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«Бібліотек@ – все тут, всі тут!» 
 

24–28 вересня 2018 р.  
 

 
КИЇВ 

  



Дата 
проведення 

Назва заходу Місце 
проведення 

24–28 
вересня 

 

Екскурсії бібліотекою до: 
• читального залу Фонду В. О. Сухомлинського  
• кімнати-музею рідкісної книги 

Читальний зал 
Фонду  
В. О. 
Сухомлинського, 
кімната музей 
рідкісної книги 

Мультимедійна презентація «Подорожуємо 
бібліотеками України» на веб-порталі ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського та в соцмережі 
Facebook  

 

Книжкова інсталяція «Серце віддаю дітям» (до 
ювілею книги та в рамках відзначення 100-річчя 
В. О. Сухомлинського) 

І поверх, хол 

Консультування щодо використання міжнародної 
бази даних фірми EBSCO  
Акція «Стань читачем сьогодні» (безкоштовний 
читацький квиток і книга в подарунок)   

Загальний 
читальний зал  
Реєстрація,  
І поверх 

25 вересня 
1100 

Науково-педагогічний лекторій «Інформаційне 
забезпечення інноваційного розвитку освіти й 
науки»: 
• «Презентація Науково-педагогічної електронної 

бібліотеки як складника інтегрованого 
галузевого інформаційного ресурсу» 

• «Видання іноземними мовами як складник 
документно-інформаційного ресурсу ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського» 

• «Міжнародні наукометричні бази даних» 
• «Гарвардський стиль оформлення літератури: 

підготовка статті до публікації в міжнародних 
наукових виданнях» 

 
 
 
Загальний 
читальний зал 

  
1500 

Презентація виставки та майстер-клас Йосипа 
Осташинського, члена Національної спілки 
художників України, майстра традиційного народного 
мистецтва, єдиного в світі автора незвичайного 
творчого жанру – картин із барельєфним зображенням 
пам'яток архітектури із сірників, творчі досягнення 
якого зареєстровані в Книзі рекордів України 
 

 
Дисертаційний 
зал 

26 вересня 
1000 – 1200   

 

Науково-практичний семінар для науковців НАПН 
України «Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського: інформаційні 

Конференц-зала 
Президії НАПН 
України 



послуги та електронні ресурси» 
1000 – 1500   

 
Інформаційний майданчик під відкритим небом 
«Бібліотека без стін» та бібліотечне селфі  
«Читати модно» 

Майданчик 
перед 
приміщенням 

1100 Наукова сесія історико-педагогічних студій 
«Ціннісний потенціал педагогіки Василя 
Сухомлинського в умовах розбудови нової 
української школи» 

Читальний зал 
Фонду  
В. О. 
Сухомлинського 

27 вересня 
1000 

Постійно діючий науково-методологічний семінар 
(вебінар) для наукових та бібліотечних працівників 
установ НАПН України «Наукова бібліотека та 
якість сучасної освіти» (у рамках реалізації  
концепції «Нова українська школа»).  

Питання до обговорення: 
• модернізація освітньої системи України в 
контексті реалізації концепції «Нова українська 
школа»; 
• бібліотека Нової української школи: реалії та 
перспективи 

 
Загальний 
читальний зал 

28 вересня 
1000 

Заходи з ушанування 100-річчя 
В. О. Сухомлинського (запалення свічки пам’яті, 
покладання квітів до пам’ятника, висадження 
калини) 

ДНПБ України 
ім. В. О. 
Сухомлинського 

Протягом тижня в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
експонуватимуться виставки:  

книжкові:  
• «Серце віддаю дітям» (до 50-річчя виходу книги) 
• «Педагогіка і психологія» (до 25-річчя журналу НАПН України) 
• «Сучасна бібліотека – науковцю: традиції, новації» 
• «Шкільний учитель нового покоління»  
• «Українській школі – якісний підручник»  
• «Форми здобуття освіти: нова редакція закону „Про освіту”» 

художні:  
• дитячі роботи за творами В. О. Сухомлинського «Скриня творчих здібностей» 
• картини художниці Аліни Гриненко «Колір літа» 
• твори народного мистецтва Йосипа Осташинського «Архітектура в мініатюрі» 

 
 
 

ЗАПРОШУЄМО ВАС ДО 
ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ 
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 



 
 

Веб-портал: 
http://www.dnpb.gov.ua 

 
Електронна пошта: 

dnpb@i.ua 
 

Науково-педагогічна електронна бібліотека: 

 
 
 

Режим роботи: 
щоденно з 10.00 до 19.00 
вихідні дні – субота, неділя 

 
 
 
 
 

Адреса: 
04060, Київ-60, 

вул. М. Берлинського, 9 
тел. для довідок: 
(044) 467-22-14, 

тел./факс (044) 239-11-03 

http://www.dnpb.gov.ua/
mailto:dnpb@i.ua
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