
Національна академія педагогічних наук України

Державна науково-педагогічна бібліотека України 
імені В. О. Сухомлинського

Н А К А З

2019 р. м. Київ №

Про організацію виборів директора Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 
26.11.2015 № 848-VIII, постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання обрання 
та призначення керівника державної наукової установи» від 14.12.2016 № 998, 
Положення про порядок наймання на роботу та звільнення керівника, заступника 
керівника з наукової роботи та ученого секретаря наукової установи НАПН України від 
19.04.2018 № 1-2/6-128, Постанови Президії НАПН України від 19.09.2019 № 1-2/8-211, 
Статуту Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад організаційного комітету з проведення виборів 
директора ДНПБ:

1. Лапаєнко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, вчений секретар.

2. Бондарчук Оксана Борисівна, завідувач відділу наукової організації та зберігання 
фонду.

3. Пономаренко Лариса Олександрівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, 
завідувач відділу науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та 
міжнародних зв’язків.

4. Тарнавська Сніжана Вікторівна, кандидат історичних наук, завідувач відділу 
історії освіти, голова Ради молодих вчених.

5. Чирва Тетяна Григорівна, начальник відділу кадрів і діловодства.

2. Затвердити персональний склад виборчої комісії з проведення виборів директора 
ДНПБ:

1. Страйгородська Людмила Іванівна, кандидат історичних наук, заступник 
директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи.

2. Агалець Інна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший 
науковий співробітник відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері



ОСВІТИ

3. Годецька Тетяна Іванівна, науковий співробітник відділу наукової реферативної 
та аналітичної інформації у сфері освіти, голова Ради трудового колективу.

4. Палійчук Руслана Іванівна, завідувач сектору рідкісних видань відділу наукової 
організації та зберігання фонду.

5. Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний 
член НАПН України, головний науковий співробітник сектору сухомлиністики відділу 
історії освіти.

3. Вченій раді розглянути і затвердити Положення про організаційний комітет та 
Положення про виборчу комісію ДНПБ за погодженням з Радою трудового колективу.

4. Організаційному комітету і виборчій комісії організувати проведення виборів 
директора ДНПБ та виконувати свої функції згідно з вимогами статті 9 Закону України 
«Про наукову і науково-технічну діяльність» та вищевказаних Положень.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Л. Д. Березівська


