
ПРО НАУКОВУ Й НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
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ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

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

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО



• Статут ДНПБ (2016);
• Стратегія розвитку ДНПБ на 2017–2026 рр.

(2016);
• Закони України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» (2015), «Про
бібліотеки і бібліотечну справу» (1995),
«Про освіту» (2017);

• Концепція реалізації державної політики у
сфері реформування загальної середньої
освіти «Нова українська школа» на період
до 2029 р. (2016);

• Cередньостроковий план пріоритетних дій
Уряду до 2020 р. (2017);

• Програма спільної діяльності МОН України
та НАПН України на 2017–2020 рр.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ  ОСНОВИ  ДІЯЛЬНОСТІ 
ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО



• проведення фундаментальних і прикладних наукових
досліджень;

• науково-інформаційне забезпечення сфери освіти;

• координування й науково-методичний супровід
функціонування мережі освітянських бібліотек МОН
України та НАПН України;

• соціокультурна робота.

НАУКОВА Й НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ДНПБ
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Доктори
наук

Кандидати 
наук

2019 99 58 5 15 38 19 22

2018 99 53,5 5 15 33,5 21 24,5

2017 112 50 5 15 30 18 44

2016 108 49 5 9 35 14 45

2015 129 64 3 14 47 19 46

8 наукових відділів:
• комплектування та наукового опрацювання документів;
• наукової організації та зберігання фонду, сектор рідкісної книги;
• науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків;
• наукової інформаційно-бібліографічної діяльності;
• науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек;
• науково-технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій;
• наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти;
• історії освіти, сектор сухомлиністики.

СТРУКТУРА ТА КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ



Рік Усього фахівців 
вищої кваліфікації

Із них:

докторів наук кандидатів наук

2019 17 7 10
2018 16 7 9
2017 16 7 9
2016 15 6 9
2015 13 5 8
2014 7 1 6

У складі вченої ради створено науково-експертну раду, де розглядаються
рукописи планової продукції за результатами наукових досліджень, і
бібліотечну раду, де вирішуються актуальні питання організації
бібліотечно-інформаційної діяльності ДНПБ.

ВЧЕНА РАДА



• Статут (2015 р., 2016 р.);
• Колективний договір між адміністрацією та 

трудовим колективом (2015 р.);
• Стратегію ДНПБ (2016 р.);
• Положення про порядок планування і контролю 

виконання наукових досліджень (2015 р., 
2017 р.);

• Положення про порядок проведення конкурсу на 
заміщення вакантних наукових посад (2015 р., 
2017 р., 2018 р.);

• Положення про вчену раду (2015 р., 2016 р., 
2018 р.);

• Положення про науково-експертну раду (2015 р., 
2017 р.);

• Положення про бібліотечну раду вченої ради 
(2016 р., 2018 р.); 

• Положення про Раду молодих вчених (2015 р., 
2017 р.);

• Положення про структурні підрозділи 
бібліотеки (2015–2017 рр.);

• Положення про підвищення кваліфікації та 
стажування працівників (2016 р.);

• Інструкцію з діловодства (2015 р.);
• Положення про нагородження працівників 

(2018 р.); 
• Положення про корпоративний стиль (2018 р.);
• Концепцію кімнати-музею рідкісної книги 

(2016 р.);
• Положення про читальний зал Фонду 

В.О. Сухомлинського (2017 р.);
• Концепцію музейної експозиції ДНПБ (2017 р.);
• Положення про платні послуги в ДНПБ (2015 р., 

2018 р.) тощо.

РОЗРОБЛЕНО, ОНОВЛЕНО ТА ЗАТВЕРДЖЕНО 
НОРМАТИВНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ 

ДОКУМЕНТИ:



РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
• у 2016 р. створено Раду молодих вчених та затверджено положення

про неї;
• підписано угоди про співпрацю з радами молодих вчених Інституту

інформаційних технологій і засобів навчання, Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих, Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини;

• реалізовано проєкт «Студії молодого вченого» (2014–2016 рр.);
• запроваджено щорічне проведення круглого столу «Наукова молодь

в умовах інтеграції України в міжнародний освітній та дослідницький
простір: сучасний стан, проблеми, перспективи» (із 2016 р.).



• «Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних
ресурсів для освітянської галузі України» (фундаментальне) 2014–2016 рр.;

• «Модернізація науково-інформаційної діяльності провідних книгозбірень
мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України»
(прикладне) 2015–2016 рр.;

• «Відображення розвитку національної освіти і педагогічної думки у
друкованих та електронних виданнях» (фундаментальне) 2017–2019 рр.;

• «Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах
євроінтеграційних та глобалізаційних процесів» (прикладне) 2017–2019 рр.;

• «Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого
складника освітнього середовища» (прикладне) 2017–2019 рр.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ



•формування засад науково-інформаційного супроводу освітянської
галузі в умовах євроінтеграційних і глобалізаційних процесів;

• обґрунтування науково-методичних та організаційних засад розвитку
освітянських бібліотек України як важливого складника сучасного
освітнього середовища;

• розроблення методичних рекомендацій із національно-патріотичного
виховання дітей і молоді засобами бібліотеки, упровадження
Універсальної десяткової класифікації в бібліотеках закладів загальної
середньої та професійної (професійно-технічної) освіти,
соціокультурної діяльності освітянських бібліотек;

• дослідження фахових інформаційних потреб цільової групи
користувачів ДНПБ і забезпечення їх бібліографічною, реферативною
та аналітичною інформацією;

• обґрунтування напрямів розвитку інформаційно-аналітичної діяльності
освітянських бібліотек в умовах експоненціального збільшення
інформації;

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ



• розроблення та застосування теоретичного інструментарію для вивчення
процесів відображення розвитку національної освіти й виховання в різні
історичні періоди в друкованих та електронних виданнях;

• вироблення критеріїв добору документів за визначеними
концептуальними підходами та впорядкування відповідних текстів;
узагальнення інформації про розвиток національної педагогіки й освіти в
незалежній Україні (1991–2017);

• класифікація, систематизація та цілісне представлення документів
концептуального характеру (доктрини, концепції, проєкти, програми)
стосовно розбудови системи загальної середньої освіти незалежної
України й виховного процесу в цій ланці освіти, а також публікацій із
питань національно-патріотичного виховання в Україні;

• поглиблення знань про процеси, які відбувалися в освіті й вихованні, що
передбачає переосмислення педагогічного досвіду попередніх поколінь
завдяки виявленню й актуалізації творчої спадщини видатних
українських педагогів, зокрема В. О. Сухомлинського, а також
маловідомих документів із фонду ДНПБ, присвячених питанням освіти,
педагогіки, психології, рідкісних видань ХІХ – поч. ХХ ст. тощо.

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ



РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

705 одиниць наукової продукції



УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розміщено повні тексти планової продукції:
• на вебпорталі ДНПБ (187);
• в Електронній бібліотеці НАПН України (413).

Створено:
профіль ДНПБ у Google Академії (індекс Гірша – 10);
профілі співробітників:
• у Google Академії (34);
• у системі «Бібліометрика української науки» (24);
портфоліо (34);
цифрові ідентифікатори вчених ORCID ID (34). 

Об’єкти впровадження: національні (7), державні бібліотеки (7), науково-
педагогічні бібліотеки (2), бібліотеки наукових установ НАПН України (7),
закладів післядипломної освіти МОН України (22), бібліотеки закладів вищої
освіти (35), універсальні наукові бібліотеки Міністерства культури України (19),
провідні книгозбірні мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН
України (72), кафедри університетів.



ПЛАНОВА ПРОДУКЦІЯ
Кількість завантажень і відвідувань станом на 01.09.2019 р.

(Електронна бібліотека НАПН України / вебпортал ДНПБ)

727 / 177

946 / 1114

15404

228645

874 / 16

265

779 / 577

2726 / 949
2239 / 18



УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

• електронні наукові періодичні видання ДНПБ: «Науково-педагогічні студії» (із 2017 р., журнал
має ідентифікатор DOI та Міжнародний стандартний номер ISSN), «Наукові праці Державної
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського» (із 2008 р., журнал має
Міжнародний стандартний номер ISSN);

• презентація продукції на міжнародних виставках «Сучасні заклади освіти», «Інноватика в
сучасній освіті», міжнародному фестивалі «Книжковий Арсенал», книжкових виставках до
Загальних зборів НАПН України, Всеукраїнського фестивалю науки, на науково-практичних,
науково-інформаційних заходах різного рівня.



КОНТРОЛЬ УПРОВАДЖЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Надано 136 довідок, актів, подяк та інших документів, які засвідчують рівень
упровадження результатів наукових досліджень.
Кількість завантажень станом на 01.09.2019 р.
(Електронна бібліотека НАПН України / вебпортал ДНПБ)

Загальна кількість завантажень із Електронної бібліотеки НАПН України –
59 209.

874 / 16 

236 / 47
593 /177

1805 / 36 

415
1493



ПОЗАПЛАНОВА ПРОДУКЦІЯ

189 / 144 862948 / 154

15 / 107
361 / 34

(Електронна бібліотека НАПН України / вебпортал ДНПБ)

930



НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

Кількість заходів – 336
Виголошено доповідей і повідомлень – понад 800

Заходи, проведені ДНПБ – 79



НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ, 
ПРИСВЯЧЕНІ ПИТАННЯМ:

• інформаційного забезпечення сфери освіти
(міжнародна конференція «Організація і методика
створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів
для освітянської галузі України», 2016; щорічні звітні
конференції наукових працівників ДНПБ та ін.);

• книгознавства (семінар «Книжкова спадщина України –
складник європейського культурного надбання», 2018 );

• історії освіти (всеукраїнські семінари: «Сучасні вимоги
до організації та проведення історико-педагогічних
досліджень», 2017; «Джерела та історіографія про
трансформаційні процеси в освітньому просторі України»,
2018; «Історіографія як важливий складник досліджень з
історії освіти: європейський і вітчизняний виміри», 2018;
«Форми репрезентації джерел з історії освіти», 2019 та ін.);

• розвитку сухомлиністики (семінари та круглі столи:
«В. Сухомлинський “Трудные судьбы”: читаємо разом» (до
50-річчя виходу книги), 2017; «Серце віддаю дітям» (до
100-річчя В. О. Сухомлинського і 50-річчя виходу книги),
2018; «Василь Сухомлинський у літературі і мистецтві»,
2019 тощо).



НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Напрями:

• формування галузевого інформаційного ресурсу (комплектування,
опрацювання та зберігання фонду, наповнення контенту вебпорталу
бібліотеки та його розвиток, поповнення власних баз даних і
представлення їх у глобальній інформаційній мережі);

• забезпечення доступу до вітчизняних і світових інформаційних
ресурсів;

• науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі, зокрема
досліджень НАПН України.



КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДУ
• Загалом фонд налічує 583 862 прим. документів.
• До фонду надійшло 29 799 прим. документів, із них: 20 673 прим. – книжки,

брошури; 9 126 прим. – періодичні видання. У середньому за рік він
поповнюється на 6000 прим. документів (книжки – 4000, періодичні видання –
2000).

• Способи поповнення фонду: отримання обов’язкового примірника, передплата
періодичних і продовжуваних видань, документообмін, що здійснюється з
провідними бібліотеками різних систем і відомств, дарування від читачів, авторів,
видавництв тощо. Деякі з подарованих книжок формуються в колекції
(президентів НАПН України М. Д. Ярмаченка, В. Г. Кременя).



ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ДНПБ
ВЕБПОРТАЛ – потужний інформаційний ресурс
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ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

• загалом ЕК містить 424 237 бібліографічних записів;
• створено 89 073 бібліографічні записи. 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

• містить 2 266 повнотекстових документів;

• відвідуваність – 145 772 особи.



ПОСЛУГИ ДНПБ ДЛЯ ДИСТАНТНИХ 
КОРИСТУВАЧІВ

• електронна доставка документів;
• індексування документів за УДК;
• віртуальна довідка «Запитай бібліотекаря»;
• замовлення документів через електронний каталог на

бронеполицю тощо.



ДОСТУП ДО МІЖНАРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ ФІРМИ EBSCO PUBLISHING

Упродовж  2018 р. здійснено 
20 466 запитів.



НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ
З ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ EBSCO 

• науково-методичний семінар «Інформаційне забезпечення науковців НАПН
України: міжнародні наукометричні бази даних та стилі цитування»;

• семінари, тренінги з використання електронних ресурсів фірми EBSCO для
співробітників бібліотеки та представників наукових установ НАПН України.



ПРОЄКТИ:
«БІБЛІОМЕТРИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ»,

БАЗА ДАНИХ «НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ»

• організація створення та включення до системи «Бібліометрика
української науки» облікових записів (профілів) Google Scholar
членів НАПН України;

• консультування;

• внесення до Електронної бібліотеки НАПН України повнотекстових
ресурсів, авторами яких є члени НАПН України;

• щоквартальний інформаційно-аналітичний моніторинг
бібліометричних даних про стан педагогічної науки України на
основі системи «Бібліометрика української науки»;

• внесення до бази даних «Національна академія педагогічних наук
України» відомостей про вчених НАПН України, які містять
електронні посилання на їхні наукові праці (162 записи).



ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Підготовлено понад 600 бібліографічних

списків.
7690 завантажень

• із актуальних питань освіти, педагогіки та психології
(«Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи», «Булінг –
психолого-педагогічна й соціальна проблема сьогодення»,
«STEM-освіта в Україні: на шляху до світового інноваційного
тренду» тощо);

• цикл інформаційних бібліографічних списків «Для вчителів
освітніх галузей» відповідно до оновлених навчальних програм
для закладів загальної середньої освіти;

• на виконання Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа» тощо;

• на реалізацію Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді («Патріотичне виховання студентської
молоді», «Державні, народні та шкільні свята» тощо);

• до проведення першого уроку в закладах загальної середньої
освіти («Добротворення – наша мета», «Європа –
цивілізаційний вибір України» тощо);

• до Року Української революції 1917–1921 рр. («Українська
революція 1917–1921 років: головні події, постаті») тощо.



ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА 
ТА РЕФЕРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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КІЛЬКІСТЬ ЗАПИСІВ У БД 
«ГАЛУЗЕВА РЕФЕРАТИВНА БАЗА ДАНИХ»

• підготовлено й передано 6 569 рефератів на статті з наукових
видань до Українського реферативного журналу «Джерело» і
загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова»;

• створено 6 031 бібліографічний запис у «Галузевій реферативній
базі даних». Загалом база містить 17 427 записів.



НАУКОВИЙ ОБ’ЄКТ «ДОКУМЕНТИ  ПЕДАГОГІКО-
ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

НАПРЯМУ  19–20 ст. (1850–1917 рр.)»,
ЩО СТАНОВИТЬ НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ

• оцифровано 174 прим. документів (41 616 арк.);

• мікрофільмовано 26 прим. документів (5 706 арк.);

• відновлено та реставровано 762 видання;

• внесено 3944 бібліографічні записи до бази даних
«Рідкісні книги», її обсяг становить 9949 бібліографічних
записів.
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КІМНАТА-МУЗЕЙ РІДКІСНОЇ КНИГИ 
ЯК ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ



ЕКСПОЗИЦІЙНО-ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Напрями:

• наукові дослідження, підготовка виробничо-практичної та офіційної
продукції;

• консультаційно-методична допомога фахівцям освітянських
бібліотек;

• підвищення фахового рівня працівників освітянських бібліотек;
• формування інформаційного (бібліотекознавчого) ресурсу тощо.
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ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОГО РІВНЯ ПРАЦІВНИКІВ 
НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК УСТАНОВ НАПН УКРАЇНИ
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Науково-методичні семінари:
• «Сучасний стан та перспективи розвитку спеціальних наукових

бібліотек установ НАПН України» (на базі ДНПБ, 2016);
«Бібліотечна діяльність у контексті розвитку електронних
інформаційних технологій (до 25-річчя НАПН України)» (на
базі бібліотеки ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,
2017); «Бібліотечно-інформаційне забезпечення наукових
досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології» (на базі
бібліотеки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих,
2018); «Інноваційний розвиток спеціальних наукових бібліотек
НАПН України: пошук нових форматів» (на базі бібліотеки
Інституту психології ім. Г. С. Костюка, 2019).

Постійно діючий науково-методологічний семінар «Наукова
бібліотека та якість сучасної освіти»:
• «Наукометрія: методологія та інструментарій» (2017); «До

реалізації Концепції “Нова українська школа”» (2018);
«Формування Національного репозитарію академічних текстів:
стан та перспективи» (2019).

Семінари-практикуми з використання баз даних фірми EBSCO
Publishing (спільно з ТОВ «Інформатіо») (2018–2019 рр.).



Проведено 5 засідань:
• «Методична спадщина Василя Сухомлинського у

бібліотечному та музейному просторі» (2019);
• «Василь Сухомлинський в контексті доби: артефакти і

репрезентації в бібліотеках, музеях, медіапросторі» (2018);
• «Роль бібліотеки у творчому розвитку дитини засобами

інформаційно-комунікаційних технологій» (2017);
• «Роль шкільної бібліотеки у формуванні національної

свідомості учнів» (2016);
• «Виховання культури читання в сучасній бібліотеці» (2015).

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ
«ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ»

БІБЛІОТЕЧНА СЕКЦІЯ 



ВИКОНАННЯ
ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА

НАКАЗУ МОН УКРАЇНИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ УДК
У ПРАКТИКУ РОБОТИ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК

• підготовлено методичні рекомендації
«Упровадження Універсальної десяткової
класифікації в практику роботи бібліотек
закладів загальної середньої та професійно-
технічної освіти» (1040 завантажень);

• проведено та взято участь у 21 науково-
практичному заході в різних регіонах України;

• надано усні й письмові консультації
співробітникам освітянських та інших бібліотек,
зокрема й у соціальній мережі Facebook;

• на порталі бібліотеки в рубриці «Бібліотечному
фахівцю» створено сторінку «Упровадження
Універсальної десяткової класифікації»
(13585 відвідувань).



СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
• науково-педагогічний лекторій

«Інформаційне забезпечення
інноваційного розвитку освіти й
науки»;

• культурно-освітні заходи (педагогічні
ради, семінари, книжкові інсталяції,
літературно-музичні композиції,
флешмоби);

• художньо-мистецькі заходи (виставки
художників, презентації книжок).



НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЛЕКТОРІЙ
«ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ОСВІТИ Й НАУКИ»
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КІЛЬКІСТЬ ЗАХОДІВ - 163

Організовано й проведено на базі бібліотеки 
педагогічні ради (10 засідань): 

• «Нова українська школа: перспективи та орієнтири»,
«Індикатори сучасної якості освіти» (колектив
вчителів спеціалізованої школи № 28 І–ІІІ ступенів із
поглибленим вивченням англійської мови, 2018, 2017);

• «Нова українська школа – шляхи реалізації»
(колектив спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 24
імені О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних
мов, 2017) тощо.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ

• круглий стіл до 90-річчя від дня народження М. Д. Ярмаченка;
• презентація монографії директора Інституту проблем виховання,

доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України
І. Д. Беха «Особистість на шляху до духовних цінностей»;

• Всесвітній тиждень медійно-інформаційної грамотності під гаслом
«Медійно та інформаційно грамотні міста», спрямований на
допомогу реалізації Цілей сталого розвитку ООН.



ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

• культурно-освітні заходи (оглядові екскурсії, тематичні лекції,
інсценування казок і оповідань, літературні читання тощо);

• книжкові виставки («Василь Олександрович Сухомлинський –
дитячий письменник», «Твори В. О. Сухомлинського іноземними
мовами» тощо);

• виставки творчих робіт дітей і батьків за творами
В. О. Сухомлинського тощо;

• електронні ресурси та бази даних:
‒ Науково-педагогічна електронна бібліотека;
‒ «Видатні педагоги України та світу»;
‒ «Сухомлиністика».



МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦІЯ ДНПБ
28 вересня 2018 р. у рамках заходів із відзначення 100-річчя від дня
народження В. О. Сухомлинського й до 20-річчя від дня створення ДНПБ
відкрито музейну експозицію «ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
НАПН України: історія і сучасність (друга половина ХІХ – початок ХХІ
століття)» за участю провідних учених НАПН України на чолі з її президентом
академіком В. Г. Кременем.



РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

• Всеукраїнський форум «Місія бібліотек навчальних закладів
у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді», 2016;

• всеукраїнські семінари («Українські педагоги про
національно-патріотичне виховання», 2016; «Розвиток освіти в
добу Української революції (1917–1921)», 2017);

• всеукраїнські вебінари («Виховуємо громадянина – патріота
України», 2015; «Роль книги героїко-патріотичного спрямування
у вихованні майбутнього громадянина-патріота», 2017);

• круглий стіл «Спадщина Тараса Шевченка в національному
вихованні дітей та молоді», 2019;

• виховний проєкт «Рідний край, де ми живем,
Україною зовем» (літературно-музичні композиції за творами
В.Сухомлинського, 2015 тощо);

• педагогічні ради («Національно-патріотичне
виховання в навчальних закладах України», 2016 тощо); 

• книжкові виставки, бібліографічні списки;
• реферативні та аналітичні огляди;
• електронний ресурс «Досвід роботи бібліотек

з патріотичного виховання».



ПРОГРАМА СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МОН УКРАЇНИ ТА НАПН УКРАЇНИ

Проведено 46 науково-практичних масових заходів:
• Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»;
• Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек («Книга і читання – важливі чинники

у вихованні духовних цінностей учнів», 2016; «Шкільна бібліотека – за здоровий
спосіб життя», 2017; «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини», 2018
тощо);

• всеукраїнські вебінари («Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій в практику роботи шкільних бібліотек», 2015 (440 підключень); «Нові
можливості, нові ідеї, нова бібліотека», 2016 (понад 500 підключень); «Упровадження
Універсальної десяткової класифікації в практику роботи освітянських бібліотек»,
2018 (1100 підключень) тощо);

• панельна дискусія «Бібліотека Нової української школи: реалії та перспективи» (у
рамках 25-го Міжнародного форуму видавців у Львові та IX Львівського міжнародного
бібліотечного форуму).



СПІВПРАЦЯ ДНПБ
• заклади дошкільної освіти, загальної середньої освіти, заклади вищої

освіти (Київський університет імені Бориса Грінченка, Національний авіаційний університет,
НПУ ім. М. П. Драгоманова та ін.);

• спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 5 імені Я. П. Батюка м. Києва для дітей з
особливими освітніми потребами (сліпих і слабкозорих, зокрема з порушеннями
інтелектуального розвитку);

• Київська Мала академія наук;
• установи НАПН України;
• бібліотеки (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна бібліотека

України імені Ярослава Мудрого, Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва та ін.);

• споріднені установи (Педагогічний музей України та ін.).

• громадські організації (Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського, Українська
асоціація освіти дорослих, Українська бібліотечна асоціація).



МІЖНАРОДНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО
• відкрито Пункт європейської інформації (із 2017 р.) за

підтримки програми ЄС Еразмус+ (Жан Моне);
• розміщено інформацію про мережу освітянських бібліотек

на бібліотечній мапі світу Міжнародної федерації
бібліотечних асоціацій IFLA (2017 р.);

• Л.Д. Березівська та О.В. Сухомлинська взяли участь у
Міжнародній конференції Пекінського університету
«Педагогічні ідеї Сухомлинського і сучасна освіта: до
100-річчя з дня народження», де виступили з доповідями
(КНР, 2018 р.); Л.Д. Березівська – у Міжнародній
науковій конференції «Історія освіти як науково-
педагогічна дисципліна та навчальний предмет:
минуле, сьогодення та перспективи», організованій
кафедрою педагогіки Університету Чорногорії
(Чорногорія, 25–26 червня 2019 р.);

• у рамках проєкту «Україна-Африка: єдиний інформаційний
простір» спільно з громадською організацією
«Африканська Рада в Україні» проводяться англомовні
семінари «Speaking Club»;

• налагоджено міжнародний книгообмін.



ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДНПБ
• ЗМІ («Педагогіка і психологія», «Педагогічна

газета», «Освіта», «Шкільна бібліотека плюс», «Рідна
школа», «Справи сімейні», «Освіта і суспільство») –
опубліковано 34 статті, надано теле- та радіоінтерв’ю;

• вебпортали ДНПБ,  НАПН України й УБА;
• сторінка ДНПБ у соціальній мережі Facebook;
• експертна діяльність науковців бібліотеки;
• акції дарування книг (до Дня знань, 

Всеукраїнського дня бібліотек, Міжнародного дня 
дарування книг та ін.); 

• флешмоби.



ФІНАНСОВА Й ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
• здійснено тендерну процедуру закупівлі 14 персональних

комп’ютерів та 1 книжкового сканера, придбано систему
«вебконференція»;

• проведено заміну вікон у приміщенні;
• встановлено охоронну систему «Альфа»;
• відремонтовано читальну залу Фонду В. О. Сухомлинського,

обладнано кімнату-музей рідкісної книги, музейну експозицію та
прибудову 1-го поверху дев’ятиповерхової будівлі, туалетні кімнати;
виконано електромонтажні роботи; обладнано архів;

• частину фонду (понад 120000 прим.), що знаходилася в приміщенні
Київського міського будинку вчителя, перевезено й розміщено у
виділених для цього керівництвом НАПН України приміщеннях;

• устатковано шафи для зберігання фонду; придбано металеві шафи
для зберігання рідкісних книг тощо.

У звітний період у повному обсязі виплачувалися всі передбачені
надбавки, матеріальна допомога.



ВІДЗНАКИ  ДНПБ



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

•покращити якість аналізу проміжних результатів досліджень та
їх висвітлення в наукових виданнях, інформаційно-аналітичних
матеріалах;

•розширити практику отримання правоохоронних документів
(авторських свідоцтв, патентів) на об’єкти права інтелектуальної
власності (результати (продукція) наукових досліджень);

•організувати підвищення кваліфікації наукових кадрів;
• інтенсифікувати міжнародну співпрацю;
• активізувати представлення результатів наукових досліджень у

виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web
of Science;

• інтенсифікувати поповнення Науково-педагогічної електронної
бібліотеки та баз даних ДНПБ.



ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ
• започаткування нових досліджень із міждисциплінарного

синтезу галузей знань, що вивчають людину, суспільство,
культуру та освіту, а також інформаційно-аналітичного
супроводу освітньої діяльності, проєктування інформаційно-
освітнього середовища та електронних ресурсів;

• надання доступу до міжнародних інформаційних ресурсів;

• формування баз даних, зокрема «НАПН України», колекцій
Науково-педагогічної електронної бібліотеки, поповнення
електронного ресурсу «Бібліотека нової української школи» на
вебпорталі ДНПБ і представлення їх у глобальній
інформаційній мережі;

• формування цифрового контенту рідкісних видань;

• збереження унікального кадрового потенціалу, підвищення
фахового рівня наукових кадрів, залучення нових кадрів вищої
кваліфікації, підтримка діяльності ради молодих вчених тощо.



ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!
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