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ЗВІТ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ЗА 2016 р.
Вчена рада Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського (далі – вчена рада) є колегіальним органом управління
науковою,
науково-інформаційною,
науково-методичною,
науковоорганізаційною
та
видавничою
діяльністю
ДНПБ
України
ім. В. О. Сухомлинського (далі – Бібліотека), що здійснює консультативнодорадчі функції, а також координує основні напрями наукової діяльності з
питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства,
інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства, біографістики та
історії освіти.
Чинний склад вченої ради затверджений Постановою Президії НАПН
України (№ 1-2/11-250 від 29 вересня 2016 р.) у складі 23 осіб. У 2016 р. до
складу вченої ради введено доктора педагогічних наук, професора, завідувача
кафедри комп'ютерних мультимедійних технологій Інституту комп’ютерних
інформаційних технологій Національного авіаційного університету
С. М. Лободу.
Серед членів вченої ради: 6 докторів наук, у тому числі дійсний член
НАПН України, 9 кандидатів наук. Голова вченої ради – директор бібліотеки,
доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України –
Лариса Дмитрівна Березівська. Заступник голови вченої ради – заступник
директора з наукової роботи, кандидат історичних наук – Світлана
Миколаївна Зозуля. Вчений секретар вченої ради – в. о. вченого секретаря,
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник – Тетяна
Віталіївна Філімонова.
До складу вченої ради Бібліотеки входять голова ради трудового
колективу, голова ради молодих вчених, керівники структурних підрозділів,
провідні фахівці бібліотеки, Національної академії педагогічних наук
України, представники інших наукових та освітніх установ. Спеціальним
дорадчо-консультативним органом вченої ради є науково-експертна рада.
Згідно з планом роботи вченої ради 2016 р. було заплановано 10
засідань, фактично проведено 16.
Протягом звітного періоду на вченій раді розглядалися й ухвалювалися
актуальні питання науково-організаційної діяльності бібліотеки, стан
виконання
науково-дослідної
роботи,
впровадження
результатів
досліджень:
– проект Статуту ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
– проект розвитку стратегії ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
на 2016-2025 рр.

– перспективний тематичний план наукових досліджень на 2016 р.;
перспективний тематичний план наукових досліджень на 2017-2019 рр.;
– перспективний план випуску друкованої продукції Бібліотеки на
2017-2019 рр., підготовленої за результатами наукових досліджень;
– план міжнародної діяльності на 2016 р.;
– положення та план роботи ради молодих вчених;
– про моніторинг впровадження результатів наукових досліджень
(2013-2015 рр.); та результати наукових досліджень за 2016 р. за темами НДР
„Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних
ресурсів для освітянської галузі України” (2014-2016 рр.; керівник НДР –
(керівник НДР – Т. В. Добко, доктор наук із соціальних комунікацій, старший
науковий співробітник, керівник Центру науково-бібліографічної інформації
НБУВ); „Модернізація науково-інформаційної діяльності провідних
книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН
України” (2015-2016 рр.; керівник НДР – Зозуля С. М., канд. іст. наук,
заступник директора з наукової роботи);
– створення експертної комісії з перевірки заключних результатів
фундаментальної та прикладної НДР;
– підготовка до річного звіту та до звітної науково-практичної
конференції;
– підсумки науково-дослідної, науково-інформаційної та бібліотечної
роботи, вченої ради за 2016 рік і завдання на 2017 рік;
– реалізація плану інвентаризації бібліотечного фонду за 2016 р.;
– звіти відділів Бібліотеки про наукову та науково-інформаційну та
бібліотечну діяльність за 2016 рік;
– затвердження проекту перспективного тематичного плану наукових
досліджень на 2017 р.;
– затвердження плану роботи Бібліотеки на 2017 рік.
Традиційно вчена рада розглядала питання науково-інформаційної та
бібліотечної діяльності. Серед них такі:
– затвердження концепції електронного наукового періодичного
видання «Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського»;
– затвердження концепції про кімнату-музей рідкісної книги; музей
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
– затвердження плану роботи бібліотечної ради та науково-експертної
ради;
– затвердження плану інвентаризації бібліотечного фонду на 2016-2018
рр.;
– затвердження положення про атестацію бібліотекарів та створення
атестаційної комісії;
– затвердження положення про підвищення кваліфікації та стажування
працівників;

– про підготовку до міжнародної науково-практичної конференції
«Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних
ресурсів для освітянської галузі України»;
Упродовж 2016 року, на вченій раді розглядалися питання щодо роботи
та наповнення веб-порталу Бібліотеки.
Предметом розгляду вченої ради також були організаційні, кадрові
питання:
– планова атестація наукових працівників;
– нагородження працівників до Дня науки та до Всеукраїнського дня
бібліотек;
– висунення претендентів – молодих вчених Бібліотеки до участі в
конкурсах на відзначення державними преміями;
– план-звіт із підготовки до осінньо-зимового періоду в бібліотеці та
план заходів щодо економії теплової та електроенергії;
– перевірка дотримань положень інструкції з діловодства в
структурних підрозділах Бібліотеки згідно з номенклатурою справ та ін.
На засіданнях вченої ради ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
пройшли експертизу та затверджено до друку така планова продукція
(всього 12), зокрема:
 монографія «Організація і методика створення галузевих бібліотечноінформаційних ресурсів для освітянської галузі України»;
 практичний посібник «Організаційно-управлінські, нормативноінструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек МОН
України та НАПН України (2014-2016 рр.)»;
 практичний посібник «Науково-інформаційна діяльність провідних
освітянських бібліотек України»;
 Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних
заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України;
 бібліографічне видання «Спеціалізовані вчені ради як складник
розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних
наук України (1994-2014)»;
 бібліографічне видання «Підручники і навчальні посібники з
природничо-математичних предметів для початкових і середніх
навчальних закладів (1918-1945 рр.) з фонду Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Каталог»;
 електронний інформаційно-аналітичний бюлетень «Аналітичний
вісник у сфері освіти й науки» (вип.3-4);
 бібліографічний
покажчик
«Науково-інформаційна
діяльність
бібліотек: теорія й практика»;
 науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Дошкільна освіта як
складова системи безперервної освіти України» (2007-2014). Вип. 2;

 біобібліографічний покажчик «Андрій Миколайович Гуржій (до 70річчя від дня народження)»;
 оглядове видання «Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі
статистики» (за 2015 р.);
 збірник наукових праць «Наукові праці Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 5.
Організація і методика створення корпоративних інформаційних
ресурсів для освітянської галузі України за результатами міжнародної
науково-практичної конференції».
На засіданнях вченої ради систематично розглядалися накази
Президента та постанови Президії НАПН України:
– про реалізацію Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність»;
– про результати завершених у 2015 році фундаментальних і
прикладних досліджень підвідомчих установ НАПН України;
– про «Проблеми національно-патріотичного і військово-патріотичного
виховання: стан і перспективи дослідження у відділеннях НАПН України»;
– про «Концепцію впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну
практику (у новій редакції) та шляхи її реалізації в умовах зовнішньої
інформаційної агресії»;
– «Про затвердження перспективних планів випуску друкованої
продукції НАПН України на 2017-2019 рр., підготовленої за результатами
фундаментальних і прикладних наукових досліджень»;
– «Про внесення змін до Стратегії розвитку Національної академії
педагогічних наук України на 2016-2022 роки»;
– про пропозиції до проекту нової редакції Закону України «Про
бібліотеки і бібліотечну справу».
Відповідно до рішень вченої ради про оприлюднення результатів
науково-дослідної роботи, готових до впровадження, усі видання, були
розміщені
у
форматі
PDF
на
веб-порталі
ДНПБ
України
ім. В. О. Сухомлинського та в ЕБ НАПН України.
Подальшої уваги потребує оптимізація організації наукової діяльності
співробітників, упровадження результатів проведених наукових досліджень,
здійснення їх моніторингу, міжнародна діяльність Бібліотеки. Координація та
співробітництво з іншими науковими установами (проведення спільних
засідань, виїзних засідань, семінарів тощо).

