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«Науково-методичні засади 
розвитку освітянських бібліотек як 
важливого складника освітнього 
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Керівник теми:
Добко Тетяна Василівна, 

д-р. наук із соц. ком., ст. наук. співробітник



дослідження  відділів:

 науково-методичного забезпечення 
діяльності мережі освітянських 
бібліотек, комплектування та 
наукового опрацювання документів, 
науково-технічного забезпечення та 
впровадження комп’ютерних 
технологій, науково-документного 
забезпечення, соціокультурної 
діяльності та міжнародних зв`язків



Мета дослідження

 полягає в оптимізації  системи  
науково-методичного  супроводу 
діяльності освітянських бібліотек 
у контексті реалізації державної 
інформаційної та освітньої 
політики.



Об’єкт дослідження –
мережа освітянських 
бібліотек МОН  України та 
НАПН України.



Предмет дослідження –

 сутність, зміст,  напрями  та 
науково-методичне 
забезпечення інноваційного 
розвитку освітянських бібліотек.

 Хронологічні межі дослідження –
2017–2019 рр.



ІII етап

 Практичне втілення 
організаційних і науково-
методичних розробок у 
діяльність мереж і освітянських 
бібліотек МОН України та НАПН 
України

 (заклю чний етап)
1.01.2019– 31.12.2019



Прикладними результатами виконання 
дослідження є

 Методичні рекомендації
 Практичні посібники
 Довідники
 Бібліографічний покажчик
 Аналітичні матеріали



Упродовж 2017-2019 рр. 

 Опубліковано 178 наукових праць, 
обсягом 168 д.а.



Щорічні довідники
 Довідник науково-інформаційної й 

видавничої діяльності та основних 
заходів, спрямованих на підвищення 
професійної майстерності 
бібліотечних працівників освітянської 
галузі / Нац. акад. пед. наук України, 
Держ. наук.-пед. б-ка України 
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: 
Біла Л. О., Хемчян І. І. ; наук. ред. 
Хемчян І. І. ; відп. за вип. Біла Л. О.]. –
Київ : [б. в.], 2017. – 103 с. 



 Довідник науково-інформаційної й 
видавничої діяльності та основних заходів, 
спрямованих на підвищення професійної 
майстерності бібліотечних працівників 
освітянської галузі/ НАПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: 
О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян; наук. ред. і 
відп. за вип. І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 
2018. – 119 c.





 Довідник науково-інформаційної й 
видавничої діяльності та основних 
заходів, спрямованих на підвищення 
професійної майстерності 
бібліотечних працівників освітянської 
галузі / НАПН України, ДНПБ України ім. В. 
О. Сухомлинського ; [уклад.: О. Л. 
Гончаренко, І. І. Хемчян ; наук. ред. і від. 
за вип. І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2019. –
129 c. 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/directory_2019.pdf


Статистичні довідники

 Провідні освітянські бібліотеки в 
просторі і часі: моніторинг 
діяльності : довідник статистичний / 
Нац. акад. пед. наук України, Держ. 
наук.-пед. б-ка України ім. 
В. О. Сухомлинського ; [уклад.: В.П. 
Здановська, І. І. Хемчян ; наук. ред. 
Т. В. Добко]. – Київ: [б. в.], 2017. –
102 с.





 Провідні освітянські бібліотеки в 
просторі і часі: моніторинг 
діяльності : довідник статистичний / 
Нац. акад. пед. наук України, Держ. 
наук.-пед. б-ка України ім. В. О. 
Сухомлинського ; [уклад.: О. Л. 
Гончаренко, І. І. Хемчян; наук. ред.. 
Т. В. Добко]. – Київ : [б. в.], 2019. –
141 с. 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/Stat_zbirnyk_2019.pdf


 Патріотичне виховання 
у шкільних бібліотеках: 
методи та підходи : 
метод. рек. / [авт.: 
І. І. Хемчян, 
Л. М. Бондар, 
Т. В. Добко, А. І. Рубан ; 
наук. ред.: 
Л. Д. Березівська, 
Т. В. Добко] ; НАПН 
України, Держ. наук.-
пед. б-ка України 
ім. В. О. Сухомлинськог
о. – Київ, 2017. –
103 c. – (Серія „На 
допомогу професійній 
самоосвіті працівників 
освітянських 
бібліотек” ; вип. 16). 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/patriotic_education_method_recommend_2017.pdf


Рекомендації
 Рекомендації щодо проведення в 2018 році 

Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек [під 
гаслом „Шкільна бібліотека – центр творчого 
розвитку дитини” (до 100-річчя від дня 
народження В. О. Сухомлинського)] : дод. до 
листа ІМЗО від 07.09.2015 № 2.1/10–38 / М-во 
освіти і науки України, Держ. наук. установа „Ін-т 
модернізації змісту освіти”, Держ. наук.-пед. б-ка 
України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. 
Хемчян, А. І. Рубан] // Шкіл. б-ка плюс. – 2018. –
Верес. (№ 17/18). – С. 4–10. – Реком. список літ.: 
с. 7–10. (0,6 авт. а.).



 Лобановська І. Г. 
Упровадження Універсальної 
десяткової класифікації в 
практику роботи бібліотек 
закладів загальної середньої 
та професійно-технічної 
освіти : метод. рек. / 
уклад.: І. Г. Лобановська ; 
НАПН України, Держ. наук.-
пед. б-ка України ім. 
В. О. Сухомлинського. – Київ, 
2018. – 63 с. – (Серія „На 
допомогу професійній 
самоосвіті працівників 
освітянських бібліотек” ; 
вип. 17) (Шкільна бібліотека 
плюс ; № 15/16 (363/364), 
серпень). (4 авт. а.)



Практичний посібник
 Лобановська І. Г. Систематизація 

документів та організація каталогів і 
картотек освітянських бібліотек за 
таблицями Універсальної десяткової 
класифікації : практ. посіб. / уклад.: І. Г. 
Лобановська ; НАПН України, Держ. наук.-
пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. 
– Київ, 2019. – 104 с. – (Серія «На 
допомогу професійній самоосвіті 
працівників освітянських бібліотек» ; вип. 
20). 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/Systematyzacia-UDC.pdf


 Сучасна шкільна бібліотека: 
організація роботи : практ. 
посіб. / НАПН України, ДНПБ 
України 
ім. В. О. Сухомлинського; [авт. 
кол.: Л. М. Бондар, Т. В. Добко, 
І. Г. Лобановська, О. Є. 
Матвійчук, І. І. Хемчян та ін. ; 
наук. ред.: Т. В. Добко, 
О. Є. Матвійчук, 
І. Г. Лобановська, 
І. І. Хемчян]. – Київ, 2019. –
380 c. – (Серія „На допомогу 
професійній самоосвіті 
працівників освітянських 
бібліотек”; вип. 21). 



 Освітянська бібліотека в 
сучасній системі 
соціокультурних 
комунікацій : метод. рек. 
/ НАПН України, ДНПБ 
України 
ім. В. О. Сухомлинського ; 
[авт.-упоряд.: 
Глазунова С. М., 
Ніколаєнко Я. М., 
Сошинська Я. Є. ; наук. 
ред.: Добко Т. В., 
Пономаренко Л. О.]. – Київ, 
2019. – 74 с. – (Серія «На 
допомогу професійній 
самоосвіті працівників 
освітянських бібліотек» ; 
вип. 22). 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Educational_Library_in_the_Socio-Cultural_Communications_2019.pdf


 Бібліотека навчального 
закладу в контексті 
інформатизації 
суспільства : наук.-допом. 
бібліогр. покажч. для б-к 
закл. заг. серед., проф.-
техн., вищої освіти. Вип. 4 / 
НАПН України, ДНПБ 
України ім. В. О. 
Сухомлинського ; [упоряд.: 
А. І. Рубан, І. І. Хемчян ; 
наук. консультант Т. В. 
Добко ; бібліогр. ред. А. І. 
Рубан]. – Київ : [б. в.], 
2019. – 503 с. – (Серія „На 
допомогу професійній 
самоосвіті працівників 
освітянських бібліотек” ; 
вип. 23). 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Biblioteka-navchalnogo-zakladu_vyp.4.pdf


 Довідник інструктивних 
матеріалів для 
освітянських бібліотек 
МОН України та НАПН 
України (2017–2019 
рр.) : [довідник] / НАПН 
України, Держ. наук.-
пед. б-ка України 
ім. В. О. Сухомлинського 
; [упоряд.: І. І. Хемчян, 
Л. М. Бондар]. – Київ : 
[б. в.], 2019. – 95 c. 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/Reference_book_of_instructive_2019.pdf


Публікації 2017 р.
За звітний період опубліковано й підготовлено до 

друку 58 наукових праць 
(загальним обсягом 38,93 д.а.):
Методичні рекомендації -1, довідники - 2
 статті: 27, з них – у зарубіжних виданнях – 1; 

статей у фахових наукових виданнях – 11; 
статей у наукових виданнях – 15; 

 тез – 13; 
 бібліографічні списки – 6.
 Подано до друку 8 статей.



Публікації 2018 рік
За звітний період опубліковано 56 

наукових праць 
(загальним обсягом 34,6 д.а.):

 Опубліковано 1 офіційний документ, 2 
методичні рекомендації, 1 довідник  
та 44 статті, з них – у зарубіжних 
видання – 6, у фахових наукових – 11, 
у наукових – 20, у довідкових – 2, в 
інформаційних – 5, тез – 18 
бібліографічні списки - 2. 



Публікації 2019 рік

 Опубліковано: 64 наукові праці:
 3 практичні посібники, 2 довідники, 
 1 покажчик  та 37 статей, 
з них – у зарубіжних виданнях – 4, 
у фахових наукових – 17, у наукових – 10, 
у довідкових – 1, в інформаційних – 4, 
 тез – 21. Загальний обсяг підготовленої 

продукції становить 92,5 д.а. 



Участь співробітників у 
заходах 2017 рік
 29 заходів:
 5 науково-практичних конференцій (із них 

– 4 міжнародних), 2 круглих столи, 12 
семінарів, 1 педагогічна рада, 1 студія 
молодого науковця ДНПБ України ім. В. О. 
Сухомлинського, 1 педагогічні читання, 1 –
бібліотекознавчі читання, 2 науково-
педагогічні лекторія ДНПБ України ім. В. О. 
Сухомлинського, 1 – вебінар, 1 – курси 
підвищення кваліфікації. 

 Виголошено 70 доповідей  



Участь співробітників у 
заходах 2018 рік
 40 заходів:
 Виконавцями НДР організовано і 

проведено 14 заходів, серед них – 1 
Всеукраїнська конференція, 1 –
Всеукраїнський семінар, 1 науково-
методичний семінар, 2 – науково-
практичних семінара, Всеукраїнський 
місячник шкільних бібліотек, 2 
Всеукраїнських вебінара та інші, в яких 
взяли участь 2658 бібліотечних фахівців 
Виголошено 99 доповідей  



Участь співробітників у 
заходах 2019 рік
 Виконавцями НДР організовано і 

проведено 6 заходів, серед них – 1  
Всеукраїнський семінар, 4 – науково-
практичних семінари, Всеукраїнський 
місячник шкільних бібліотек, 1 
Всеукраїнськи1 вебінар.

 У 2019 р. науковці взяли участь у 57
наукових і науково-практичних заходах, де 
виголосили 72 доповідей, лекцій і 
повідомлень.



Одержано нове цілісне, 
систематизоване знання про 
сутність, зміст і напрями 
інноваційного розвитку 
освітянських бібліотек, науково-
методичний супровід їхньої 
діяльності. Одержані наукові 
результати матимуть практичне 
значення для діяльності 
освітянських бібліотек, 
сприятимуть якісному 
інформаційному забезпеченню 
інноваційного розвитку вітчизняної 
педагогічної науки, освіти і 
практики



Вдячність за співпрацю
усім виконавцям теми
 Насамперед за досягнуті наукові результати, 

наполегливість, активність та ентузіазм 
завідувачам відділів: 

 Хемчян І.І.
 Лобановській І. Г.
 Вараксіній Н. В.
 Пономаренко Л.О. 
 Особлива подяка за вирішення науково-

організаційних питань заступникам 
директора ДНПБ України 
ім. В.О. Сухомлинського, вченому секретарю
С. В. Лапаєнко, директору Л.Д. Березівській



Дякую за увагу !
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