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ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 розроблення 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 вітчизняної педагогіки й освіти в Україні в різні історичні
періоди

 класифікація, систематизація та цілісне представлення документів як концептуального
характеру, так і інформаційно-аналітичних стосовно розбудови освіти України, виховного
процесу, інформаційного забезпечення галузі, а також публікацій із розглядуваних питань в
різні історичні періоди

 поглиблення знань про процеси, які відбувалися в освіті й вихованні, що передбачає
переосмислення педагогічного досвіду попередніх поколінь завдяки виявленню й актуалізації
національної спадщини, а також маловідомих документів із фонду ДНПБ, рідкісних видань ХІХ
– поч. ХХ ст. тощо



ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ, 
ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПОШУКУ

ВІДДІЛ ІСТОРІЇ ОСВІТИ:
Підготовлено і оприлюднено 196 наукових праць, і серед них:
 Наукове видання «Антологія текстів з реформування освіти в Україні:

програми, концепції, проекти (1991-2017)» (525 с.), 2019 р.
 Біобібліографічний покажчик «Василь Олександрович Сухомлинський:

до 100-річчя від дня народження» (395 с.), 2018 р.
 Науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Національно-

патріотичне виховання в Україні (2014-2018)» (368 с.), 2019 р.
 Збірники тез – 6, статті – 183, з них у зарубіжних виданнях – 28, у

фахових – 46, тез – 62



ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ,
ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПОШУКУ

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗБЕРІГАННЯ ФОНДУ:

 Каталог «Періодичні видання 1917-1945 рр. у фонді ДНПБ України імені
В.О.Сухомлинського» (361 с.), 2019 р.

 Статті – 33, тези – 32, виголошено 60 доповідей, проведено 2 круглих столи

 Підтримується інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України і
світу»

 Здійснюється опрацювання вітчизняних документів та видань іноземними мовами у
БД «Рідкісні книги», (автори, редактори, перекладачі, видавництва, типографії
тощо)

 Здійснюється науково-інформаційне забезпечення користувачів документним
ресурсом з фонду рідкісних видань шляхом створення наукових анотацій
(характеристика, особливості, зміст видання)



ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ

 Довідки про впровадження: на біобібліографічний покажчик «Василь
Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження» (4), на
наукове видання «Антологія текстів з реформування освіти в
Україні: програми, концепції, проекти (1991-2017)» (3)

 Свідоцтва про реєстрацію авторського права
 Нагороди:

 почесний диплом Х Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» за
інноваційну розробку біобібліографічного покажчика «Василь
Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження» (2018);

 диплом І ступеня в номінації «Персональний покажчик» ІІ Всеукраїнського
бібліотечного «Біографічного рейтингу – 2018» біобібліографічний покажчик
«Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження»
(2018)



АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ

Протягом 2015–2019 рр. співробітники ДНПБ, що виконували тему, взяли
участь у низці науково-практичних заходів, у рамках яких
 виголошено понад 200 доповідей і повідомлень
 організовано та проведено 17 заходів:

 з них 5 всеукраїнських науково-практичних

 3 науково-методологічні семінари

 5 круглих столів



ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ

 Активна участь у відзначенні 100-річчя від дня народження видатного
українського педагога В. О. Сухомлинського на рівні ЮНЕСКО (рішення 39-ї
сесії Генеральної конференції)

 Читальний зал відвідали освітяни, науковці з різних куточків України та
зарубіжжя: делегації з Республіки Польща та Китайської Народної
Республіки

 Співпраця з громадськими організаціями:
 Всеукраїнською асоціацією Василя Сухомлинського
 громадською спілкою «Українська асоціація освіти дорослих»
 Українським товариством істориків педагогіки
 Українським товариством Януша Корчака
 Українською бібліотечною асоціацією



МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 Участь у міжнародних науково-практичних заходах зарубіжних країн:
Великої Британії, Канади, Китайської Народної Республіки, Чехії, Литви,
Польщі, Угорщини, Казахстану, Узбекистану, Азербайджану, Білорусі,
Словенії, Словаччини

 Наукове стажування в м. Пекін, КНР (Л. Д. Березівська,
О. В. Сухомлинська, Л. В. Сухомлинська)

 Членство у міжнародних наукових організаціях
 Всекитайське товариство послідовників В. О. Сухомлинського
 Британська спілка з історії освіти
 Міжнародна громадська організація «Міжнародна академія безпеки

життєдіяльності»



дякую за
увагу
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