НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ
НАУК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА
УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Звітна науково-практична конференція
Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського

„Інформаційне забезпечення педагогічної науки
та освітньої практики України”
за результатами наукових досліджень у 2016 р.
22 грудня 2016 р.

ПРОГРАМА

Київ

Організаційний комітет

Березівська Л. Д., д-р пед. наук, професор, член-кореспондент НАПН
України, директор ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського (голова)
Зозуля С. М., канд. іст. наук, заступник директора з наукової роботи
(заступник голови оргкомітету)
Страйгородська Л. І., канд. іст. наук, заступник директора з науковоінформаційної та бібліотечної роботи (заступник голови оргкомітету)
Філімонова Т. В., канд. пед. наук, с. н. с., в. о. вченого секретаря
(координатор конференції)
Самчук Л. І., завідувач відділу наукової інформаційно-бібліографічної
діяльності
Лобановська І. Г., завідувач відділу наукового формування та
опрацювання документних ресурсів
Селецький А. В., канд. іст. наук, с. н. с., завідувач відділу наукової
реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти
Редько-Шпак Л. В., провідний редактор відділу наукової реферативної
та аналітичної інформації у сфері освіти

Звітна науково-практична конференція
Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського

„Інформаційне забезпечення педагогічної науки
та освітньої практики України”

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
900–1000

Реєстрація учасників конференції

1000–1300

Робота конференції
(Загальний читальний зал бібліотеки,
вул. М. Берлинського, 9)

1300–1400

Перерва

1400–1700

Продовження роботи конференції

РЕГЛАМЕНТ:
Доповіді – до 15 хв.
Виступи – до 5 хв.

Вітальне слово
Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної
педагогіки та філософії освіти Президії НАПН України

Доповіді
Результати наукових досліджень Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського за 2016 рік та основні
завдання на 2017 рік
Березівська Л. Д., директор Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, доктор педагогічних наук,
професор, член-кореспондент НАПН України
Науково-інформаційна діяльність освітянських бібліотек: основні
напрями модернізації
Зозуля С. М., заступник директора з наукової роботи, кандидат
історичних наук
Бібліотечно-інформаційні ресурси для освітянської галузі України:
організація та методика формування
Лобановська І. Г. завідувач відділу наукового формування та
опрацювання документних ресурсів, заступник керівника НДР
Виступи
Бібліографічний покажчик „Спеціалізовані вчені ради як складник
розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук
України (1994-2014)”: основні підходи до створення
Березівська Л. Д., директор Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, доктор педагогічних наук,
професор, член-кореспондент НАПН України
Біобліографія – одне з основних документальних джерел про
життя та діяльність учених
Страйгородська Л. І., заступник директора з науково-інформаційної
та бібліотечної роботи, кандидат історичних наук
Бібліотеки Харківського товариства грамотності як витоки
формування фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (кінець ХІХ
– початок ХХ ст.)
Орищенко І. О., старший науковий співробітник відділу науководокументного забезпечення та зберігання фонду, кандидат історичних наук

Формування фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені В. О. Сухомлинського (1920-ті рр.)
Філімонова Т. В., в. о. вченого секретаря бібліотеки, кандидат
педагогічних наук, старший науковий співробітник
Формування Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського: історія і сьогодення
Якубовський В. І., в. о. завідувача відділу соціокультурних комунікацій
та міжнародних зв’язків, кандидат філологічних наук
Дослідження проблем трансформації інформаційної діяльності в
аспекті забезпечення освітянської галузі
Воскобойнікова-Гузєва О. В., завідувач кафедри бібліотекознавства та
інформології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор наук
із соціальних комунікацій
Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія й практика
Самчук Л. І., завідувач відділу наукової інформаційно-бібліографічної
діяльності
Вивчення інформаційних потреб науковців Національної академії
педагогічних наук України
Вербова В. В., науковий співробітник відділу наукової інформаційнобібліографічної діяльності
Науково-інформаційна діяльність бібліотек: нормативно-правові
основи
Горбенко Н. А., науковий співробітник відділу наукової інформаційнобібліографічної діяльності
Інноваційні підходи до інформаційно-аналітичного забезпечення
розвитку наук про освіту
Селецький А. В., завідувач відділу наукової реферативної та
аналітичної інформації у сфері освіти, кандидат історичних наук, старший
науковий співробітник
Інновації та традиції в довідково-бібліографічному обслуговуванні
користувачів
Лога Т. В., науковий співробітник відділу науково-документного
забезпечення та зберігання фонду
Система електронних послуг в інформаційному просторі бібліотеки
Павленко Т. С., науковий співробітник відділу науково-документного
забезпечення та зберігання фонду

Науково-інформаційний
супровід
дошкільної
освіти:
бібліографічний аспект
Тарнавська С. В., завідувач сектору джерелознавства, бібліографії та
біографістики відділу історії освіти, кандидат історичних наук
Сучасні тенденції розвитку реферативного напряму в структурі
науково-інформаційної діяльності галузевих бібліотек
Кропочева Н. М., науковий співробітник відділу наукової реферативної
та аналітичної інформації у сфері освіти
Формування патріотизму та активної громадянської позиції молоді
засобами моніторингу ЗМІ
Годецька Т. І., завідувач сектору аналітичної інформації відділу
наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти
Сучасний підхід до комплектування бібліотечного фонду ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського
Бондар Л. М., завідувач сектору наукового комплектування фонду
відділу наукового формування та опрацювання документних ресурсів
Типологічний підхід до вивчення навчальної літератури з питань
національно-патріотичного виховання у фонді ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського
Кемпе В. Ю., завідувач сектору обслуговування відділу науководокументного забезпечення та зберігання фонду
Корпоративні бібліотечні проекти – ефективна форма взаємодії
Лобановська І. Г., завідувач відділу наукового формування та
опрацювання документних ресурсів
Співпраця ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з
освітянськими бібліотеками зі створення зведених баз даних
Зоріна Н. Є., науковий співробітник відділу наукового формування та
опрацювання документних ресурсів
Коваленко С. Г., науковий співробітник відділу наукового формування
та опрацювання документних ресурсів
Пошукові можливості БД „Періодика” електронного каталогу в
контексті розвитку інформаційної компетентності користувачів
Демида Є. Ф., молодший науковий співробітник відділу наукової
інформаційно-бібліографічної діяльності
Формування БД періодичних
електронного ресурсу бібліотеки

видань

як

інформаційного

Гулак В. М., молодший науковий співробітник
документного забезпечення та зберігання фонду

відділу науково-

Абеткові каталоги наукової бібліотеки Українського науководослідного інституту педагогіки як складник інформаційно-пошукової
системи
Помчалова О. Г., науковий співробітник відділу наукового формування
та опрацювання документних ресурсів
Систематичні каталоги: осучаснення змісту в традиційності
виконання
Грудініна Н. Д., молодший науковий співробітник відділу наукового
формування та опрацювання документних ресурсів
Національно-патріотичне вихованні учнівської молоді засобами
шкільної бібліотеки
Хемчян І. І., завідувач відділу науково-методичного забезпечення
діяльності мережі освітянських бібліотек
Національно-патріотичне виховання учнів початкової школи в
Україні: інформаційне забезпечення
Гавриленко Т. Л., доцент кафедри соціальної педагогіки Чернігівського
національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, кандидат
педагогічних наук
Тенденції використання соціальних мереж у бібліотечній роботі
Добко Т. В., керівник Центру науково-бібліографічної інформації
НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий
співробітник
Провідні освітянські бібліотеки України в інтернет-просторі
Біла Л. О., науковий співробітник відділу науково-методичного
забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек
Використання „хмарних технологій” для створення електронних
ресурсів
Вараксіна Н. В., завідувач відділу науково-технічного забезпечення та
впровадження комп'ютерних технологій
Науково-інформаційний супровід користувачів педагогічної
бібліотеки
Рабаданова Л. В., науковий співробітник відділу наукової реферативної
та аналітичної інформації у сфері освіти, кандидат філософських наук

Навчальна книжка другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. як джерело
досліджень історії вітчизняного підручникотворення
Бондарчук О. Б., завідувач сектору рідкісних видань відділу науководокументного забезпечення та зберігання фонду
Творча спадщина С. І. Миропольського як джерело вивчення
історії
освіти:
за
матеріалами
з
фонду
ДНПБ
України
ім. В. О. Сухомлинського
Палійчук Р. І., науковий співробітник сектору рідкісних видань відділу
науково-документного забезпечення та зберігання фонду
Друковані каталоги як джерельна база наукових досліджень
Іващенко В. М., завідувач сектору наукового фонду відділу науководокументного забезпечення та зберігання фонду
Дослідження документного ресурсу іноземними мовами у
Державній
науково-педагогічній
бібліотеці
України
імені
В. О. Сухомлинського
Дроншкевич О. В., науковий співробітник відділу науководокументного забезпечення та зберігання фонду
Науково-педагогічна спадщина: журнал „Дошкольное воспитание”
(1911–1917) як популяризатор дитячої книжки та читання
Рубан А. І., науковий співробітник відділу науково-методичного
забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек
Зберігання фонду бібліотеки як засіб якісного інформаційного
забезпечення користувачів
Дунаєва Л. М., молодший науковий співробітник відділу наукового
формування та опрацювання документних ресурсів
Виникнення й розвиток бібліотечного книгообміну в Україні
Ніколаєнко Я. М., молодший науковий співробітник відділу наукового
формування та опрацювання документних ресурсів
Науково-інформаційне забезпечення освітньої діяльності в Австрії
Марусинець М. М., науковий співробітник відділу наукової
реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти, кандидат
філолологічних наук,

