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Організаційний комітет: 
 

Березівська Л. Д., д. пед. н., професор, член-кореспондент НАПН України, 
директор ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського (голова оргкомітету 
конференції); 

Зозуля С. М., к. іст. н., заступник директора з наукової роботи (заступник 
голови оргкомітету); 

Страйгородська Л. І., к. іст. н., заступник директора з науково-
інформаційної та бібліотечної роботи (заступник голови оргкомітету); 

Лапаєнко С. В., к. пед. н, с. н. с., в. о. вченого секретаря Бібліотеки 
(відповідальний секретар конференції); 

Сухомлинська О. В., д. пед. н. професор, дійсний член НАПН України, 
головний науковий співробітник сектору сухомлиністики відділу історії освіти; 

Добко Т. В., д. н. із соц. комун., с. н. с., провідний науковий співробітник 
відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських 
бібліотек; 

Селецький А. В., к. іст. н., с. н. с., завідувач відділу наукової реферативної та 
аналітичної інформації у сфері освіти; 

Самчук Л. І., завідувач відділу наукової інформаційно-бібліографічної 
діяльності; 

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  
сфери освіти України” 

(м. Київ, вул. М. Берлинського, 9) 
 
 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

1300 –1400 Реєстрація учасників конференції 
 

1400 –1500 Робота конференції 
(Загальна читальна зала бібліотеки, 
дисертаційна зала, читальна зала фонду 
В. О. Сухомлинського) 
 

1500  – 1530  

 

1530 –1630 

Перерва 
 
Продовження роботи конференції 

 
1630 –1700 

 
Підведення підсумків 

 
 

РЕГЛАМЕНТ: 
 

Доповіді – до 15 хв. 
 

Виступи – до 5 хв. 
 
 
 
 

За матеріалами конференції  
підготовлено збірник тез звітної науково-практичної конференції 

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

 „Інформаційне забезпечення сфери освіти України” 
 
 
 



 

 
 

Вітальне слово 
Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки 
та філософії освіти Президії НАПН України 

Доповіді 
Основні результати діяльності Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського за 2017 рік та основні 
завдання на 2018 рік 

Березівська Л. Д., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 
НАПН України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського 

 
Результати науково-дослідної роботи ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського за 2017 рік та їх упровадження 
Зозуля С. М., кандидат історичних наук, заступник директора з наукової 

роботи 
  
Науково-інформаційне забезпечення науковців НАПН України у 

2017 році 
Страйгородська Л. І., кандидат історичних наук, заступник директора з 

науково-інформаційної та бібліотечної роботи  
Виступи  

С е к ц і я  І 
 «Відображення розвитку національної освіти і педагогічної думки у 

друкованих та електронних виданнях» 
(читальна зала фонду В. О. Сухомлинського) 

 
Модератор засідання секції, керівник теми – Сухомлинська О. В., доктор 

педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України. 
 
Про критерії відбору і класифікації джерел до «Антології текстів з 

реформування освіти в Україні: програми, концепції, проекти (1991-2017)» 
Сухомлинська О. В., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України, головний науковий співробітник сектору сухомлиністики відділу 
історії освіти 

 
Антологія як форма репрезентації джерел з реформування загальної 

середньої освіти в незалежній Україні (1991–2017) 
Березівська Л. Д., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

НАПН України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського, головний науковий співробітник відділу історії 
освіти 



 

 
 

Біобібліографічні покажчики як вид наукової продукції ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Страйгородська Л. І., кандидат історичних наук, заступник директора з 
науково-інформаційної та бібліотечної роботи, старший науковий співробітник 
відділу історії освіти 

 
Закон України "Про освіту": основні напрями реформування галузі 
Лапаєнко С. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, вчений секретар бібліотеки, старший науковий співробітник 
відділу історії освіти 

 
Національно-патріотичне виховання в Україні: бібліографічний 

контекст 
Тарнавська С. В., кандидат історичних наук, завідувач відділу історії 

освіти  
 
Вітчизняні періодичні видання 1917–1945 рр. у фонді ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 
Бондарчук О. Б., завідувач відділу наукової організації та зберігання фонду 
 
Педагогічна спадщина реформатора освіти минулих часів Наталії 

Дмитрівни Лубенець в документах з фонду ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Кемпе В. Ю., завідувач сектору обслуговування, соціокультурних 
комунікацій та міжнародних зв'язків відділу науково-документного забезпечення 
та соціокультурної діяльності 

 
Напрями діяльності фонду Василя Олександровича Сухомлинського 

ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського з освітньо-виховними закладами 
Старикова Л. В., науковий співробітник відділу історії освіти 
 
Законодавчо-правове підгрунтя національно-патріотичного виховання: 

національна ідея та державність у змісті понять і термінів 
Кропочева Н. М., науковий співробітник відділу історії освіти 
 
Інформаційно-бібліотечний ресурс «Видатні педагоги України та світу» 

– джерело задоволення інформаційних потреб користувачів 
Павленко Т. С., науковий співробітник відділу науково-документного 

забезпечення та соціокультурної діяльності 
 
Основні аспекти анотування рідкісних видань з фонду ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 
Орищенко І. О., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 

відділу науково-документного забезпечення та зберігання фонду 



 

 
 

Видання дитячої літератури кінця XIX – початку XX століття з фонду 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Палійчук Р. І., завідувач сектору рідкісних видань відділу наукової 
організації та зберігання фонду 

 
Часопис «Нова школа» в контексті історико-педагогічного дослідження 
Іващенко В. М., старший науковий співробітник відділу наукової організації 

та зберігання фонду 
 
Наукове опрацювання іншомовних видань XIX – початку XX ст.: 

галузевий аспект 
Дроншкевич О. В., науковий співробітник відділу наукової організації та 

зберігання фонду 
 
Роль часопису «Учитель» (1889–1914) в розвитку національної освіти 

Галичини 
Гулак В. М., молодший науковий співробітник  відділу наукової організації 

та зберігання фонду 
 

С е к ц і я  ІІ 
«Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек 

 як важливого складника освітнього середовища» 
(загальна читальна зала) 

Модератор засідання секції, керівник теми – Добко Т. В., доктор наук із 
соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності освітянських 
бібліотек 

 
Інформаційно-бібліографічне обслуговування учасників навчально-

виховного процесу 
Добко Т  В., доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник відділу науково-методичного 
забезпечення діяльності освітянських бібліотек 

 
Підвищення ефективності патріотичного виховання засобами шкільної 

бібліотеки 
Хемчян І. І., завідувач відділу науково-методичного забезпечення діяльності 

мережі освітянських бібліотек 
 
Інформаційно-комунікаційні технології в шкільній бібліотеці 
Вараксіна Н. В., завідувач відділу науково-технічного забезпечення та 

впровадження комп'ютерних технологій 
 



 

 
 

Бібліометричний зріз педагогічної науки України 
Симоненко Т. В., кандидат наук із соціальних комунікацій, науковий 

співробітник відділу науково-технічного забезпечення та впровадження 
комп'ютерних технологій 

 
Універсальна десяткова класифікація як інструмент смислового 

опрацювання документного потоку  
Лобановська І. Г., завідувач відділу комплектування та наукового 

опрацювання документів  
 
Комплектування фонду шкільної бібліотеки літературою національно-

патріотичного спрямування: проблеми, шляхи, пошуки  
Бондар Л. М., завідувач сектору наукового комплектування фонду відділу 

комплектування та наукового опрацювання документів  
 
Ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського на допомогу науково-дослідній діяльності учнів 
Матвійчук О. Є., кандидат педагогічних наук, молодший науковий 

співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі 
освітянських бібліотек 

 
Мережеві ресурси українського й світового бібліотекознавства, 

бібліографознавства, документознавства: довід формування 
Рубан А. І., науковий співробітник відділу науково-методичного 

забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек 
 
Авторитетні файли: створення й використання в умовах корпоративної 

взаємодії освітянських бібліотек  
Зоріна Н. Є., Коваленко С. Г., наукові співробітники відділу комплектування 

та наукового опрацювання документів  
 
Організація документного фонду шкільної бібліотеки 
Мацібора Н. Г., науковий співробітник відділу комплектування та наукового 

опрацювання документів 
 
Список використаних джерел як важливий складник наукової 

публікації 
Грудініна Н. Д., молодший науковий співробітник відділу комплектування 

та наукового опрацювання документів  
 

  



 

 
 

Моніторинг структурних і функціональних характеристик соціальної 
мережі Facebook для вивчення іміджу наукових бібліотек 

Ніколаєнко Я. М., молодший науковий співробітник сектору обслуговування, 
соціокультурних комунікацій та міжнародних зв'язків відділу науково-
документного забезпечення та соціокультурної діяльності 

 
Досвід роботи лондонської бібліотеки: виклики сучасності та рішення 
Глазунова С. М., науковий співробітник сектору обслуговування, 

соціокультурних комунікацій та міжнародних зв’язків відділу науково-
документного забезпечення та соціокультурної діяльності 

 
С е к ц і я  ІІІ 

«Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах 
євроінтеграційних та глобалізаційних процесів» 

(дисертаційна зала) 
Модератор засідання секції, керівник теми – Селецький А. В., кандидат 

історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу наукової 
реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти  

 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в системі науково-

інформаційного забезпечення освітянської галузі 
Селецький А. В., кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу наукової реферативної та аналітичної інформації 
у сфері освіти  

 
Науково-інформаційне забезпечення освітньої галузі в умовах 

євроінтеграційних процесів: до постановки питання 
Зозуля С. М., кандидат історичних наук, заступник директора з наукової 

роботи, провідний науковий співробітник відділу наукової реферативної та 
аналітичної інформації у сфері освіти 

 
Забезпечення інформаційних потреб освітян 
Самчук Л. І., завідувач відділу наукової інформаційно-бібліографічної 

діяльності 
 
Дослідження особливостей розвитку методології бібліотекознавчих 

досліджень у галузі соціальних комунікацій на сучасному етапі 
Воскобойнікова-Гузєва О. В., доктор наук із соціальних комунікацій, 

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

 



 

 
 

Інформаційно-реферативні огляди як засіб здійснення науково-
інформаційного супроводу сучасної освітянської діяльності 

Агалець І. О., кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий 
співробітник відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері 
освіти 

 
Інформаційно-аналітичний супровід освітянської галузі засобами 

моніторингу ЗМІ 
Годецька Т. І., науковий співробітник відділу наукової реферативної та 

аналітичної інформації у сфері освіти 
 
Інклюзивне навчання в контексті нового Закону України «Про освіту» 
Горак В. В., кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник 

відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти 
 
Бібліографічний покажчик «Творчий доробок Василя Григоровича 

Кременя в інноваційному розвитку освіти України» 
Вербова В. В., науковий співробітник відділу наукової інформаційно-

бібліографічної діяльності  
 
Електронні періодичні видання як перспективна форма науково-

інформаційного забезпечення освітянської галузі в Україні 
Горбенко Н. А., науковий співробітник відділу наукової інформаційно-

бібліографічної діяльності  
 
Гарвардський стиль оформлення цитувань і посилань в наукових 

роботах 
Демида Є. Ф., молодший науковий співробітник відділу наукової 

інформаційно-бібліографічної діяльності 
 
 

Підведення підсумків 
звітної науково-практичної конференції  

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

 
„Інформаційне забезпечення сфери освіти України” 

 
за результатами наукових досліджень у 2017 р. 

 
(загальна читальна зала) 


	ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
	Інформаційно-бібліографічне обслуговування учасників навчально-виховного процесу

