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Вчена рада ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського (далі – вчена рада)
є колегіальним органом управління науковою, науково-інформаційною,
науково-методичною, науково-організаційною та видавничою діяльністю
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, що здійснює консультативнодорадчі функції, а також координує основні напрями наукової діяльності з
питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства,
інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства, біографістики та
історії освіти.
Чинний склад вченої ради (24 особи) затверджений Постановою
Президії НАПН України (№ 1-2/7-171 від 20.06.2019 р.).
Серед членів вченої ради: 7 докторів наук, у тому числі 2 дійсних члени
НАПН України, 1 член-кореспондент НАПН України, 10 кандидатів наук.
Голова вченої ради – директор бібліотеки, доктор педагогічних наук,
професор, член-кореспондент НАПН України Л.Д. Березівська. Заступник
голови вченої ради – заступник директора з науково-інформаційної та
бібліотечної роботи, кандидат історичних наук Л.І. Страйгородська.
До складу вченої ради ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
входять голова ради трудового колективу, голова ради молодих вчених,
керівники структурних підрозділів, провідні фахівці бібліотеки, академіксекретар та вчений секретар Відділення загальної педагогіки та філософії
освіти НАПН України, представники інших наукових установ та закладів
освіти. Спеціальними дорадчо-консультативними органами вченої ради є
науково-експертна та бібліотечна ради бібліотеки.
Згідно з планом роботи вченої ради на 2019 р. заплановано 11 засідань,
фактично проведено 21 засідання.
Протягом звітного періоду на засіданнях вченої ради розглядалися й
ухвалювалися актуальні питання щодо науково-організаційної діяльності
бібліотеки, стану виконання наукових досліджень та впровадження їх
результатів:
– тематичний план наукових досліджень на 2019 р.;
– перспективний тематичний план наукових досліджень на 2020-2022 рр.;

– перспективний план випуску друкованої продукції бібліотеки на 20202022 рр., підготовленої за результатами наукових досліджень;
– план міжнародної діяльності на 2019 р.;
– план роботи ради молодих вчених на 2019 р.;
– контроль впровадження результатів наукових досліджень (2017-2019 рр.);
– призначення експертів з перевірки результатів фундаментальної та
прикладних наукових досліджень;
– підготовка до річного звіту та звітної науково-практичної конференції;
– підсумки науково-дослідної, науково-інформаційної та бібліотечної
роботи вченої ради за 2019 рік і завдання на 2020 рік;
– звіти відділів бібліотеки про наукову і науково-інформаційну та
бібліотечну діяльність за 2019 рік;
– проєкт тематичного плану наукових досліджень на 2020 р.;
– план роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського на 2020 рік тощо.
Окремо слід наголосити на підготовці та обговоренні питання «Про
наукову і науково-організаційну діяльність Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського за 2015–2019 рр. та
перспективи її розвитку» для розгляду його на Бюро відділення загальної
педагогіки та філософії освіти і на засіданні Президії НАПН України
19 вересня 2019 р.
Затверджено низку нормативних документів: Положення про
комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, Перспективний
тематичний план наукових досліджень на 2020–2022 роки, План спільної
діяльності МОН України та ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (у
рамках реалізації Програми спільної діяльності МОН України та НАПН
України на 2017–2020 рр.), Перспективний план випуску друкованих та/або
електронних видань ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського на 2020-2022
рр., Тематико-типологічний план комплектування ДНПБ України ім. В.О.
Сухомлинського та інструкцію Організація документообміну ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського, Положення про видавничу продукцію НАПН
України (постанова Президії НАПН України від 3.04.2019 р. № 1-2/4-100),
Положення про раду молодих вчених, Положення про організаційний комітет
з проведення виборів директора ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського,
Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора ДНПБ
України імені В.О. Сухомлинського, Орієнтовне положення про наукову
роботу ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського.
Традиційно вчена рада розглядала питання науково-інформаційної та
бібліотечної діяльності. Серед них затвердження:
– плану роботи бібліотечної ради та науково-експертної ради на 2019 р.;

– плану проведення масових науково-практичних заходів у 2019 р.;
– плану спільної діяльності МОН України та ДНПБ України
ім. В.О. Сухомлинського на 2019 р. (у рамках реалізації Програми спільної
діяльності МОН України та НАПН України на 2017–2020 рр.);
– стану підготовки до проведення масових заходів ДНПБ України
ім. В.О. Сухомлинського та участі співробітників у наукових міжнародних та
всеукраїнських комунікативних заходах протягом 2019 р.
Предметом розгляду вченої ради також були організаційні й кадрові
питання:
– планова атестація наукових працівників;
– нагородження працівників до Дня науки, Всеукраїнського дня
бібліотек та з нагоди 20-річчя ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського;
– план-звіт із підготовки до осінньо-зимового періоду в бібліотеці та
план заходів щодо економії теплової та електроенергії;
– результати перевірки дотримання положень інструкції з діловодства в
структурних підрозділах бібліотеки згідно з номенклатурою справ та ін.
На засіданнях вченої ради затверджено до друку (оприлюднення) та
розповсюджено наукову продукцію (усього 24), зокрема: планову продукцію
за результатами наукових досліджень у 2017-2019 рр., позапланові видання,
періодичне видання «Науково-педагогічні студії» тощо.
Відповідно до рішень вченої ради про оприлюднення результатів
наукових досліджень, готових до впровадження, усі видання були розміщені
у форматі PDF на вебпорталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та в
ЕБ НАПН України.
На засіданнях вченої ради систематично розглядалися накази
Президента та постанови Президії НАПН України:
Про підготовку пропозицій до «Національного освітньо-наукового
глосарію» (наказ НАПН України від 9 січня 2018 р. № 5 о.д.);
Про внесення змін до Плану діяльності НАПН України на 2019-2021
роки (Наказ НАПН України № 41 о.д. від 1 жовтня 2018 р.);
Про план заходів ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського на
виконання плану заходів НАПН України із запровадження Концепції
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої
освіти «Нова українська школа» (постанова Президії НАПН України від
25.01.2018 р.);
Про план заходів ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського на
виконання постанови загальних зборів НАПН України від 24 березня 2017 р.
«Про діяльність НАПН України у 2016 році та в період 2012-2016 років і

завдання подальшого розвитку» (постанова Президії НАПН України від
25.01.2018 р.);
Про врахування в роботі ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського
постанови Президії НАПН України № 1-2/4-85 від 21.03.2018 р. щодо
результатів завершених у 2017 році фундаментальних і прикладних
досліджень підвідомчих установ НАПН України;
Про врахування в роботі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
постанови Загальних зборів НАПН України «Про діяльність НАПН України
у 2017 році та завдання на 2018 рік» № 1-1/1-1 від 23. 03. 2018 р.;
Про врахування в роботі ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського
постанови Президії НАПН України № 1-2/5-118 від 2.04.2018 р. щодо
результатів державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм
НАПН України за період 2013–2017 рр.;
Про врахуваня в роботі ДНПБ постанови Президії НАПН України «Про
затвердження Положення про порядок планування і контролю виконання
наукових досліджень у Національній академії педагогічних наук України (у
новій редакції)» № 1-2/7-152 від 17.05.2018 року;
Про Положення про порядок проведення конкурсу на зміщення
вакантних посад в установах НАПН України (нова редакція) (постанова
НАПН України 1-2/8-188 від 21.06.2018 р.);
Про виконання постанов Президії НАПН України за ІІ півріччя 2017
року (постанова Президії НАПН України від 18.10.18 р.).
Подальшої уваги потребує оптимізація наукової діяльності
співробітників бібліотеки (імплементація новітніх підходів, дослідницьких
практик, дотримання орієнтирів на інноваційний характер наукових
результатів), упровадження результатів проведених наукових досліджень,
міжнародна діяльність, контроль за своєчасним та якісним виконанням
індивідуальних планів, упровадження цифрових технологій, прогнозування
розвитку бібліотеки, її співробітництво з іншими науковими установами.

