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МЕТА: науково-інформаційне забезпечення освітянської 
галузі бібліографічними, реферативними й аналітичними 
документами з актуальних питань розвитку національної та 
зарубіжної освіти в умовах інтеграції України в європейський і 
світовий освітній простір

ПРИЗНАЧЕННЯ: модернізувати науково-інформаційну 
діяльність провідних книгозбірень освітянської мережі 
Міністерства освіти і науки України та Національної академії 
педагогічних наук України

Мета і призначення
дослідження



ОБ’ЄКТОМ дослідження є сучасний документно-
інформаційний ресурс з актуальних питань розвитку освіти в 
Україні та зарубіжжі
ПРЕДМЕТОМ дослідження є розвиток системи науково-
інформаційного забезпечення освітянської галузі 
оперативною аналітичною, реферативною та 
бібліографічною інформацією з актуальних питань освіти в 
Україні в умовах інтеграції у європейський та світовий 
освітній простір
Для реалізації завдань і досягнення мети дослідження 
використовувалися емпіричні та теоретичні МЕТОДИ 

соціогуманітарних і соціокомунікативних наук:
спостереження, моделювання, абстрагування, рогнозування, 

аналітико-синтетичне згортання інформації, моніторинг 
документного потоку

Об’єкт, предмет, 
методи дослідження



Визначено підґрунтя науково-інформаційного супроводу 
української освіти в контексті інтеграції у європейський та 
світовий освітній простір;

• систематизовано та упорядкувано наукову інформацію 
щодо пріоритетних напрямів реформування та інновацій в 
освіті  України й зарубіжжя;

• репрезентовано сучасні методи і технології підвищення 
якості науково-інформаційного забезпечення освітянської 
галузі;

• обґрунтовано перспективи ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського щодо науково-інформаційного 
супроводу цільової групи користувачів з питань розвитку 
національної та зарубіжної освіти.

Основні наукові результати 
дослідження



Виробничо-практична продукція:
Оглядове видання:

- «Інноваційний розвиток освіти в Україні й зарубіжжі в умовах 
євроінтеграційних та глобалізаційних процесів» (8 авт. арк.).

Довідкова продукція:
Бібліографічні покаж чики:  

– біобібліографічний покажчик «Творчий доробок Василя Григоровича 
Кременя в інноваційному розвитку освіти України» (4-те видання, 
доповнене) (20 авт. арк.);
– науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Бібліографічні 
покажчики у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського» (4 авт. арк.).

Довідковий бю летень:
«Аналітичний вісник у сфері освіти й науки» – 6 (12,0 авт. арк.).

Кількісні та якісні характеристики 
наукової продукції:



Електронні ресурси:
 - наукова реферативна база даних електронного каталогу 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (галузевий сегмент 
УРЖ «Джерело» Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. 
Мистецтво» та загальнодержавної реферативної бази даних
«Україніка наукова» в контексті кооперативної співпраці
з НБУ ім. В. І. Вернадського)  – 12 (3,2 авт. арк.);

 - науково-інформаційні матеріали «Актуальні питання розвитку 
національної та зарубіжної освіти»  – 26 (15 авт. арк.);

 - зведена база даних «Бібліографічні видання освітянських 
бібліотек України» (2.4 авт. арк.).
Інша продукція:

 Статті – 50, (23 авт. арк.)

Кількісні та якісні характеристики 
наукової продукції:



Кінцева наукова продукція з теми 
дослідження на порталі ДНПБ

та в ЕБ НАПН України



Інформаційно-аналітичні ресурси

Кінцева наукова продукція з теми 
дослідження на порталі ДНПБ



Реферативні ресурси

Кінцева наукова продукція з теми 
дослідження на порталі ДНПБ



Інформаційно-бібліографічні ресурси

Кінцева наукова продукція з теми 
дослідження на порталі ДНПБ



Моніторинги ЗМІ

Кінцева наукова продукція з теми 
дослідження на порталі ДНПБ



Наповнення баз даних електронного 
каталогу

Кінцева наукова продукція з теми 
дослідження на порталі ДНПБ



Периодичні видання з теми 
дослідження на порталі ДНПБ

«Аналітичний вісник у сфері освіти й науки» 
Довідковий бюлетень 
 Заснований у 2015 р.
 Видається двічі на рік

 Вип. 5-10



Здійснюється аналітико-синтетичне 
опрацювання вхідного документного 
потоку:
•опрацьовано разом з бібліотеками 
мережі 126 періодичних і 
продовжуваних видань, 
•прореферовано 3402 статті, 
•на які складено 10203 реферати 

3-ма мовами (українською, 
російською та англійською)

Науково-інформаційне забезпечення
освітянської галузі реферативними
документами з актуальних питань       

педагогіки й психології
Загальнодержавна база даних «Україніка наукова» та її 

паперовий варіант УРЖ «Джерело» Серія 3. Соціальні та 
гуманітарні науки. Мистецтво» й галузева реферативна база 

даних ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського



Протягом трьох років за результатами дослідження 
підготовлено, оприлюднено та розміщено в 
Електронній бібліотеці НАПН України та на 
вебпорталі ДНПБ понад 150 наукових праць: 

• оглядове видання – 1, 
• бібліографічний покажчик – 2, 
• довідковий бюлетень – 6,
• статей – 50, із них: у зарубіжних виданнях – 13, у 

фахових – 21, наукометричних – 12, оглядових 
матеріалів в електронному ресурсі – 51.

Результати наукової роботи:



Відзнаки за наукові результати

ВІДЗНАЧЕНІ   НАГОРОДАМИ   ВИДАННЯ 



Науково-методичний семінар
«Інформаційний супровід навчально-
виховного процесу закладу освіти в контексті 
сучасних тенденцій в освітній галузі 
України», 2017
Організовано колективом виконавців 
дослідження

Апробація та упровадження
результатів наукового дослідження

У РАМКАХ ІНТЕГРАЦІЇ БІБЛІОТЕКИ З ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ



Науково-практичний семінар
«Основні напрями науково-
інформаційної діяльності бібліотек 
(бібліографічної, реферативної, 
аналітичної) в умовах євроінтеграційних 
та глобалізаційних процесів: теорія й 
практика», 2018
Організовано колективом виконавців 
дослідження

Апробація та упровадження 
результатів наукового дослідження



Круглий стіл «Науково-інформаційний супровід освіти в умовах 
глобалізаційних змін», 2019
Організовано колективом виконавців дослідження

Апробація та упровадження
результатів наукового дослідження



Проміжні та кінцеві результати дослідження апробовано участю в 118
науково-практичних заходах міжнародного та всеукраїнського рівнів, в 
рамках яких виголошено 127 доповідей і виступів.

Участь виконавців дослідження в 
науково-практичних заходах 

міжнародного та всеукраїнського 
рівнів



Участь виконавців дослідження в 
науково-практичних заходах 

міжнародного та всеукраїнського 
рівнів



Участь виконавців дослідження в 
науково-практичних заходах 

міжнародного та всеукраїнського 
рівнів



Участь виконавців дослідження 
в науково-практичних заходах ДНПБ



Упровадження результатів 
дослідження 

Підтверджено 36 довідками про впровадження в наукову та 
бібліотечно-інформаційну діяльність бібліотек МОН України, 
НАПН України та мережі освітянських бібліотек України



Відзнаки наукових співробітників 
– виконавців дослідження



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!
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