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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського (голова оргкомітету); 

Страйгородська Людмила Іванівна, кандидат історичних наук, 
заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (заступник голови 
оргкомітету); 

Лапаєнко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник, вчений секретар ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського (відповідальний секретар конференції); 

Добко Тетяна Василівна, доктор наук із соціальних комунікацій, 
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі 
освітянських бібліотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; 

Лобода Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних ресурсів 
Національного авіаційного університету; 

Міхно Олександр Петрович, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник, директор Педагогічного музею 
України; 

Селецький Андрій Васильович, кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник, завідувач відділу наукової 
реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського; 

Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення 
загальної педагогіки та філософії освіти Президії НАПН України; 

Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член НАПН України, головний науковий 
співробітник сектору сухомлиністики відділу історії освіти ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського. 

 
У рамках міжнародної науково-практичної конференції 

відбудеться звітна конференція ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 
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ПОРЯДОК РОБОТИ  

900 – 1000 Реєстрація учасників конференції 

1000– 1100 Пленарне засідання 

1100 – 1130 Вручення відзнак партнерам бібліотеки 

1130 – 1200 Кава-брейк, музична вітальня, перегляд виставок, 
екскурсії бібліотекою 

1200 – 1330 Урочиста частина з нагоди 20-річчя ДНПБ України  
ім. В. О. Сухомлинського 

1330 – 1430 Перерва, кава-брейк 

1430 – 1630 Секційні засідання 

1630 – 1700 Підбиття підсумків конференції 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

Доповіді – до 10 хв. 
 

Виступи – до 5 хв. 
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УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Вітальне слово: 
Кремень Василь Григорович, доктор філософських наук, професор, 

дійсний член НАПН України, президент НАПН України 
Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, 

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

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського (1999–2019): здобутки та перспективи розвитку 

Березівська Л. Д., доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 
Відображення розвитку національної освіти і педагогічної думки у 
друкованих та електронних виданнях  

Сухомлинська О. В., доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України, головний науковий співробітник сектору 
сухомлиністики відділу історії освіти ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 
Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як 
важливого складника освітнього середовища 

Добко Т. В., доктор наук із соціальних комунікацій, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу науково-
методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек 
ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського 
Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах 
євроінтеграційних та глобалізаційних процесів (2017–2019) 

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 
Бібліотечний соціальний інститут у вимірах цифрової культури 

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 
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С е к ц і я  І 
«Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в 
умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів» 

(дисертаційна зала) 
Керівник секції – Селецький Андрій Васильович, кандидат 

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

Секретар – Агалець Інна Олександрівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент, старший науковий співробітник відділу наукової 
реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 
Інформаційний супровід підготовки вчителів технологій 

Юрженко В. В., доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри технології і методики технологічної освіти і комп’ютерної 
графіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» 

Розвиток аналітичних навичок фахівця засобами реферування 
наукового матеріалу 

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

Наукова електронна бібліотека як інструментарій вищої освіти 
Гарагуля С. С., кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач 

відділу наукового формування національних реферативних ресурсів 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

Технології хмарних обчислень як інструмент розбудови сучасного 
освітнього середовища закладів вищої освіти 

Денисенко С. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
комп’ютерних мультимедійних технологій Національного авіаційного 
університету 
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Інформаційне забезпечення підготовки майбутніх фахівців із 
підприємницької діяльності 

Закатнов Д. О., кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач лабораторії професійної кар’єри ІПТО НАПН 
України 

Академічна мобільність у контексті євроінтеграції: аналіз дискурсу 
Кравченко С. М., кандидат історичних наук, старший науковий 

співробітник науково-організаційного відділу апарату Президії 
Національної академії педагогічних наук України  

Популяризація науково-педагогічного доробку відомих педагогів 
засобами сучасних інформаційних технологій 

Міхно О. П., кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, старший науковий співробітник відділу наукової 
реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського 

Особливості інформаційно-аналітичного супроводу освіти з досвіду 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

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 

Наукові джерела в системі самостійної позааудиторної роботи 
студентів 

Сукаленко Т. М., кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри журналістики, української словесності та культури 
Університету ДФС України 

Репрезентація діяльності Національної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних 
наук України через видавничу діяльність 

Татарчук Л. М., кандидат історичних наук, заступник директора 
з науково-інформаційної та бібліотечної роботи Національної 
наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії 
аграрних наук України  
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Інформування органів влади з актуальних питань освіти і науки 
Шелудько В. Л., доктор філософії (PhD), бібліотекар І категорії 

відділу інформаційного забезпечення органів влади Національної 
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

Електронні ресурси ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в 
системі науково-інформаційного забезпечення галузі освіти 

Вербова В. В., науковий співробітник відділу наукової 
інформаційно-бібліографічної діяльності ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Нова українська школа: інформаційна репрезентація теоретичних 
засад і досвіду впровадження 

Годецька Т. І., науковий співробітник відділу наукової 
реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського 

Дошкільна освіта в українській бібліографії (на основі фонду 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) 

Горбенко Н. А., науковий співробітник відділу наукової 
інформаційно-бібліографічної діяльності ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Наукометричний потенціал РБД «Україніка наукова» 
Гриценко Н. О., молодший науковий співробітник відділу 

наукового формування національних реферативних ресурсів 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 

Освіта дорослих у контексті сучасних європейських традицій: 
досвід Франції  

Дурдас А. П., молодший науковий співробітник відділу наукової 
інформаційно-бібліографічної діяльності ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Бібліотеки в інформаційному забезпеченні органів влади: 
зарубіжний досвід 

Зайченко Н. Я., завідувач відділу інформаційного забезпечення 
органів влади Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 
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Інформаційно-пошукова система «ЛІГА ЗАКОН» для забезпечення 
потреб науки та освіти 

Колесніченко А. М., науковий співробітник відділу науково-
бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського 

Презентація бібліографічного покажчика «Історія України. 
2017» 

Мусіна З. Х., завідувач науково-бібліографічного відділу 
Національної історичної бібліотеки України 

Інформаційний супровід освітньої проблематики засобами ЗМІ 
Рапіна Л. А., науковий співробітник відділу наукової реферативної 

та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Бібліографічні покажчики з питань освіти й педагогіки у фонді 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Самчук Л. І., завідувач відділу наукової інформаційно-
бібліографічної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Англомовний контент у РБД «Україніка наукова» 
Чала Н. І., провідний бібліотекар відділу наукового формування 

національних реферативних ресурсів Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського 

Науково-інформаційний супровід освітньої галузі (на прикладі 
бази даних «Періодика» електронного каталогу ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського) 

Янюк С. С., молодший науковий співробітник відділу наукової 
інформаційно-бібліографічної діяльності ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 
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С е к ц і я  ІІ 
«Науково-методичні засади розвитку  

освітянських бібліотек як важливого складника освітнього 
середовища» 

(загальна читальна зала) 
Керівник секції – Добко Тетяна Василівна, доктор наук із 

соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення 
діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Секретар – Хемчян Ірина Іванівна, завідувач відділу науково-
методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
Співпраця Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського та Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського  

Добко Т. В., доктор наук із соціальних комунікацій, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу 
науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських 
бібліотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Збагачення та розширення онлайнових інформаційних сервісів 
освітянської бібліотеки за умови розвитку цифрових технологій 

Баркова О. В., кандидат технічних наук, старший науковий 
співробітник відділу науково-технічного забезпечення та 
впровадження комп’ютерних технологій ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Інформаційні технології у формуванні освітніх ресурсів 
Дідманідзе Ібраім, професор Батумського державного 

університету Шота Руставелі, вчитель інформаційних технологій 
фізико-математичної школи № 6 міста Батумі (Грузія) 

Матеріали наукових форумів ННСГБ НААН як складник 
Національної аграрної бібліографії ХХІ ст. 

Коваленко С. Д., кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач сектору наукової бібліографії та 
біографістики Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки 
НААН України 
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Науково-інформаційний супровід медичної науки в сучасних 
умовах 

Кулієва Т. В., кандидат наук із соціальних комунікацій, учений 
секретар Національної наукової медичної бібліотеки України 

Сучасні підходи до організації роботи шкільної бібліотеки 
Матвійчук О. Є., кандидат педагогічних наук, молодший науковий 

співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності 
мережі освітянських бібліотек ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

На шляху до євроінтеграції: видавничі та наукометричні 
ініціативи Євросоюзу 

Симоненко Т. В., кандидат наук із соціальних комунікацій, 
науковий співробітник відділу науково-технічного забезпечення та 
впровадження комп’ютерних технологій ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Візія, місія і сервіси освітянських бібліотек: переосмислення 
Сошинська Я. Є., кандидат історичних наук, науковий 

співробітник відділу науково-документного забезпечення, 
соціокультурної діяльності та міжнародних зв’язків ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Журнальні видання як важливий чинник інформаційного 
забезпечення користувачів спеціальної бібліотеки 

Бондар Л. М., завідувач сектору наукового комплектування фонду 
відділу комплектування та наукового опрацювання документів ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування дітей з особливими 
потребами в шкільній бібліотеці 

Василенко З. В., завідувач бібліотеки Київської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату № 5 ім. Я. П. Батюка 

Інтеграція інформаційних ресурсів до науково-освітянської 
інфраструктури як напрям цифровізації бібліотеки  

Вараксіна Н. В., завідувач відділу науково-технічного забезпечення 
та впровадження комп’ютерних технологій ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 
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Шило О. А., старший науковий співробітник відділу науково-
технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Провідні книгозбірні мережі освітянських бібліотек України: 
сучасний стан, здобутки, перспективи  

Гончаренко О. Л., науковий співробітник відділу науково-
методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Педагогічна наука і практика в сучасних університетських 
бібліографічних посібниках 

Гришина Т. А., молодший науковий співробітник відділу науково-
бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського  

Персоналія в систематичному каталозі: принципи відображення, 
проблеми систематизування та пошуку 

Грудініна Н. Д., науковий співробітник відділу 
комплектування та наукового опрацювання документів ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Інформаційні ресурси як складник успішної інноваційної 
діяльності школи 

Дідманідзе Нанулі, директор школи № 25 міста Батумі (Грузія) 

Інформаційні ресурси в освіті 
Закарадзе Зураб, директор фізико-математичної школи № 6 

міста Батумі (Грузія) 

Авторитетний файл предметних рубрик і сучасна освітня 
термінологія 

Зоріна Н. Є., науковий співробітник відділу комплектування та 
наукового опрацювання документів ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Інформаційно-пошукова система Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського  

Коваленко С. Г., науковий співробітник відділу комплектування та 
наукового опрацювання документів ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 
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Відображення напряму педагогічної освіти в електронних ресурсах 
університетської бібліотеки Київського національного 
університету технологій і дизайну 

Котвицька О. В., завідувач науково-методичного відділу науково-
технічної бібліотеки Київського національного університету 
технологій і дизайну 

Перспективні напрями науково-інформаційної діяльності науково-
технічної бібліотеки Київського національного університету 
технологій і дизайну 

Криворучко Н. В., заступник директора науково-технічної 
бібліотеки Київського національного університету технологій і 
дизайну 

Універсальна десяткова класифікація в бібліотеках закладів 
загальної середньої освіти: перші здобутки й перспективи 
впровадження 

Лобановська І. Г., завідувач відділу комплектування та наукового 
опрацювання документів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Інформаційний ресурс Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського: історія формування 

Мацібора Н. Г., науковий співробітник відділу комплектування та 
наукового опрацювання документів ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Система підвищення рівня професійної компетентності 
працівників медичних бібліотек України 

Науменко С. М., завідувач відділу організаційної та науково-
методичної роботи Національної наукової медичної бібліотеки 
України 

Освітянські бібліотеки як складник системи соціокультурних 
комунікацій 

Ніколаєнко Я. М., молодший науковий співробітник відділу 
науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та 
міжнародних зв’язків ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
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Довідково-пошуковий апарат Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: історія і 
сьогодення 

Помчалова О. Г., молодший науковий співробітник відділу 
комплектування та наукового опрацювання документів ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Публікаційна діяльність книгозбірень мережі освітянських 
бібліотек МОН України та НАПН України крізь призму 
видавничої діяльності 

Рубан А. І., науковий співробітник відділу науково-методичного 
забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Персональний ORCID-ідентифікатор як засіб ідентифікації 
науковця 

Середа Х. В., молодший науковий співробітник відділу науково-
документного забезпечення, соціокультурної діяльності та 
міжнародних зв’язків ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Розвиток професійних компетенцій бібліотечних фахівців у 
цифрову епоху 

Тарасевич О. О., бібліотекар відділу маркетингових досліджень 
ДУ «Центральна наукова бібліотека імені Якуба Коласа» НАН 
Білорусі, аспірант факультету інформаційно-документних 
комунікацій Білоруського державного університету культури і 
мистецтв (Білорусь) 

Стратегія розвитку бібліотек закладів загальної середньої освіти 
України 

Хемчян І. І., завідувач відділу науково-методичного забезпечення 
діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Покажчики змісту українських часописів освітньої галузі 
Шкаріна В. А., науковий співробітник відділу науково-

бібліографічної інформації Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського  



 14 

С е к ц і я  ІІІ 
«Відображення розвитку національної  

освіти і педагогічної думки у друкованих та електронних 
виданнях» 

(читальна зала Фонду В. О. Сухомлинського) 

Керівник секції – Сухомлинська Ольга Василівна, доктор 
педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний 
науковий співробітник сектору сухомлиністики відділу історії освіти 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Секретар – Тарнавська Сніжана Вікторівна, кандидат 
історичних наук, завідувач відділу історії освіти ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Антологія про реформування загальної середньої освіти в 
незалежній Україні (1991–2017): репрезентація джерел (концепції, 
програми, стратегії, доктрини) 

Березівська Л. Д., доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського, головний науковий співробітник відділу 
історії освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Програмне забезпечення виховного процесу в сучасній Україні: 
історіографія питання 

Сухомлинська О. В., доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України, головний науковий співробітник сектору 
сухомлиністики відділу історії освіти ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Відображення освітніх тенденцій у підручниках читання для учнів 
початкової школи (поч. ХХ – поч. ХХІ ст.) 

Богданець-Білоскаленко Н. І., доктор педагогічних наук, 
головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України 

Становлення і розвиток вищої педагогічної освіти України в 
історіографії кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

Дем’яненко Н. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
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Інституційний аналіз навчальних закладів та процесів, що в них 
відбуваються, як напрям критичного розгляду освітньої галузі 

Жижко О. А., доктор педагогічних наук, викладач відділу 
гуманітарних наук Автономного університету Сакатекаса, Мексика 

Балахадзе Л. А., кандидат педагогічних наук, викладач 
Автономного університету Сакатекаса, Мексика 

Відображення розвитку сільськогосподарської освіти в Україні у 
друкованих виданнях другої половини ХІХ – початку ХХ століття 

Зайченко І. В., доктор педагогічних наук, професор, викладач 
КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж» 
імені Т. Г. Шевченка 

Інформаційне середовище історико-педагогічних студій із проблем 
розвитку національної освіти в Україні 

Іванюк Г. І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки та психології Київського університету імені 
Бориса Грінченка 

Відображення розвитку національної освіти і педагогічної думки у 
періодичних виданнях: від історії до сучасності 

Коляда Н. М., доктор педагогічних наук, професор, проректор з 
інноваційних досліджень та європейської інтеграції Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

Сучасна педагогічна преса України: наукометричні показники 
Лобода С. М., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри комп’ютерних мультимедійних ресурсів Національного 
авіаційного університету 

Роль інформаційних бюлетенів нових надходжень у фонд ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського в діяльності Регіонального 
комплексного науково-методичного центру інноваційних 
технологій освітнього процесу РДГУ 

Петренко О. Б., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного 
гуманітарного університету; директор Регіонального комплексного 
науково-методичного центру інноваційних технологій освітнього 
процесу РДГУ 
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Збірник наукових праць «Педагогічні науки» Херсонського 
державного університету – 25 років в освітньому просторі України 

Федяєва В. Л., доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені 
професора Є. Петухова Херсонського державного університету 

Відображення у регіональній періодиці педагогічних інновацій в 
освіті Чернігівщини (20-ті роки ХХ ст.) 

Янченко Т. В., доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри соціальної роботи, освітніх і педагогічних наук Національного 
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

Історіографія проблеми релігійного виховання у поліконфесійних 
родинах 

Анна Валюлік (Anna Walulik), доктор габілітований Республіки 
Польща, професор, завідувач кафедри андрагогіки та педагогічної 
аксіології Академії «Ігнатіанум» у м. Кракові, Республіка Польща 

Постать В. О. Сухомлинського у польському педагогічному 
дискурсі 

Божена Сєрадзька-Базюр (Bożena Sieradzka-Baziur), доктор 
габілітований Республіки Польща, професор, завідувач кафедри наук 
про родину Академії «Ігнатіанум» у м. Кракові, Республіка Польща 

Персоналія Фелікса Поплавського (Feliks Popławski) у польсько-
українському науково-педагогічному дискурсі 

Івона Блащак (Iwona Błaszczаk), доктор гуманістичних наук, 
заступник директора Інституту соціологічних наук і педагогіки 
Варшавського університету сільського господарства, Республіка 
Польща 

Становлення та розвиток національної музично-педагогічної 
думки в Україні у 20–30-ті роки ХХ ст.: історія в іменах і працях 

Бугаєва О. В., кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту 
біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського 
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Відображeння розвитку початкової освіти в Україні в друкованих 
виданнях (1991–2001) 

Гавриленко Т. Л., кандидат педагогічних наук, доцент, старший 
науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Концепції реформування галузі національної освіти 2015–2017 рр.  
Лапаєнко С. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, вчений секретар бібліотеки, старший науковий 
співробітник відділу історії освіти ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Спогади Христини Данилівни Алчевської як джерело для 
вивчення історії початкової освіти в Україні кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. 

Любовець Н. І., кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу теорії та методики біобібліографії 
Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського 

Новітні форми промоції біографічного знання (з досвіду 
проведення «Всеукраїнського бібліотечного “Біографічного 
рейтингу”») 

Марченко Н. П., кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу теорії та методики біобібліографії Інституту 
біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені 
В.І. Вернадського 

Періодичні видання як джерело з історії загальної середньої освіти 
незалежної України 

Мушка О. В., кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, начальник відділу наукових і керівних кадрів та 
міжнародних наукових зв’язків апарату Президії НАПН України 

Ідеї українських педагогів про запровадження українознавчих 
предметів у шкільну освіту: за матеріалами журналу «Вільна 
українська школа» (1917–1920) 

Олійник В. В., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри психології Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ 
«Міжрегіональна академія управління персоналом» 
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Репрезентація змісту рідкісних видань психолого-педагогічного та 
історико-культурного напряму шляхом анотування 

Орищенко І. О., кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник відділу науково-документного забезпечення та зберігання 
фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Розвиток шкільної освіти в Київській губернії у ХІХ – на початку 
ХХ ст: джерелознавчий аспект 

Петрощук Н. Р., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
історичної і громадянської освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка 

Бібліографічні ресурси регіонального характеру у забезпеченні 
наукових досліджень з історії освіти 

Пономаренко Л. О., кандидат наук із соціальних комунікацій, 
завідувач відділу науково-документного забезпечення, соціокультурної 
діяльності та міжнародних зв’язків ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Питання національно-патріотичного виховання в контексті 
історико-педагогічних розвідок: біографічний аспект 

Страйгородська Л. І., кандидат історичних наук, заступник 
директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи, старший 
науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Інформаційно-бібліографічний супровід освіти й науки з питань 
національно-патріотичного виховання 

Тарнавська С. В., кандидат історичних наук, завідувач відділу 
історії освіти  ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Персоналія Олени Пчілки як складник електронного 
інформаційно-бібліографічного ресурсу «Видатні педагоги України 
та світу» 

Хопта С. М., кандидат філологічних наук, старший науковий 
співробітник відділу історії освіти ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 
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Шостий випуск серії «Педагогічні републікації» «Метод проєктів в 
українській школі 1920–1930-х років» (за матеріалами фондів 
Педагогічного музею України) 

Бондаренко В. В., старший науковий співробітник Педагогічного 
музею України 

Каталог періодичних видань як форма репрезентації першоджерел 
з історії освіти 

Бондарчук О. Б., завідувач відділу наукової організації та 
зберігання фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Наукова спадщина М. О. Максимовича (1804–1873): нове 
прочитання (до 215-річчя від дня народження) 

Гулак В. М., молодший науковий співробітник відділу наукової 
організації та зберігання фонду ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Біобібліографічний вебресурс до 165-річчя від дня народження 
видатного німецького педагога Г. Кершенштейнера (1854–1932) 

Демида Є. Ф., молодший науковий співробітник відділу науково-
документного забезпечення, соціокультурної діяльності та 
міжнародних зв’язків ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Освітянська періодика як джерельна база хрестоматії «Антологія 
текстів з реформування освіти в Україні: програми, концепції, 
проекти (1991–2017)» 

Деревянко Т. М., молодший науковий співробітник відділу історії 
освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Педагогічна преса 1917–1945 років у фонді ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Дроншкевич О. В., науковий співробітник відділу наукової 
організації та зберігання фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Військово-патріотичне виховання молоді в Україні: історіографія 
питання 

Мушка І. В., науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського 
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Постать В. О. Онищука на сторінках вебпорталу ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Павленко Т. С., науковий співробітник відділу науково-
документного забезпечення, соціокультурної діяльності та 
міжнародних зв’язків ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Часописи першої половини ХХ ст. як джерело наукових розвідок у 
галузі вітчизняної освіти  

Палійчук Р. І., завідувач сектору рідкісних видань відділу наукової 
організації та зберігання фонду ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Проблема інформаційного захисту дітей: історіографія питання 
Паукова А. С., аспірант Державного закладу «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» 

Питання розвитку особистості дитини в текстах з реформування 
освіти в незалежній Україні: історіографічний аспект 

Сухомлинська Л. В., науковий співробітник відділу історії освіти 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Електронний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні 
педагоги України та світу»: Джон Дьюї (1859–1952) 

Чала Н. В., молодший науковий співробітник відділу історії освіти 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Електронні видання для студентів з дислексією 
Ізабела Петровська (Іzabela Pietrowska), магістр, докторант 

Варшавського університету сільського господарства, Республіка 
Польща 

 
 
 
 
 

За матеріалами конференції  
«Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки:  

до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України  
імені В. О. Сухомлинського» 

підготовлено електронний збірник тез  
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