ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ
ЗА 2020 Р.
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 (20 осіб) затверджений Постановою Президії
НАПН України (№ 1-2/6-89 від 23 квітня 2020 р.). Порівняно з минулим
роком склад вченої ради кількісно зменшився (2019 р. – 24 члени). Серед
членів вченої ради – 18 фахівців вищої кваліфікації: 6 докторів наук, у тому
числі 2 дійсних члени НАПН України, 1 член-кореспондент НАПН України,
12 кандидатів наук (2019 р. – 17 фахівців вищої кваліфікації: 7 докторів наук,
зокрема 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. Заступники голови вченої ради – заступник директора з
наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник Д. О. Закатнов, заступник директора з науково-інформаційної
та бібліотечної роботи, кандидат історичних наук Л.І. Страйгородська.
Вчений секретар вченої ради – вчений секретар бібліотеки, кандидат
історичних наук С. В. Тарнавська.
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 інформаційно-бібліотечна ради бібліотеки.
Згідно з планом роботи вченої ради на 2020 р. заплановано 10 засідань,
фактично проведено 18 засідань, із яких 11 – у дистанційному режимі за
формою асинхронної е-комунікації та в онлайн-форматі на платформах
Google Meet та Zoom, що зумовленого карантинними обмеженнями в країні.
Протягом звітного періоду на засіданнях вченої ради розглядалися й
ухвалювалися актуальні питання наукової та науково-організаційної
діяльності бібліотеки, зокрема щодо стану виконання наукових досліджень
та впровадження їх результатів:
– Тематичний план наукових досліджень на 2020 р.;
– Перспективний тематичний план наукових досліджень на 2021–
2023 рр.;

– річний план випуску електронної продукції ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського в 2020 р.;
– план роботи науково-експертної ради вченої ради на 2020 р.;
– план підвищення кваліфікації наукових працівників ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського;
– підготовка до проведення планових масових науково-практичних,
освітніх заходів у 2020 р.;
– Програми наукових досліджень (2020-2022);
– міжнародна діяльність ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
(масові науково-практичні заходи, проєкти, гранти тощо);
– план заходів в умовах адаптивного карантину;
– реалізація заходів у рамках проведення Всеукраїнського фестивалю
науки – 2020;
– план заходів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського щодо
виконання висновків і пропозицій Наукового комітету Національної ради
України з питань розвитку науки і технологій (протокол № 5 засідання
Наукового комітету від 3 липня 2020 року);
– виконання Програми спільної діяльності НАН України та НАПН
України на 2020-2022 рр.;
– пропозиції ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського до проєкту
Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 20212023 рр.;
– проведення в онлайн-форматі науково-педагогічного лекторію
«Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку освіти й науки»;
– підготовка до річного звіту та звітної науково-практичної
конференції;
– проміжні результати наукових досліджень (2020-2022);
– підсумки наукової та науково-організаційної, науково-інформаційної
та бібліотечної діяльності, роботи вченої ради за 2020 р. і завдання на
2021 р.;
– план роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського на 2021 р.
тощо.
Окремо слід наголосити на підготовці та обговоренні питань про
результати виконання та впровадження завершених планових тем ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського («Відображення розвитку національної
освіти і педагогічної думки у друкованих та електронних виданнях»,
«Науково-інформаційний супровід
освітянської галузі в умовах
євроінтеграційних та глобалізаційних процесів», «Науково-методичні засади
розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього
середовища», 2017-2019) на засіданні бюро Відділення загальної педагогіки
та філософії освіти НАПН України.
Затверджено низку нормативних документів: Статут ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського (в новій редакції), Стратегія розвитку ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського на 2017–2026 рр. (у новій редакції),
Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ДНПБ

України ім. В. О. Сухомлинського на 2021-2026 рр., положення про
структурні підрозділи (нова редакція), Правила обслуговування користувачів
у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в умовах адаптивного карантину
тощо.
Традиційно вчена рада розглядала питання науково-інформаційної
та бібліотечної діяльності, серед яких:
– план роботи інформаційно-бібліотечної ради на 2020 р.;
– план підвищення фахового рівня бібліотечних працівників на 2020 р.;
– оновлення
інформації
на
вебпорталі
ДНПБ
України
ім. В. О. Сухомлинського;
– заходи бібліотеки щодо активізації роботи з надання платних послуг
для поповнення спецфонду установи;
– підсумки роботи з науковим об’єктом «Документи педагогікопсихологічного та історико-культурного напряму 19–20 століття (18501917 рр.)», що є національним надбанням, за 2020 р.;
– проміжні результати реалізації програми збереження фонду ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського на 2016–2025 рр. та ін.
Предметом обговорення вченої ради також були організаційні й
кадрові питання:
– атестація та обрання за конкурсом наукових працівників;
– вибори заступників директора та вченого секретаря бібліотеки за
конкурсом;
– відзначення працівників бібліотеки нагородами ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського та НАПН України;
– дотримання
санітарно-гігієнічних
вимог
та
забезпечення
протиепідемічних заходів у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
– звіт із підготовки до осінньо-зимового періоду в бібліотеці й 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
розповсюдження наукову продукцію (11 одиниць), зокрема:
– планову продукцію за результатами наукових досліджень (довідник
«Науково-інформаційна та соціокультурна діяльність провідних освітянських
бібліотек – 2020»; біобібліографічні покажчики «Володимир Іларіонович
Луговий – перший віце-президент НАПН України: матеріали до
біобібліографії (2016–2020 рр.)», «Олександр Іванович Ляшенко: до 70-річчя
від дня народження»; довідковий бюлетень «Аналітичний вісник у сфері
освіти й науки», вип. 11, 12);
– позапланові видання (біобібліографічні покажчики «Лариса
Дмитрівна Березівська: історик, педагог, бібліотекознавець», «Микола
Іванович Піддячий: особистість, педагог, вчений»; монографія «Феномен
педагогічної характеристики учня: від Ушинського до Сухомлинського»
(О. П. Міхно);
збірник
матеріалів
V Всеукраїнського
науковометодологічного семінару з історії освіти «Дослідницькі підходи до історико-

педагогічних розвідок: від традицій до новацій»; збірник тез звітної науковопрактичної конференції ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського);
– періодичне видання «Науково-педагогічні студії» (вип. 4/2020).
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
Електронній бібліотеці НАПН України.
На засіданнях вченої ради систематично розглядалися питання щодо
виконання Постанов Президії та загальних зборів НАПН України:
– Постанова Президії НАПН України № 1-2/1-5 від 30 січня 2020 р.
«Про виконання постанови загальних зборів НАПН України від 5 квітня
2019 р. „Про діяльність НАПН України у 2018 році та завдання на 2019 рік”»;
– Постанова Президії НАПН України № 1-2/2-31 від 20 лютого «Про
звіти підвідомчих установ НАПН України щодо випуску і розповсюдження
друкованої продукції за кошти державного бюджету в 2019 році»;
– Постанова загальних зборів НАПН України № 1-1/1-1 від 30 червня
2020 р. «Про діяльність НАПН України у 2019 році та завдання на 2020 рік»;
– Постанова Президії НАПН України № 1-2/8-211 від 19 вересня
2020 р. «Про наукову і науково-організаційну діяльність Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського за 2015–2019 рр.
та перспективи її розвитку» та ін.
Підсумувавши результати діяльності вченої ради ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського, можемо констатувати, що всі рішення вченої ради
виконано або перебувають у стані виконання.
У подальшому слід активізувати увагу вченої ради на розгляді таких
нагальних питань: підготовка до державної атестації ДНПБ у 2021 р.;
покращення публікаційної діяльності науковців бібліотеки у виданнях, що
індексуються в міжнародних наукометричних базах даних, зокрема Scopus та
WoS; активізація міжнародного співробітництва, в тому числі шляхом участі
у міжнародних/зарубіжних науково-практичних заходах, програмах та
грантах; посилення контролю за своєчасним та якісним виконанням
індивідуальних планів роботи; інтенсифікація упровадження результатів
наукових досліджень; розширення спектру онлайн-послуг бібліотеки;
розвиток електронного періодичного видання «Науково-педагогічні студії»,
зокрема приведення його у відповідність до вимог МОН України.

Вчений секретар вченої ради

С. В. Тарнавська

