліотекознавець, педагог, директор

Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського

Упорядники:
Пономаренко Л. О.

Ніколюк Л. І.

Стельмах Н. А.

Білоцерківець І. П.

Науковий редактор — Пономаренко Л. О.

Науковий консультант — Добко Т. В.

Літературний редактор — Білоцерківець І. П.

Відповідальний за випуск — Стельмах Н. А.

Підписано до друку 16.12.2012 р.
Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура Cambria.

Друк офсетний. Ум. друк. арк. 16,75.
Обл.-вид. арк. 15,58. Наклад 300 прим. Замовлення № 294.

Державна науково-педагогічна бібліотека України
імені В. О. Сухомлинського.

Україна, 04060 м. Київ - 60, вул. М. Берлинського, 9.
Тел. (044) 467-22-14, E-mail: dnpb@i.ua

Віддруковано з оригіналів замовника.
Видавець ТОВ «Нілан-ЛТД»

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготовлювачів

і розповсюджувачів видавничої продукції
серія DK № 4299 від 11.04.2012 р.

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21а.
тел.: (0432) 69-67-69, 52-82-78

e-mail: tvory2009@gmail.com
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