РЕКОМЕНДАЦІЇ
звітної науково-практичної конференції
«Інформаційне забезпечення педагогічної науки
та освітньої практики України»
за результатами наукових досліджень наукових працівників
Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського
 розгорнути дослідження щодо відображення ідей в друкованих та
електронних виданнях про ґенезу розвитку національної освіти й
педагогічної думки;
 продовжити
здійснення
науково-інформаційного
супроводу
освітянської
галузі
з
урахуванням
євроінтеграційних
та
глобалізаційних процесів;
 організувати і проводити науково-методологічні семінари, присвячені
основам здійснення наукових досліджень;
 продовжити наукові дослідження на основі рідкісних видань
іноземними мовами;
 розвивати сектор сухомлиністики;
 представити одержані наукові результати в зарубіжних виданнях та
виданнях, що входять до науко метричних баз, українських фахових
виданнях;
 налагодити міжнародні зв’язки, встановити партнерські контакти із
профільними установами інших країн (участь у міжнародних проектах,
конкурсах),
розширювати зв’язки із зарубіжними науковими
установами, що досліджують дотичні наукові проблеми;
 розвивати нові форми науково-інформаційного співробітництва з
національними та зарубіжними науковими установами, освітніми
закладами з метою розв’язання актуальних наукових завдань та
розширення використання наукових розробок бібліотеки;

 організовувати та проводити розширені або виїзні вчені ради,
присвячені актуальним проблемам науково-дослідних робіт;
 активізувати діяльність Ради молодих вчених;
 оновити комп’ютери та оргтехніку, що уможливить проведення
інтернет-конференцій, вебінарів, встановлення on-line зв’язку з
освітянськими бібліотеками, науковими установами, закладами освіти;
 надавати доступ на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського до
провідних світових бібліотечно-інформаційних ресурсів OCLC, EBSCO
повнотекстових електронних журналів провідних європейських
видавництв Elsevier, Springer, Kluwer Academic Press;
 створити періодичне наукове видання бібліотеки на базі платформи
«Відкриті журнальні системи» (OJS);
 зареєструвати електронне наукове періодичне галузеве видання –
інформаційно-аналітичний бюлетень «Аналітичний вісник у сфері
освіти і науки», а також отримати міжнародний стандартний серійний
номер (ISSN);
 популяризувати здобутки науково-дослідної роботи в ЗМІ;
 підвищувати кваліфікацію та стажування науковців бібліотеки, зокрема
написання статей та захисту дисертацій, залучення до виконання НДР
науковців вищої кваліфікації;
 удосконалювати процедури планування, організації й проведення
атестації науковців;
 здійснювати систематичний контроль за проміжними результатами
нових НДР, посилити відповідальність керівників та виконавців НДР за
вчасну підготовку й ефективне впровадження результатів наукової
роботи в практику та їх моніторинг.

