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І. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
ІІ.3. Прикладні дослідження
Науковий напрям: 8. Освітнє середовище. Інформатизація освіти.
ТЕМА
„Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого
складника освітнього середовища”
Реєстраційний номер: № 0117U004804
Роки виконання: 2017–2019 рр.
Виконавці: штатних працівників (всього) – 19 чол.
у т.ч. докторів наук, професорів – немає,
кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – немає,
сумісників (всього) – 5 чол.,
у т.ч. докторів наук, професорів – 1 чол.,
кандидатів наук, старших наукових співробітників, доцентів – 4 чол.
Науковий керівник теми – Добко Т.В., доктор наук із соціальних комунікацій,
провідний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення
діяльності мережі освітянських бібліотек Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського.

ВСТУП
Державна
науково-педагогічна
бібліотека
України
імені
В.О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є науковою
установою з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства,
книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства,
біографістики та історії освіти; національним галузевим книгосховищем,
всеукраїнським центром із питань бібліотечно-бібліографічного й науковоінформаційного забезпечення спеціалістів у галузі освіти, педагогіки і
психології; депозитарій педагогічної та психологічної літератури,
координаційним, науково-методичним центром мережі освітянських бібліотек
МОН України та НАПН України.
Головною метою діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як
наукової установи загальнодержавного рівня та спеціальної книгозбірні є
проведення наукових досліджень із питань галузевого бібліотекознавства,
бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного
джерелознавства й біографістики, історії освіти для науково-інформаційного
забезпечення та сприяння здійсненню наукових досліджень у галузі наук про
освіту, педагогіки, психології, упровадженню досягнень науки, передового
досвіду в практику роботи закладів освіти та їх структурних підрозділів –
бібліотек, а також підвищення професійного, духовного й культурного рівня
педагогічних і науково-педагогічних, наукових працівників, здобувачів освіти
та інших категорій користувачів. Одними із пріоритетних напрямів діяльності
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського є проведення прикладних наукових
досліджень із питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства,
книгознавства, інформаційної діяльності; педагогічного джерелознавства й
біографістики, історії освіти; науково-інформаційне забезпечення розвитку
освіти, педагогіки і психології; координація та науково-методичне забезпечення
функціонування мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН
України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського займає провідне місце в
розробці науково-методичних засад інформаційно-аналітичного забезпечення
освіти в Україні, теоретико-методологічних і науково-організаційних засад
інформаційної діяльності книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН
України та НАПН України, що реалізується як складова системи науковоінформаційного забезпечення освітянської галузі Україні.
Керуючись документами органів державної влади та управління України,
що визначають сучасні стратегії розвитку освіти, науки, пріоритетними
напрямами наукових досліджень НАПН України на 2018–2022 рр. з філософії
освіти, педагогіки і психології, Стратегією розвитку НАПН України на 2016–
2022 рр. та у відповідності до завдань своєї інституційної діяльності Бібліотека
здійснює науково-інформаційний супровід української педагогіки, психології й
освіти.

Упродовж 2017–2019 рр. відповідно до технічного завдання РК
№ 0117U004804 колектив наукових співробітників України ім. В. О.
Сухомлинського – виконавців теми «Науково-методичні засади розвитку
освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища»
здійснював прикладне практикоорієнтоване дослідження, спрямоване
оптимізації системи науково-методичного супроводу діяльності освітянських
бібліотек у контексті реалізації державної інформаційної та освітньої політики.
Завданнями роботи на весь час дослідження були: визначення
джерельної, історіографічної бази, характеристика терміносистеми з теми
наукового дослідження; вивчення нормативно-правової бази функціонування
діяльності освітянських бібліотек України; дослідження й узагальнення
вітчизняного і зарубіжного досвіду науково-методичної
діяльності
освітянських бібліотек; виявлення сутності, обґрунтування змісту, визначення
напрямів інноваційного розвитку освітянських бібліотек України; дослідження
ефективності
науково-методичної
діяльності
ДНПБ
України
ім.
В.О. Сухомлинського; дослідження тенденцій розвитку провідних освітянських
бібліотек з метою прискорення процесу трансформації їх у сучасні базові
галузеві бібліотечно-інформаційні комплекси та забезпечення інтеграції
ресурсів бібліотек у світовий інформаційний простір; здійснення узагальнення
та розповсюдження кращого досвіду інформаційної діяльності бібліотек
освітянської галузі України; сприяння науково-інформаційному забезпеченню
інноваційного розвитку вітчизняної педагогічної науки і освіти; здійснення
щорічної та перспективної координації у створенні наукових видань, збірників
наукових праць, бібліографічних посібників, інструктивно-нормативних
матеріалів; підготовка науково-виробничої та довідкової продукції;
упровадження наукових розробок ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в
практику діяльності освітянських бібліотек; сприяння підвищенню фахового
рівня бібліотечних фахівців, безперервній самоосвіті фахівців бібліотек
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, вищих
навчальних закладів І–ІV р. а., шляхом організації конференцій, семінарів,
популяризації документів, що висвітлюють тенденції розвитку бібліотек як
сучасних інформаційних центрів, розглядають актуальні питання теорії,
методики та практики бібліотечної справи, організації роботи бібліотек,
упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в їхню діяльність;
зміцнення інформаційної бази системи національної освіти та розвитку
інформаційно-освітнього середовища навчальних закладів, шкільних бібліотек
як освітніх та культурних центрів, осередків національно-патріотичного
виховання підростаючого покоління.
За результатами науково-дослідної роботи відповідно до технічного
завдання заплановано підготовку наступних кінцевих результатів: практичних
посібників: «Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи» (15 д.а.),

«Систематизація документів та організація каталогів і картотек
освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової
класифікації» (4.5 д.а.), методичних рекомендацій: «Патріотичне виховання
у шкільних бібліотеках: методи та підходи» (2 д.а.), «Освітянська
бібліотека в сучасній системі соціокультурних комунікацій» (3 д.а.),
довідників:
«Довідник інструктивних матеріалів для освітянських
бібліотек МОН України та НАПН України» (1 д. а.) «Довідник науковоінформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, спрямованих на
підвищення
професійної
майстерності
бібліотечних
працівників
освітянської галузі» (3 довідники по 3,5 д. а.), «Провідні освітянські
бібліотеки в просторі і часі: моніторинг діяльності» 3 (15 д. а.),
бібліографічного покажчика «Бібліотека навчального закладу в контексті
інформатизації суспільства» (27 д. а.), опублікування статей у фахових
наукових та наукових виданнях із педагогіки, психології бібліотекознавства.
Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження є загальнонаукові
методи, зокрема системний та структурно-функціональний, систематизації і
класифікації. Поряд з емпіричними (спостереження, порівняння, опис) та
теоретичними (аналіз, синтез, узагальнення, моделювання, пояснення)
загальнонауковими методами дослідження залучалися спеціальні –
інформаційно-комунікаційні методи взаємозв’язку і взаємовпливів глобального
інформаційного середовища та інтеграції традиційних і цифрових фондів
бібліотек, їх довідково-пошукового апарату. Соціально-комунікаційний метод
застосовувався для розкриття ролі, місця і значення освітянських бібліотек,
необхідності їх адаптації до соціальних та інформаційних впливів, визначення
нових пріоритетів у діяльності освітянських бібліотек.
РОЗДІЛ ІІ. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ІІ.3. Прикладні дослідження
Упродовж 2017–2019 рр. виконувалося 1 прикладне дослідження:
«Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого
складника освітнього середовища».
Державний реєстраційний номер: № 0117U004804
Відповідно до програми, технічного завдання, тематичних та
індивідуальних планів наукове дослідження здійснювалося у три етапи
(підготовчий, основний, заключний).
1.1. Основні результати, одержані на підготовчому етапі наукового
дослідження
Науковий керівник дослідження – Добко Тетяна Василівна, доктор наук
із соціальних комунікацій, провідний науковий співробітник відділу науково-

методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек Державної
науково-педагогічної бібліотеки імені В.О. Сухомлинського.
Основні виконавці наукового дослідження (цифрові дані): Виконавці:
штатних працівників (всього) – 18 чол., у тому числі сумісників (всього) – 5
чол., у т.ч. докторів наук, професорів – 1 чол., кандидатів наук, старших
наукових співробітників, доцентів – 4 чол.
Термін виконання етапу: 01.01.2017 р. – 31.12.2017 р.
Основні наукові результати підготовчого етапу дослідження згідно з
технічним завданням:
досліджено історіографію й джерельну базу з питання формування
інформаційних ресурсів у шкільних бібліотеках;
– узагальнено статистичну інформацію про діяльність провідних
освітянських бібліотек у 2016 р. (окремих провідних освітянських книгозбірнях
і загалом мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України);
– досліджено зміни, які відбулись у провідних освітянських бібліотека
протягом 2016 р.;
– упорядковано інформацію про науково-інформаційну й видавничу
діяльність провідних освітянських бібліотек, а також про заходи міжнародного,
всеукраїнського та обласного рівнів, які бібліотеки організовують для сприяння
інноваційному розвитку системи національної освіти й підвищенню
кваліфікації бібліотечних працівників;
– вивчено особливості, форми і методи роботи шкільної бібліотеки з
національно-патріотичного виховання учнівської молоді;
– проаналізовано вітчизняний досвід роботи шкільних бібліотек з
національно-патріотичного виховання;
– схарактеризовано роль шкільної бібліотеки у національно-патріотичному
вихованні учнівської молоді;
– розроблено рекомендації щодо сприяння патріотичному вихованню в
шкільних бібліотеках через формування їхніх фондів; визначено тематичні
особливості комплектування фонду шкільної бібліотеки літературою, в якій
йдеться про повагу до Конституції держави, законодавства, державних
символів – Герба, Прапора, Гімну; духовну єдність населення усіх регіонів
України, спільну культурну спадщину; розкрито героїчне минуле українського
народу, його самовіддану боротьбу за свою незалежність; плекається любов до
рідної мови як духовного коду нації; засобами художнього слова доводиться
естетична краса української мови, прищеплюється любов до рідного краю,
народу, держави; висвітлюється толерантне ставлення до інших народів;
містяться краєзнавчі дослідження про природу, населення, господарство,
історичне минуле, пам’ятки матеріальної та духовної культури регіону;
– визначено найбільш дієві форми та методи бібліотечної роботи, які

сприяють національно-патріотичному вихованню;
– розроблено науково-методичні рекомендації з упровадження в практику
роботи шкільних бібліотек форм і методів, що сприяють процесу активізації
формуванню в молодого покоління високої патріотичної свідомості;
– з’ясовано, що бібліотеки закладів загальної середньої освіти мають
нагальну потребу у розробці єдиних методологічних та науково-практичних
засад технології бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів,
організації соціокультурної діяльності;
– досліджено питання формування й використання авторитетних файлів
„Колективні автори”, „Індивідуальні автори”, „Предметні заголовки” у
провідних освітянських бібліотеках України;
– проаналізовано терміносистему в сфері інформаційних технологій.
Досліджено технології створення мультимедійних ресурсів;
– узагальнено статистичну інформацію про діяльність 59 провідних
освітянських бібліотек у 2016 році (порівняння статистичних показників за
2015р. та статистичних показників за 2016 р.); досліджено діяльність окремих
видів освітянських бібліотек у поточному році. Констатовано, що
моніторингове дослідження діяльності провідних освітянських бібліотек,
здійснене ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 2017 році є важливим і
необхідним інструментом для прийняття оптимальних науково-методичних та
методологічних рішень, що сприятимуть науково-методичному супроводу
інноваційного розвитку книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН
України та НАПН України;
– виявлено інформацію для підготовки віртуального інформаційнобібліографічного ресурсу персоналії видатного українського бібліографа,
бібліотекознавця та книгознавця Федора Пилиповича Максименка;
– досліджено історіографію й джерельну базу з питань формування
інформаційних ресурсів у шкільних бібліотеках. З’ясовано, що бібліотеки
закладів загальної середньої освіти мають нагальну потребу в розробці єдиних
методологічних та практичних основ для своєї роботи з питань формування
фонду;
– висвітлено підходи до каталогізування документів різних типів і видів на
різних носіях інформації з урахуванням вікових особливостей читачів
бібліотеки. Досліджено особливості бібліографічного описування та
індексування документів у шкільних бібліотеках. Розкрито вимоги до
зберігання фонду в бібліотеках ЗНЗ;
– розпочато вивчення змістового розкриття галузевого фонду освітянських
бібліотек засобами УДК. Дослідження набуло більшої актуальності у зв’язку з
упровадженням в практику роботи вітчизняних бібліотек, зокрема
освітянських, Універсальної десяткової класифікації. Розпочато дослідження
галузевих особливостей застосування УДК, спрямоване на комплексно

висвітлено питань систематизації документів різних видів і читацького
призначення за таблицями УДК;
– для підвищення ефективності міжбібліотечної співпраці щодо створення
авторитетних файлів (АФ) та їх використання в процесі опрацювання
документів в ЕК, досліджено питання формування й використання
авторитетних файлів „Колективні автори”, „Індивідуальні автори”, „Предметні
заголовки” у провідних освітянських бібліотеках України. З’ясовано
можливості бібліотек у формуванні баз даних авторитетних файлів, а також
визначено стан і перспективи взаємодії з бібліотеками галузі у цьому напрямі;
– досліджено розвиток інформаційних технологій, зокрема впровадження
інформаційно-комунікаційних технології (ІКТ) в закладах освіти. З’ясовано, що
використання ІКТ в школі сприяє підвищенню рівня освітнього процесу та
процесів управління, розглянуто ряд завдань, які вирішує використання
сучасних інформаційних технологій в освітніх цілях. Проаналізовано
терміносистему в сфері інформаційних технологій та визначено, що
«інформаційно-комунікаційних технології» – це узагальнююче поняття, яке
описує різні пристрої, механізми, способи, алгоритми обробки інформації.
Найважливішим сучасним пристроями ІКТ є комп'ютер, обладнаний
відповідним програмним забезпеченням і засоби телекомунікацій разом з
розміщеною на них інформацією. Поняття «мультимедіа» пов'язане з
комп'ютерною обробкою і представленням різнотипної інформації й лежить в
основі функціонування засобів ІКТ, які суттєво впливають на ефективність
освітнього процесу. Досліджено технології створення мультимедійних
ресурсів. Проаналізовано програмне забезпечення для оприлюднення
інформаційно-бібліографічних ресурсів як окремих об’єктів: ePublisher 3000,
Formula Graphics, HyperMethod 3.5, Multimedia Builder 4.8, Macromedia, КАІСАЕнциклопедія. З’ясовано переваги та недоліки цих програм, наведено огляд
найбільш популярних рішень в цій сфері. Зазначено, що в інтернеті існує
досить велика кількість сайтів, де більш-менш докладно описуються як
зазначені вище програми, так і ті, про які не згадувалося, та серед яких є не
менше (а зазвичай навіть більше) потужніших систем. Але необхідно
враховувати, що більшість із них є платними та потребують від користувача
знання основ програмування. Доведено, що ефективне впровадження і
застосування ІКТ в школі – важливий чинник реформи освіти і переходу від
застарілої системи до сучасної;
– проаналізовано методологічні принципи і можливості системи Google
Scholar зі створення профілів вчених-педагогів, в яких відображаються їх
професійні інтереси, бібліометричні показники публікацій і зв'язки в системі
наукових комунікацій. Розроблено підхід до використання цих профілів для
моніторингу та аналізу наукового потенціалу країни в регіональному,
відомчому та тематичному аспектах. Розглянуто можливості підвищення

інтернет-активності вчених-педагогів як комунікаційного каналу для
налагодження з суспільством конструктивного діалогу. Визначено роль вченого
і академічного середовища в світі, що трансформується;
– досліджено можливість впровадження системи наукового декларування на
основі інформаційно-аналітичної системи "Бібліометрика української науки".
Як наукову декларацію вченого запропоновано розглядати його
бібліометричний профіль. Розглянуто чинники, що впливають на рівень
достовірності отриманих аналітичних оцінок. Підкреслено, що використання їх
при прийнятті управлінських рішень вимагає обов'язкового експертного аналізу
результатів з урахуванням ступеня повноти презентабельності і, відповідно,
коректності даних. Результати бібліометричного моніторингу викладалися у
щоквартальному звіті «Педагогічна наука України: бібліометричний аудит».
Продукція, підготовлена та оприлюднена за результатами виконання
підготовчого етапу наукового дослідження:
За 2017 рік опубліковано й підготовлено до друку – 58 наукових праць
(загальним обсягом 38,93 д.а.): довідкова продукція – «Довідник науковоінформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, спрямованих на
підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської
галузі» – 1; «Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг
діяльності» – 1; статті: 27, з них – у зарубіжних виданнях – 1; статей у фахових
наукових виданнях – 11; статей у наукових виданнях – 15; тез – 13.
Проміжні результати дослідження впродовж 2017 р. висвітлювалися на
29 науково-практичних заходах, де виголошено 70 доповідей.
Виконавцями НДР організовано і проведено 5 заходів: 1 Всеукраїнський
семінар (1–2 червня), 1 науково-методичний семінар (13 червня),
Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек (жовтень), Всеукраїнський
вебінар (листопад/грудень), бібліотекознавчі читання (2 листопада).
1.1. Основні результати, одержані на основному етапі наукового
дослідження
Основні наукові результати основного етапу дослідження згідно з
технічним завданням і змінами до нього:
– досліджено ефективність науково-методичної діяльності ДНПБ України
ім. В.О. Сухомлинського. З цією метою проаналізовано науково-методичну
роботу ДНПБ (2000–2018 рр.), підготовлено інформаційний матеріал та
презентацію за результатами дослідження проблем науково-методичного
забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек, розглянуто та схвалено
звіт про науково-методичну діяльність ДНПБ на засіданні Президії НАПН
України. Досліджено науково-методичні засади супроводу діяльності мережі
освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, зокрема вивчено

документи, що висвітлюють сучасні тенденції розвитку бібліотек навчальних
закладів, актуальні питання теорії, методики та практики бібліотечної роботи,
організації роботи книгозбірень навчальних закладів на сучасному етапі, а
також упровадження нових інформаційних технологій. Підготовлено список
праць науковців за темою „Науково-методичне забезпечення функціонування
мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України”(2000 – 2018
рр.);
– узагальнено статистичну інформацію про діяльність провідних
освітянських бібліотек у 2017 р. (окремих провідних освітянських книгозбірень
і загалом мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України);
– досліджено зміни, що відбулись у провідних освітянських бібліотеках
протягом 2017 р.;
– упорядковано інформацію про науково-інформаційну й видавничу
діяльність провідних освітянських бібліотек, а також про заходи міжнародного,
всеукраїнського та обласного рівнів, які бібліотеки організовують для сприяння
інноваційному розвитку системи національної освіти й підвищенню
кваліфікації бібліотечних працівників;
– досліджено найбільш дієві форми інформаційно-бібліографічного
обслуговування
учасників
освітнього
процесу;
схарактеризовано
терміносистему з теми "Освітянська бібліотека в сучасній системі
соціокультурних комунікацій"; досліджено основні тенденції та актуальні
проблеми соціокультурної діяльності освітянських бібліотек, їхньої ролі у
вихованні та самоосвіті молоді, сутність, цілі та зміст соціокультурної
діяльності освітянських бібліотек у системі соціокультурних комунікацій,
узагальнено та описано форми, методи та алгоритми традиційних та
інноваційних форм соціокультурної роботи освітянських книгозбірень,
проаналізовано досвід соціокультурної діяльності бібліотек освітянської галузі
України та зарубіжних академічних бібліотек як сучасних науковоінформаційних, освітніх та культурних центрів. Вивчено досвід роботи
шкільних бібліотек з формування інформаційної культури учнів засобами
шкільної бібліотеки. З’ясовано, що до традиційних форм соціокультурної
діяльності відносяться всі напрями виставкової роботи, проведення
конференцій, круглих столів, семінарів, лекцій, екскурсій, до нових – вебінари,
буктрейлери, флешмоби, буккросинги, квести тощо. Важливим є розвиток
міжнародних контактів книгозбірні, участь в суспільно важливих культурних
проектах, поширення інформації про діяльність установи через усі можливі
засоби масової інформації та електронні засоби комунікації;
– розроблено нормативно-інструктивні і методичні матеріали для якісного
інформаційного забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної педагогічної
науки і практики;

– досліджено стан застосування УДК у світі та в Україні, розглянуто
організаційні питання переведення бібліотек закладів загальної середньої та
професійно-технічної освіти на УДК, надано рекомендації для роботи з
фондами і каталогами, розкрито особливості роботи з ними залежно від
обраного способу впровадження УДК, висвітлено питання наукової організації
праці бібліотекарів із застосуванням типових і комплексних норм часу на
бібліотечні процеси;
– визначено науково-обґрунтовані й практико-орієнтовані підходи до
поповнення фонду бібліотеки освітнього закладу в контексті вимог сьогодення
з урахуванням досвіду вітчизняного та зарубіжного бібліотекознавства;
досліджено особливості обліку фонду шкільної бібліотеки;
– досліджено питання поточної роботи з фондом шкільної бібліотеки,
зокрема знепилення, переміщення, вилучення документів з фонду залежно від
причини (застарілих, зношених, непрофільних, багатоекземплярних) тощо;
– узагальнено теоретичний досвід і висвітлено основні складні й
проблемні моменти щодо практичного втілення процесів наукового
опрацювання документів, зокрема із застосуванням вербальної інформаційнопошукової мови – предметизації;
– досліджено питання створення й застосування Авторитетного файлу
„Предметні заголовки” з питань освіти, педагогіки та психології в
електронному каталозі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Обґрунтовано
потребу у внесенні змін до Авторитетного файлу „ПР” відповідно до змін в
освітній термінології, передбачених Законами України „Про освіту” та „Про
наукову і науково-технічну діяльність”. Сформовано словник термінів – нових і
тих, які підлягають редагуванню в авторитетному файлі. Розглянуто
особливості формування й редагування Авторитетного файлу „Предметні
заголовки” і відображення у ньому сучасної освітньої термінології згідно з
новим українським законодавством в галузі освіти і науки. У результаті
дослідження зроблено висновок, що робота з формування і редагування
авторитетних файлів згідно із законами України є важливою, перспективною і
потребує продовження. Розглянуто та проаналізовано шляхи створення
потужної інформаційно-пошукової системи ДНПБ України ім. В. О.
Сухомлинського;
– досліджено питання ідентифікації, репрезентації й аналізу наукової
діяльності
установи
(колективу/організації)
засобами
здійснення
нормативного/авторитетного контролю й створення авторитетного файлу
„Колективні автори”. Встановлено, що для адекватної самопрезентації наукової
установи в спеціалізованих системах і базах даних слід застосовувати її
офіційну назву в процесі створення індивідуальних профілів науковців та в
супровідній інформації до результатів досліджень у наукових журналах і
репозитаріях тощо. Констатовано, що правильне застосування належності до

установи дає змогу краще ідентифікувати автора, сприяє виконанню точніших
наукометричних розрахунків результатів наукової діяльності, у швидкий та
ефективний спосіб може слугувати для демонстрації академічних досягнень,
сприяє коректному відображенню інформації у наукометричних базах даних,
що впливає на пошук і визначення цитованості публікацій;
– висвітлено питання створення авторитетних файлів імен осіб у форматі
ІРБІС/AUTHORITY для електронного каталогу ДНПБ України ім.
В. О. Сухомлинського, розкрито їхню роль в уніфікуванні бібліографічних
записів і вдосконаленні доступу до наукової інформації;
– досліджено питання організації карткових абеткових каталогів, зокрема
побудови, оформлення, ведення в бібліотеках закладів загальної середньої
освіти й розкрито питання щодо надання вичерпної інформації користувачам
під час навчально-виховного процесу; досліджено питання організації
карткових систематичних каталогів і картотек у шкільних бібліотеках і
узагальнено особливості роботи з ними;
- розглянуто та проаналізовано шляхи створення потужної
інформаційно-пошукової системи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
- досліджено питання бібліографічного забезпеченням наукометричних
досліджень використаних джерел до наукових праць; розкрито особливості
процесу технічного оброблення документів у шкільних бібліотеках;
обґрунтовано спосіб оцінювання видань, які надійшли до бібліотеки без
супровідних документів;
– розглянуто сучасні підходи до визначення змісту поняття
«наукометрія». В оцінюванні результативності наукової діяльності відзначено
перехід від формальних кількісних індикаторів до отримання експертного
висновку на основі бібліометричних показників. Визначено функції
бібліометричних
профілів:
наукометричну,
наукового
декларування,
структурного аналізу. Їх слід розглядати в якості одного з вихідних пунктів
теоретичного розвитку наукометрії, що містить у собі значні можливості, шляхи
та засоби практичної реалізації. Запропоновано можливості створення
інформаційно-аналітичної системи, що стане єдиним реєстром наукових
декларацій (бібліометричних профілів). Констатовано необхідність розвитку в
бібліотеках наукометричної діяльності. Проведено аналіз даних системи
«Бібліометрика української науки» щодо педагогічної науки України.
Відзначено, що отримання належних бібліометричних показників потребує
консолідованої співпраці вченого і бібліотек наукових установ. Запропоновано
концепцію синергетичних основ розвитку бібліометричних систем, реалізація
якої можлива лише при взаємодії наукової спільноти, яка формує первинні
бібліометричні дані, та інститутів, що здійснюють їх аналітичну обробку.
Розглянуто особливості становлення цифрової гуманітаристики в світі.
Висвітлено вплив інформатизації на процеси бібліографування та реферування,

формування репозитаріїв і проведення наукометричних досліджень.
Обґрунтовано потребу реферування української наукової екстеріорики.
Окреслено напрями розвитку цифрової гуманітаристики в бібліотеці, до яких
віднесено формування баз первинних наукових даних, виділення з
інформаційних масивів нових знань.
З метою підвищення ефективності наукової роботи бібліотекарів,
бібліографів, наукових працівників вивчено програмне забезпечення для
формування списків використаних джерел та продукти компанії Google.
Проаналізовано низку систем управління бібліографічною інформацією
(бібліографічних менеджерів), зокрема: EndNote, JabRef, Zotero, Mendeley,
Citavi. З’ясовано переваги та недоліки цих програм, здійснено огляд найбільш
популярних рішень в цій галузі. Зазначено, що багато з них використовують
хмарні технології, забезпечують спільну роботу над проектами та мають
функцію синхронізації, що дає можливість працювати на декількох незалежних
пристроях. Але необхідно враховувати, що більшість з них є платними або
платним є їхні розширені функціональні можливості. Проаналізовано низку
продуктів компанії Google, які вона пропонує користувачам. З’ясовано, що ця
компанія як автор багатьох наукових, освітніх і культурних проектів, пропонує,
крім веб-пошуку, окремі веб-додатки, служби та інструменти, так як: Google
Пошта (Gmail), Google Диск (Google Drive), Google Фото (Google Photos),
Документи, таблиці, презентації (Google Docs), Google Мапи (Google Maps),
Google+, YouTube, Blogger тощо. Користувачу необхідно мати браузер та
підключення до інтернету, що дозволяє використовувати дані в будь-якій точці
планети і не бути прив'язаним до одного комп'ютера. Зазначено, що головна
перевага служб Google полягає в тому, що всі вони об'єднані та використовують
один обліковий запис (Google акаунт).
Досліджено можливості включення освітянських бібліотек у процеси
розвитку національного і глобального освітнього й інформаційного
середовища, участь бібліотек у розбудові Нової української школи.
Продукція, підготовлена, оприлюднена та впроваджена за
результатами виконання основного етапу наукового дослідження
Проміжні результати науково-дослідної роботи впродовж 2018 р.
висвітлювалися на 40 науково-практичних заходах. У рамках заходів
виголошено 99 доповідей.
Упродовж 2018 року підготовлено й опубліковано – 53 наукові праці
(загальним обсягом 34,6 д.а.): 1 офіційний документ, 1 методичні рекомендації,
1 довідник та 50 статей, із них – у зарубіжних видання – 6, у фахових наукових
– 6, у наукових – 13, в інформаційних – 7, тез – 18.
Основні наукові результати заключного етапу дослідження згідно з

технічним завданням:
За результатами прикладного дослідження з теми «Науково-методичні
засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника
освітнього середовища» у 2019 р. отримано низку науково-теоретичних
висновків та сформульовано практичні пропозиції щодо розвитку провідних
освітянських бібліотек з метою прискорення процесу трансформації їх у сучасні
базові галузеві бібліотечно-інформаційні комплекси.
Одержано нове цілісне, систематизоване знання про сутність, зміст і
напрями інноваційного розвитку освітянських бібліотек, науково-методичний
супровід їхньої діяльності. Зібрано, відкоментовано й проаналізовано
документальний, фактографічний та інтерпретативний матеріал, узагальнення
якого дає підстави для встановлення закономірностей, з’ясування тенденцій
розвитку освітянських бібліотек, забезпечення їх професійними кадрами, а
також визначення й характеристики суперечностей, що виявилися у їх
діяльності. Накопичено й упорядковано дані для узагальнених рекомендацій
щодо подальшого розроблення інноваційної діяльності освітянських бібліотек.
Одержані наукові результати склали основу для подальшої роботи з
розроблення і поглиблення організаційних, теоретичних, методичних та
технологічних засад формування бібліотечно-інформаційних ресурсів для
освітянської галузі України та науково-методичного забезпечення мережі
освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.
Підготовлено рукописи та опубліковано матеріали, в яких:
– обґрунтовано наукові підходи до інноваційного розвитку освітянських
бібліотек, досліджено ефективність науково-методичної діяльності мережі
освітянських бібліотек як галузевого бібліотечного комплексу, визначено
перспективні напрями інноваційного розвитку освітянських бібліотек;
– проаналізовано та упорядковано інформацію про науково-інформаційну
й видавничу діяльність провідних освітянських бібліотек, а також про заходи
міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів, які бібліотеки
організовують для сприяння інноваційному розвитку системи національної
освіти й підвищення кваліфікації бібліотечних працівників (підготовлено
«Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів,
спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних
працівників освітянської галузі»);
– узагальнено статистичну інформацію про діяльність провідних
освітянських бібліотек у 2018 р. (по окремих провідних освітянських
книгозбірнях, так загалом в мережі освітянських бібліотек МОН України та
НАПН України), методом науково-методичного моніторингу досліджено зміни,
які відбулись у провідних освітянських бібліотеках протягом 2017 – 2018 рр.
Здійснено моніторинговий аналіз діяльності провідних освітянських бібліотек у

2018 р. (підготовлено статистичний довідник «Провідні освітянські бібліотеки в
просторі і часі: моніторинг діяльності»);
– вивчено досвід роботи шкільних бібліотек з формування інформаційної
культури учнів засобами шкільної бібліотеки. Доведено, що в останні
десятиліття помітним є стійкий інтерес фахівців до проблематики
інформаційної культури. Бібліотека є важливим елементом інформаційної
структури суспільства знань. Підтверджено, що у бібліотечній сфері концепція
інформаційної культури в процесі свого розвитку акумулювала знання ще
інших наук: педагогіки, документалістики, теорії інформації, кібернетики,
інформатики, семіотики, філософії, логіки, культурології, лінгвістики та ін.
Визначено, що до найважливіших напрямів покращення інформаційної
компетентності варто віднести необхідність професійної взаємодії вчителів і
бібліотекарів на термінологічному, змістовому, організаційному рівнях.
Рекомендовано шкільним бібліотекам, як інформаційно-комунікативним
центрам представити свої інформаційні ресурси в світовий інформаційний
простір; забезпечити доступ до інформаційних ресурсів; надати доступ
користувачам
до
світових
інформаційних
ресурсів;
організувати
високопрофесійне інформаційне обслуговування користувачів;
– досліджено документопотік з питань діяльності бібліотек навчальних
закладів. Сформовано базу даних покажчика «Бібліотека навчального закладу в
контексті інформатизації суспільства», до якої увійшли документи, що
висвітлюють сучасні тенденції розвитку бібліотек навчальних закладів,
актуальні питання теорії, методики та практики бібліотечної роботи, організації
роботи книгозбірень закладів загальної середньої освіти, а також упровадження
нових інформаційних технологій (підготовлено і опубліковано покажчик
«Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства»;
– здійснено моніторинг документів для освітянських бібліотек,
розроблених науковцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського протягом 2017–2019 рр. у межах виконання
наукового дослідження (підготовлено рукопис «Довідника інструктивних
матеріалів для освітянських бібліотек МОН України та НАПН України» (2017–
2019 рр.);
– досліджено й узагальнено досвід основних напрямів діяльності
бібліотек закладів загальної середньої освіти. Укладено практичний посібник
«Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи»;
– досліджено питання організації фондів і каталогів освітянських
бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації. Доведено, що
упровадження УДК в освітянських бібліотеках є однією з умов модернізації
їхньої діяльності, зокрема з максимального розкриття фондів, удосконалення
інформаційно-бібліографічної
роботи,
поліпшення
обслуговування
користувачів тощо;

– обґрунтовано думку, що опанування й застосування міжнародної
класифікаційної системи уможливлює організацію фондів і довідковопошукового апарату бібліотек із урахуванням сучасних вимог, зокрема в
умовах розбудови Нової української школи, сприятиме розвитку бібліотечного
кооперування й обміну інформацією;
– розглянуто питання лінгвістичного забезпечення електронного каталогу
(ЕК). Зокрема досліджено питання створення й застосування в електронному
каталозі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Авторитетного файлу (АФ)
„Предметні заголовки” з питань освіти, педагогіки та психології з метою
підвищення якості електронного каталогу і удосконалення тематичного пошуку
в ЕК. Аргументовано переваги застосування АФ „Предметні заголовки” як у
процесі каталогізування документів, так і при здійсненні тематичного пошуку в
ЕК. Розглянуто особливості формування АФ „Предметні заголовки”, а також
обґрунтовано потребу його редагування згідно з новим українським
законодавством у галузі освіти і науки. У результаті дослідження зроблено
висновок, що робота з формування і редагування авторитетних файлів
предметних рубрик є важливою, перспективною і потребує продовження;
– досліджено питання індексування документів ключовими словами у
шкільних бібліотеках і узагальнено особливості роботи з ними. Докладно
відображено способи описування основного смислового змісту документів за
допомогою ключових слів, наведено приклади індексування окремих видів
документів. Запропонована методика має універсальний характер і може бути
використана для заповнення поля „Ключові слова” електронних каталогів
бібліотек, що дає можливість швидкого пошуку документів в ЕК;
– досліджено питання створення допоміжного службового апарату
каталогізатора у бібліотеках – картотеки методичних рішень і особливості
роботи з нею;
– досліджено питання академічної доброчесності дослідника і його
особистий внесок у розроблення теми дослідження та вироблення власної
концепції, що може стати самостійною публікацією автора;
– досліджено особливості систематизування літератури про персоналії та
її багатоаспектного відображення в інформаційно-пошукових системах,
зокрема в традиційних карткових каталогах бібліотек. Визначено, що цілісного
дослідження розвитку елементів сучасного довідково-пошукового апарату
бібліотек в персонологічному аспекті до сьогодні не здійснено, і відображення
персоналій
залишається
однією
з
найбільш
складних
проблем
бібліотекознавства. З’ясовано, що підвищення попиту на інформаційні
продукти персонального змісту зумовлено розширенням міжнародного
співробітництва, яке передбачає зв’язки і контакти на персональному рівні,
зростанням особистісного потенціалу науки і культури, сталим інтересом до
людини як об’єкта наукового аналізу. Особливу увагу приділено оцінюванню

спадщини відомих постатей, які закладали фундамент національної та світової
науки, освіти і культури, ставали рушійною силою процесу становлення й
розвитку суспільства;
– досліджено довідково-пошуковий апарат (ДПА) бібліотеки, який є
сукупністю планомірно організованих, взаємопов’язаних бібліотечних
каталогів, бібліографічних картотек, електронних баз даних (БД), допоміжних
покажчиків до них, які розкривають склад та зміст фонду бібліотеки та є
основою діяльності кожної бібліотеки, слугує засобом розкриття фонду
бібліотеки та орієнтує користувача в пошуку потрібної інформації;
– розглянуто та проаналізовано шляхи створення інформаційнопошукової системи (ІПС) в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за весь
період її існування (2000–2019 рр.). Доведено, що потужна ІПС бібліотеки, яка
включає в себе традиційні карткові каталоги та картотеки, імідж-каталог,
електронний каталог, зведені електронні бази даних, дає змогу організувати
процес інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів, зокрема й
віддалених, на якісно новому рівні, істотно розширити можливості пошуку
інформації, забезпечити оперативність і релевантність пошуку, активізувати
обмін науковою інформацією й підвищити роль бібліотеки в системі
інформаційних комунікацій;
– досліджено питання вітчизняного та зарубіжного документообміну
провідних бібліотек України, розроблено інструкцію „Організація
документообміну в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені
В. О. Сухомлинського”;
– досліджено питання визначення профілю комплектування фонду для
максимального
задоволення наукових та освітніх потреб користувачів
бібліотеки. Розроблено новий „Тематико-типологічний план комплектування
фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського”, що регламентує основні
напрями та особливості комплектування бібліотеки і визначає тематику, види і
екземплярність документів для включення до фонду;
– досліджено питання моделювання фонду шкільної бібліотеки.
Встановлено, що набір моделей різного виду та призначення створює системну
модель бібліотечного фонду, яка містить повний набір елементів: типи, види
видань, кількість користувачів, хронологічну глибину комплектування, мовний
діапазон тощо;
– досліджено стан інформаційно-ресурсного і цифрового розвитку ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського, а також ознайомлено з відповідною науковопрактичною діяльністю бібліотеки;
– враховуючи світові, європейські та вітчизняні тенденції цифрового
розвитку визначено перспективні напрями науково-дослідної та практичної
роботи з інноваційного розвитку бібліотеки як провідної у мережі освітянських
бібліотек;

– проаналізовано світові тенденції і виклики цифрових технологій в
секторі документальної спадщини – ресурсної бази діяльності освітянської
бібліотеки. Розглянуто способи онлайнового репрезентування оцифрованих
джерел із застосуванням сучасних засобів оцифровування і візуалізації, в тому
числі технологій 3D та доповненої реальності, збагачення метаданих цих джерел
для семантичного пошуку і навігації в ресурсах, застосування геоінформаційних
систем. Інформаційне збагачення оцифрованого контенту підвищує якість
цифрових ресурсів та розширює спектр онлайнових сервісів;
– вивчено організацію і сервіси вітчизняних та європейських
дослідницьких інфраструктур. Визначено роль освітянської бібліотеки як
ресурсно-сервісного суб'єкта такої інфраструктури. У рамках міжнародних
проєктів, зокрема Eastern Partnership Connect (EapConnect) передбачено
розширення доступу до цифрових ресурсів бібліотеки через корпоративні
мережі і хмарні сервіси;
– досліджено програмне забезпечення для мультимовного надання
оцифрованого контенту у віртуальних виставках (проєкт RITA, Польща);
– досліджено проблеми розвитку вітчизняних цифрових ресурсів,
пов'язані з відсутністю системних підходів до оцифровування джерел,
застарілістю нормативної і технічної бази, розривом рівнів можливостей
учасників вітчизняного ринку ІТ-послуг;
– визначено практичні підходи до цифрової трансформації діяльності
освітянської бібліотеки: прискорена технологічна модернізації діяльності за
рахунок впровадження програмних засобів корпоративної роботи, підвищення
рівня цифрових кваліфікацій, організації практичної бази для дуального
навчання спільно з закладами вищої освіти, участь в Коаліції цифрової
трансформації і розробках національної стандартизації;
– здійснено моніторинг і узагальнено результати дослідження стану
вітчизняного педагогічного середовища на основі бібліометричних профілів
вчених, створених ними в світових наукометричних системах, вивчено питання
ставлення світової наукової спільноти до наукометричних систем.
Продукція, підготовлена, оприлюднена та впроваджена за
результатами виконання заключного етапу наукового дослідження
Протягом 2019 р. заключні результати дослідження оприлюднювалися в
рамках 57 наукових і науково-практичних заходів, де було виголошено 76
доповідей.
Опубліковано: 72 наукові праці, з них: 3 практичні посібники, 3
довідники, 1 покажчик, 1 офіційне видання, 36 статей, з них – у зарубіжних
виданнях – 4, у фахових наукових – 19, у наукових – 10, в інформаційних – 3,
тез – 25, списків літератури – 2, огляд – 1. Загальний обсяг підготовленої
продукції становить 95,3 авт. а.

ІІ.5. Найвагоміші результати наукових досліджень
Підготовлено „Довідник науково-інформаційної та видавничої
діяльності освітянських бібліотек та основних заходів бібліотек
спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних
працівників освітянської галузі у 2017 р.” – 3,5 д. а. Здійснено збір
інформації від 48 провідних освітянських бібліотек про науково-інформаційну
й видавничу діяльність, а також про заходи міжнародного, всеукраїнського та
обласного рівнів, які організовуються з метою сприяння інноваційному
розвитку системи національної освіти й підвищення кваліфікації бібліотечних
працівників. Після наукового аналізу та систематизації упорядковану
інформацію включено до таких розділів: „Наукові та науково-методичні
матеріали підготовлені освітянськими бібліотеками України” (56 позицій),
„Вторинні інформаційні ресурси мережі освітянських бібліотек МОН України
та НАПН України” (697 позицій), „Електронні ресурси ” (91позиція). У розділі
„Заходи з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників освітянської
галузі” (127 позицій). Загальна кількість позицій у Довіднику – 971. У
Довіднику уточнено адреси сайтів та електронної пошти бібліотек. Довідник
призначений для бібліотечних працівників, методистів із бібліотечних фондів
управлінь освіти й науки обласних та міських держадміністрацій, інших
освітян, що займаються розвитком педагогічної науки, освіти й практики. З
метою
упровадження
наукового
доробку
ДНПБ
України
ім.
В. О. Сухомлинського в практику роботи фахівців освітянських книгозбірень
Довідник розміщено в електронній бібліотеці НАПН України, на вебпорталі
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, а також розіслано до бібліотек
мережі.
Підготовлено „Довідник науково-інформаційної та видавничої
діяльності освітянських бібліотек та основних заходів бібліотек
спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних
працівників освітянської галузі у 2018 р.” (3,5 авт. а.).
Сфера впровадження: бібліотеки закладів загальної середньої,
професійно-технічної освіти та інші освітянські бібліотеки.
Споживачі продукції: довідник призначений для бібліотечних
працівників, методистів із бібліотечних фондів управлінь освіти й науки
обласних та міських держадміністрацій, інших освітян, що займаються
розвитком педагогічної науки, освіти й практики.
Очікуваний соціальний ефект: координація бібліотечної, науковоінформаційної діяльності, підготовка масових заходів, виставок, створення
бібліографічної продукції (покажчиків, тематичних списків тощо) актуальної
тематики, інформування про заплановані заходи.

Підготовлено «Довідник науково-інформаційної й видавничої
діяльності та основних заходів, спрямованих на підвищення професійної
майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі».
Довідник спрямований на підвищення професійної майстерності
бібліотечних працівників освітянської галузі. Інформує про науковоінформаційну й видавничу діяльність 56 провідних освітянських бібліотек, а
також про заходи міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів, які
організовуються з метою сприяння інноваційному розвитку системи
національної освіти й підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників. Для
зручності користування та всебічного розкриття змісту розділів створено
допоміжний апарат – тематичний та іменний покажчики. У Довіднику уточнено
адреси сайтів та електронної пошти бібліотек. Із метою надання широкого
доступу до видання його розміщено на веб-порталі ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського в розділі «Бібліотечному фахівцю» (http://dnpb.gov.
ua/ua/довідник-діяльності-освітянських-бі/) та в Електронній бібліотеці
Національної академії педагогічних наук України (http://lib.iitta.gov.ua/).
Сфера впровадження: освітянські бібліотеки всіх типів і видів. Довідник
призначений для бібліотечних працівників, методистів із бібліотечних фондів
управлінь освіти й науки обласних та міських держадміністрацій, інших
освітян, що займаються розвитком педагогічної науки, освіти й практики.
Споживачі продукції: Практичний посібник призначено працівникам
освітянських бібліотек різних типів і видів. Він може стати в пригоді фахівцям
бібліотек інших систем і відомств, а також буде корисним для тих, хто
займається науковою, педагогічною та науково-методичною діяльністю.
Очікуваний соціальний ефект: Проведена науково-дослідна робота
сприяла актуалізації питання модернізації науково-інформаційної діяльності,
підвищенню якості інформаційного обслуговування педагогічних та науковопедагогічних кадрів, удосконаленню професійної діяльності фахівців
книгозбірень освітянської галузі України.
Підготовлено довідник статистичний «Провідні освітянські бібліотеки
в просторі і часі: моніторинг діяльності» – (5 д. а.)
(Здановська В. П., Хемчян І. І.)
У 2017 році підготовлено черговий випуск комплексного наукового
видання «Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг
діяльності» (довідник статистичний), яке у попередніх роках виходило під
назвою «Провідні освітянські бібліотеки в дзеркалі статистики». Представлено
результати аналізу узагальненої статистичної інформації про діяльність 59
провідних освітянських бібліотек у 2016 році: ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського, Комунального закладу Львівської обласної ради
«Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека», Науково-педагогічної
бібліотеки міста Миколаєва, спеціальних наукових бібліотек установ НАПН

України, бібліотек обласних ІППО, бібліотек ВНЗ III-IVр. а. педагогічного та
інженерно-педагогічного профілів.
Структурно видання складається з двох розділів. У першому розділі
подано аналітичні огляди діяльності окремих видів освітянських бібліотек, що
дає змогу відстежити динаміку змін у їх роботі, зокрема, виявляти позитивні
зрушення і напрацювання у поточному році та підготувати рекомендації щодо
усунення існуючих проблем.
Другий розділ видання – це узагальнена інформація про спільну
діяльність ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та провідних освітянських
бібліотек мережі, зокрема з питань щодо формування, зберігання й
використання фондів, бібліотечно-інформаційного й бібліографічного
обслуговування користувачів, впровадження інформаційно-комунікативних
технологій, кадрового забезпечення, співпраці освітянських бібліотек зі
створення
зведеного
електронного
галузевого
бібліографічного
й
реферативного ресурсу.
Моніторингове дослідження діяльності провідних освітянських бібліотек,
здійснене ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 2017 році є важливим і
необхідним інструментом для подальшої розробки стратегії інноваційного
розвитку мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.
Довідкове видання розраховано на фахівців провідних освітянських
бібліотек України, наукових працівників, спеціалістів, які здійснюють
бібліотечно-інформаційне забезпечення педагогічної науки, освіти й практики.
Підготовлено статистичний довідник «Провідні освітянські бібліотеки в
просторі і часі: моніторинг діяльності».
У довіднику представлено результати аналізу узагальненої статистичної
інформації про діяльність 65 провідних освітянських бібліотек у 2017 – 2018
рр.: ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського, Комунального закладу Львівської
обласної ради «Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека», Науковопедагогічної бібліотеки міста Миколаєва, спеціальних наукових бібліотек
установ НАПН України, бібліотек обласних ІППО, бібліотек ВНЗ III-IVр. а.
педагогічного та інженерно-педагогічного профілів. У довіднику подано
аналітичні огляди діяльності окремих видів освітянських бібліотек, що
дозволяє відстежити динаміку змін у їх роботі, зокрема, виявляти позитивні
зрушення і напрацювання у поточному році та підготувати рекомендації щодо
усунення існуючих проблем. Узагальнено інформацію про спільну діяльність
ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського та провідних освітянських бібліотек
мережі, зокрема з питань щодо формування, зберігання й використання фондів,
бібліотечно-інформаційного й бібліографічного обслуговування користувачів,
впровадження
інформаційно-комунікативних
технологій,
кадрового
забезпечення, співпраці освітянських бібліотек зі створення зведеного
електронного галузевого бібліографічного й реферативного ресурсу. У 2019 р.

до Довідника включено новий розділ «Видавнича діяльність провідних
освітянських бібліотек 2016–2018 рр.». Проаналізовано сайти провідних
освітянських бібліотек (65) на предмет представлення в електронному вигляді
повнотекстових видань підготовлених
протягом 2016–2018 рр. Також
здійснено уточнення відомостей про бібліотеки. Доступ: http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2019/06/Stat_zbirnyk_2019.pdf.;
Сфера впровадження: освітянські бібліотеки всіх типів і видів.
Споживачі продукції: Довідкове видання розраховано на фахівців
провідних освітянських бібліотек України, наукових працівників, спеціалістів,
які здійснюють бібліотечно-інформаційне забезпечення педагогічної науки,
освіти й практики. Практичний посібник призначено працівникам освітянських
бібліотек різних типів і видів. Він може стати в пригоді фахівцям бібліотек
інших систем і відомств, а також буде корисним для тих, хто займається
науковою, педагогічною та науково-методичною діяльністю.
Очікуваний соціальний ефект: Аналітичні дані, представлені у звіті
стануть в нагоді фахівцям провідних освітянських бібліотек України, науковим
працівникам, спеціалістам, які здійснюють бібліотечно-інформаційне
забезпечення педагогічної науки, освіти й практики. Довідник сприятиме
обміну досвідом бібліотеко-інформаційної діяльності, оптимізації та
плануванню діяльності освітянських бібліотек, визначенню напрямів їхнього
розвитку.
Підготовлено «Довідник інструктивних матеріалів для освітянських
бібліотек МОН України та НАПН України (2017–2019 рр.)».
До Довідника увійшли документи, підготовлені науковцями Державної
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в 2017–
2019 рр. у межах виконання наукового дослідження «Науково-методичні засади
розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього
середовища». Висвітлюються організаційно-правові засади діяльності мережі
освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної
академії педагогічних наук України, питання формування всеукраїнського
галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній
бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського». Всього до довідника увійшло
14 інструктивних матеріалів. Серед них «Стратегія розвитку Державної
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського на 2017–
2026 роки», інструкції з питань обліку фонду, документи, що регулюють
питання користування бібліотекою. Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2019/06/Reference_book_of_instructive_2019.pdf
Сфера впровадження: освітянські бібліотеки всіх типів і видів.

Споживачі продукції: Практичний посібник призначено працівникам
освітянських бібліотек різних типів і видів. Він може стати в пригоді фахівцям
бібліотек інших систем і відомств, а також буде корисним для тих, хто
займається науковою, педагогічною та науково-методичною діяльністю.
Очікуваний соціальний ефект: Довідник сприятиме впровадженню в
практику роботи освітянських бібліотек результатів науково-дослідної роботи
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, а це, своєю чергою, впливатиме на
оптимізацію їхньої діяльності щодо формування спільними зусиллями
галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України.
Підготовлено методичний посібник „Патріотичне виховання у
шкільних бібліотеках: методи та підходи” – 2 д. а.
(Хемчян І. І., Бондар Л.М., Добко Т. В., Рубан А. А.)
Важливим напрямом діяльності Державної науково-педагогічної
бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України є підготовка
методичних посібників у серії „На допомогу професійній самоосвіті
працівників освітянських бібліотек”. Це 16 випуск вищезазначеної серії.
Методичні рекомендації покликані надати практичну допомогу шкільним
бібліотекарям у роботі з національно-патріотичного виховання учнівської
молоді. У виданні схарактеризовано роль шкільної бібліотеки у національнопатріотичному вихованні учнів, визначено найбільш дієві форми та методи
бібліотечної роботи, які сприяють формуванню в молодого покоління високої
патріотичної свідомості. Матеріал викладено у трьох розділах. Перший розділ
„Основні напрями, форми та методи роботи шкільної бібліотеки з
патріотичного виховання учнівської молоді” присвячений розгляду основних
напрямів, форм та методів роботи шкільних бібліотек з патріотичного
виховання. У ньому подаються рекомендації щодо підвищення ефективності
підготовки та проведення позакласних заходів, спрямованих на виховання в
учнів національної свідомості, патріотичних почуттів, любові до Батьківщини.
У другому розділі „Комплектування фонду шкільної бібліотеки літературою
національно-патріотичного спрямування” висвітлюються питання щодо
комплектування фонду шкільної бібліотеки класичною та сучасною
українською літературою національно-патріотичного спрямування, що
популяризує ідеї зміцнення української державності, формує уявлення про
сім’ю, родину, рід і родовід, виховує почуття патріотизму, любові до України,
до свого народу. Рекомендації з підготовки бібліографічних посібників та
здійснення
інформаційно-бібліографічного
обслуговування
учасників
навчально-виховного процесу подаються у третьому розділі посібника.
Важливим доповненням до основного матеріалу є додатки, у яких
наведено основні форми і заходи, спрямовані на національно-патріотичне
виховання, що мають бути підготовлені до відзначення певних пам’ятних дат та

державних свят. Підготовлене видання сприятиме реалізації основних завдань
«Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020
роки», активізації та удосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх
навчальних закладів у цьому напрямі з національно-патріотичного виховання
учнівської молоді.
Підготовлено практичний посібник «Сучасна шкільна бібліотека:
організація роботи».
Посібник підготовлено з метою надання практичної допомоги
бібліотекарям закладів загальної середньої освіти щодо удосконалення їхньої
професійної діяльності. У виданні висвітлено технологію роботи сучасної
шкільної бібліотеки, зокрема питання формування бібліотечного фонду,
забезпечення бібліотечного та бібліографічного обслуговування, застосування
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення методів і
форм соціокультурної роботи, виховання інформаційної культури учнів,
планування та звітності тощо. Додатки, вміщені в посібнику, сприятимуть
організації роботи шкільної бібліотеки. (20 авт. арк.) Доступ:
http://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=21504#more-21504
Сфера впровадження: освітянські бібліотеки всіх типів і видів.
Споживачі продукції: Практичний посібник призначено працівникам
освітянських бібліотек різних типів і видів. Він може стати в пригоді фахівцям
бібліотек інших систем і відомств, а також буде корисним для тих, хто
займається науковою, педагогічною та науково-методичною діяльністю.
Очікуваний соціальний ефект: Рекомендації, подані у практичному
посібнику, дозволять найбільш повно використовувати внутрішні резерви
шкільних бібліотек, раціонально вирішувати питання організації бібліотечної
роботи, підвищувати якість та оперативність інформаційного обслуговування
учасників навчально-виховного процесу. Видання також сприятиме
впровадженню наукових знань з питань бібліотечно-інформаційної діяльності,
та передового бібліотечного досвіду в практику роботи шкільних бібліотек.
Підготовлено методичні рекомендації „Упровадження Універсальної
десяткової класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної
середньої та професійно-технічної освіти” – перше в Україні видання, що
комплексно висвітлює це питання (4 авт. а., 350 прим., доступ:
http://lib.iitta.gov.ua/711800/,
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/
Uprov_metod_rec.pdf).
Сфера впровадження: бібліотеки закладів загальної середньої,
професійно-технічної освіти та інші освітянські бібліотеки.
Споживачі продукції: видання насамперед розраховано на працівників
освітянських бібліотек, зокрема закладів загальної середньої та професійнотехнічної освіти, а також може стати в пригоді фахівцям бібліотек інших
систем і відомств.

Очікуваний соціальний ефект: дотримання єдиних підходів у застосуванні
Універсальної десяткової класифікації в освітянських бібліотеках, підвищення
кваліфікації бібліотечних працівників, виконання запланованих робіт з
найменшими витратами часу, фінансових і матеріальних ресурсів.
Підготовлено практичний посібник „Систематизація документів та
організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями
Універсальної десяткової класифікації”.
У посібнику висвітлено питання наукового і документного
класифікування, схарактеризовано систематизацію як процес аналітикосинтетичного опрацювання документів, представлено Універсальну десяткову
класифікацію як інформаційно-пошукову мову класифікаційного типу,
викладено основні положення загальної та спеціальної методики
систематизування документів за таблицями УДК у галузевому аспекті, подано
методичні рекомендації з організації систематичних каталогів, картотек і баз
даних за таблицями УДК.
Практичний посібник призначено працівникам освітянських бібліотек
різних типів і видів. Він може стати в пригоді фахівцям бібліотек інших систем
і відомств, а також буде корисним для тих, хто займається науковою,
педагогічною та науково-методичною діяльністю. (4,5 авт. арк.) Доступ:
http://lib.iitta.gov.ua/715712/;
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/
10/Systematyzacia-UDC.pdf
Сфера впровадження: освітянські бібліотеки всіх типів і видів.
Споживачі продукції: Практичний посібник призначено працівникам
освітянських бібліотек різних типів і видів. Він може стати в пригоді фахівцям
бібліотек інших систем і відомств, а також буде корисним для тих, хто
займається науковою, педагогічною та науково-методичною діяльністю.
Очікуваний соціальний ефект: Максимальне уніфікування й досягнення
одноманітності під час індексування документів, особливо складних за змістом,
що сприятиме поліпшенню якості централізованої каталогізації, підвищенню
ефективності як традиційних карткових систематичних каталогів і картотек, так
і інформаційно-пошукових систем (ІПС) різних рівнів і ступеня автоматизації з
найменшими витратами часу, підвищенням точності, повноти й швидкості
пошуку інформації.
Підготовлено методичні рекомендації «Освітянська бібліотека в
сучасній системі соціокультурних комунікацій».
Методичні рекомендації розкривають зміст, функції, напрями і форми
соціокультурної діяльності освітянських бібліотек як важливого чинника
якісних соціокультурних зрушень в Україні у контексті розвитку світового
культурно-освітнього середовища. Використання рекомендацій у бібліотечній
роботі сприятиме розвитку соціокультурної діяльності освітянських бібліотек

та їхньому включенню в культурну комунікацію у національному
інформаційному просторі.
Методичні рекомендації оприлюднено на вебпорталі бібліотеки
(http://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=20872) та електронній бібліотеці НАПН
України (https://lib.iitta.gov.ua/716999/).
Сфера впровадження: бібліотеки закладів загальної середньої,
професійно-технічної освіти та інші освітянські бібліотеки.
Споживачі продукції: видання насамперед розраховано на працівників
освітянських бібліотек, зокрема закладів загальної середньої та професійнотехнічної освіти, а також може стати в пригоді фахівцям бібліотек інших
систем і відомств.
Очікуваний соціальний ефект: підвищення кваліфікації бібліотечних
працівників; використання рекомендацій у бібліотечній роботі сприятиме
розвитку соціокультурної діяльності освітянських бібліотек та їхньому
включенню в культурну комунікацію у національному інформаційному
просторі.
Підготовлено покажчик «Бібліотека навчального закладу в
контексті інформатизації суспільства. Вип. 4»
Головною метою підготовки бібліографічного покажчика є допомога в
самоосвітній діяльності фахівцям бібліотек навчальних закладів, популяризація
документів, що висвітлюють сучасні тенденції розвитку бібліотек як сучасних
інформаційних центрів, де розглянуто актуальні питання теорії, методики та
практики бібліотечної справи, організації роботи бібліотек, упровадження
інформаційно-комунікаційних технологій в їхню діяльність тощо.
Бібліографічний покажчик містить інформацію про книги, статті з наукових
збірників, періодичних і продовжуваних видань, опублікованих в Україні та
закордоном у тому числі представлених у міжнародній базі даних EBSCO
2013–2018 рр., з актуальних питань теорії, методики та практики бібліотечної
діяльності, організації роботи бібліотек навчальних закладів на сучасному
етапі, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в їхню
діяльність тощо. Базою для пошуку джерел інформації слугували фонди ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського та інших провідних бібліотек України, а
також ресурси Інтернет. Допоміжний апарат видання складається із передмови,
іменного покажчика та змісту. Покажчик стане в пригоді працівникам бібліотек
вищих навчальних закладів І–ІV р. а. закладів педагогічного та інженернопедагогічного профілів, закладів загальної середньої, професійно-технічної та
проза шкільної освіти, а також тим хто займається науково-дослідною, науковопедагогічною, науково-методичною та навчально-виховною діяльністю.
Сфера впровадження: бібліотеки закладів загальної середньої,
професійно-технічної освіти та інші освітянські бібліотеки.

Споживачі продукції: видання насамперед розраховано на працівників
освітянських бібліотек, зокрема закладів загальної середньої та професійнотехнічної освіти, а також може стати в пригоді фахівцям бібліотек інших
систем і відомств. Він також може бути використаний у роботі інших
освітянських бібліотек, бібліотек різних систем та відомств, а також стане в
пригоді тим, хто займається науково-дослідною, науково-педагогічною,
науково-методичною та навчально-виховною діяльністю.
Очікуваний соціальний ефект: підвищення кваліфікації бібліотечних
працівників; сприяння науково-дослідній, науково-педагогічній, науковометодичній та навчально-виховною діяльності; допомога в самоосвітній
діяльності фахівцям бібліотек закладів загальної середньої, професійнотехнічної, вищої освіти, що входять до складу мережі освітянських бібліотек
України, популяризація документів, які висвітлюють тенденції розвитку
бібліотек як сучасних інформаційних центрів.
ІV. УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Упровадження результатів наукових досліджень відбувалося під час
участі в наукових і науково-практичних заходах (конференціях, семінарах
тощо) та через публікації наукових статей у фахових вітчизняних і зарубіжних
виданнях.
Упродовж звітного періоду впроваджено 15 видань, що входять до
кінцевих результатів наукового дослідження:
ОФІЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ
Положення про кабінет бібліотекознавства відділу науковометодичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського : схвалено рішенням вчен. ради ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського, протокол № 6 від 24 трав. 2018 р. / ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського ; [підгот. І. І. Хемчян, А. І. Рубан]. – [Київ :
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – 3 с. – Рукопис. (0,1 авт. а.).
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.
– http://dnpb.gov.ua/ua/% 1%96/ (0,6 авт. а.).
Рекомендації щодо проведення в 2019 році Всеукраїнського місячника
шкільних бібліотек [під гаслом «Бібліотека Нової української школи – простір
для освітніх можливостей кожного учня»] [Електронний ресурс] : дод. до листа
ІМЗО від 20.08.2019 № 22.1/10-2855 / 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.: Хемчян Ірина Іванівна, Рубан Алла
Іванівна] // Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек : [вебсайт] / Держ.
наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Електронні дані. – Київ,
2019. –
20 с. –
Режим
доступу:
http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2019/09/Monthly_School_Libraries-2019.pdf, (0,8 авт. а.)
ДОВІДКОВА ПРОДУКЦІЯ
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. Текст видання доступний в інтернеті: http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2015/12/directory_2017.pdf. (3.5 авт. а.)
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. http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2015/12/Stat_zbirnyk_2017.pdf (5 авт.а.)
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. – Текст видання доступний
також
в
інтернеті:
http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/
2015/12/directory_2018.pdf,
https://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?
screen=EPrint%3A%3AView&eprintid=710375 (3,5 авт. а.)
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.], 2019. – 129 c. – Режим доступу:
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/directory_2019.pdf ;
http://lib.iitta.gov.ua/715237/2/directory_2019.pdf. (7,5 авт. а.)
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. – Режим доступу:
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/Stat_zbirnyk_2019.pdf. (8 авт. а.)

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. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2019/06/Reference_book_of_instructive_2019.pdf. (4 авт. а.)
ПРАКТИЧНІ ПОСІБНИКИ
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. Сухомлинського. – Київ, 2017. – 103 c. – (Серія „На допомогу
професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 16). – Текст
видання доступний також в електронній формі: Режим доступу:
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/patriotic_education
_method_recommend_2017.pdf (4 авт. а.).
Лобановська І. Г. Упровадження Універсальної десяткової класифікації
в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та професійнотехнічної 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).
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Uprov_metod_rec.pdf (4 авт. а.).
Лобановська І. Г. Систематизація документів та організація каталогів і
картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової
класифікації : практ. посіб. / уклад.: Лобановська І. Г. ; 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). – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/715712/, вільний. – Назва з
екрана. (6 авт. а.)
Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи : практ. посіб. / НАПН
України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт. кол.: Л.
М. Бондар, Н. В. Вараксіна, С. М. Глазунова, Н. Д. Грудініна, Т. В. Добко, Л. М.
Дунаєва, Н. Є. Зоріна, С. Г. Коваленко, І. Г. Лобановська, О. Є. Матвійчук, Н. Г.
Мацібора, Я. М. Ніколаєнко, Н. В. Онищенко, О. Г. Помчалова, А. І. Рубан, І. І.
Хемчян, О. А. Шило ; наук. ред.: Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук, І. Г.
Лобановська, І. І. Хемчян] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України
ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2019. – 359 с. – (Серія „На допомогу
професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек”; вип. 21). – Режим
доступу:
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/Modern_school_
library_2019.pdf (20 авт. а.).

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 (3,5 авт. а.).
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ
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. реавт. а. І. Рубан]. – Київ : [б. в.], 2019. –
500 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських
бібліотек” ;
вип. 23). –
Режим
доступу:
http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2019/08/Biblioteka-navchalnogo-zakladu_vyp.4.pdf. (27 авт. а.)
СТАТТІ
Статей 116, тез – 73.
Етап впровадження: перший (оприлюднення та розповсюдження серед
цільової групи користувачів).
Рівень впровадження: всеукраїнський.
Відомості, що підтверджують упровадження результатів наукового
дослідження «Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як
важливого складника освітнього середовища» (термін виконання: 2017–2019
рр.):
89 довідок про впровадження в наукову й бібліотечно-інформаційну
діяльність освітянських бібліотек України результатів наукового дослідження
«Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого
складника освітнього середовища».
VI. ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ
Виконавцями дослідження організовано і проведено 26 заходів, серед
них – 1 Всеукраїнська конференція, 3 Всеукраїнських семінари, 7 науковометодичних семінари, 5 – науково-практичних семінарів, 3 Всеукраїнських
місячники шкільних бібліотек, 4 Всеукраїнських вебінари, 1 бібліотекознавчі
читання та інші, в яких взяли участь близько 6770 бібліотечних фахівців
(інформація про заходи представлена на порталі ДНПБ України ім. В. О.
Сухомлинського).

VІІІ. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ З
ГРОМАДСЬКІСТЮ
Усі виконавці дослідження мають цифровий ідентифікатор ORCID ID,
профіль у наукометричній системі «Google Академія».
Протягом звітного періоду в ЗМІ було опубліковано 6 інформаційних
статей, у яких висвітлювалися низка питань, пов’язаних з поширенням
результатів наукової і практичної діяльності виконавців дослідження у 2017–
2019 рр.
ІХ. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Міжнародне наукове співробітництво у межах прикладного наукового
дослідження у 2017–2019 рр. відбувалося за такими напрямами:
–
участь у міжнародних наукових масових заходах, у т.ч. зарубіжних;
–
представлення результатів наукових досліджень у міжнародних
виданнях та електронних ресурсах, у т.ч. таких, що індексуються у
наукометричних базах даних;
– вивчення, узагальнення й поширення зарубіжного досвіду у галузі
педагогіки, психології й освіти.
Взято участь у 18 міжнародних науково-практичних масових заходах, у
рамках яких виголошено 50 доповідей.
Опубліковано 12 статей у зарубіжних наукових виданнях. Середній
індекс цитувань (h-індекс) учених – 3,2.
XV. ВИСНОВКИ
Виконання планового прикладного наукового дослідження «Науковометодичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника
освітнього середовища» упродовж звітного періоду здійснювалося відповідно
до чинного технічного завдання на виконання наукового дослідження (РК №
0117U004804), тематичних планів наукових досліджень на 2017–2019 рр.,
програми наукового дослідження та індивідуальних планів виконавців.
Упродовж звітного періоду виконавцями дослідження підготовлено й
орилюднено 214 одиниць продукції (загальним обсягом 182,77 авт. а.):
офіційна продукція – 3,
науково-виробнича продукція: практичні посібники – 5,
довідкова продукція: довідники – 6,
покажчик – 1,
оглядове видання – 1,
116 статей, з них – у зарубіжних виданнях – 12,
у фахових наукових – 38,
у наукових – 58,

у довідкових – 2,
в інформаційних – 6,
тез – 73,
бібліографічні списки – 9.
Виконавці дослідження взяли участь у 126 заходах, серед яких науковопрактичні конференції (зокрема – міжнародні), круглі столи, семінари, читання,
лекторії, вебінари тощо. Під час заходів виголошено 245 доповідей і виступів.
Наукова продукція, підготовлена під час виконання наукового
дослідження, впроваджувалася шляхом оприлюднення в друкованих та
електронних виданнях, на веб-порталі ДНПБ (http://www.dnpb.gov.ua/) та
електронній бібліотеці НАПН України (http://lib.iitta.gov.ua/).
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