
ЗВІТ  

про діяльність Ради молодих вчених Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського за 2020 рік 

Рада молодих вчених (далі – Рада, РМВ) ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського створена 29 лютого 2016 р. згідно з Законом України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність». До її складу входять молоді 

науковці бібліотеки віком до 35 років. Метою діяльності РМВ є 

представництво, захист та реалізація професійних, інтелектуальних, юридичних 

інтересів і прав молодих вчених бібліотеки, підвищення їхнього фахового рівня, 

реалізація творчої та професійної активності. Основні завдання й напрями 

роботи РМВ викладені в «Положенні про Раду молодих вчених Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського» (2016, 

2019 – нова редакція) і полягають у сприянні успішній та ефективній 

професійній науково-дослідній діяльності молодих вчених бібліотеки, їхній 

фаховій та особистісній самореалізації, розвитку творчих ініціатив та 

інноваційної діяльності; підтримці ідей наукової молоді з різних питань 

наукового й громадського життя, представленні та відстоюванні інтересів 

молодих вчених; налагодженні співробітництва й розвитку професійних 

контактів із радами молодих вчених бібліотек, наукових установ, закладів 

вищої освіти, наукових об’єднань, громадських молодіжних організацій та 

інших інституцій в Україні й за кордоном; організації та участі в наукових і 

науково-практичних заходах (конференціях, семінарах, симпозіумах, лекторіях, 

круглих столах, ярмарках наукових ідей тощо); забезпеченні участі молодих 

вчених у грантах, проєктах, конкурсах, програмах та інших заходах, 

спрямованих на підтримку наукової молоді.  

Cклад Ради:  

1. Тарнавська С. В. – голова Ради, кандидат історичних наук, вчений 

секретар;  

2. Деревянко Т. М. – заступник голови Ради, науковий співробітник відділу 

педагогічного джерелознавства та біографістики;  

3. Янюк С. С. – секретар Ради, науковий співробітник сектору наукової 

інформаційно-бібліографічної діяльності відділу наукового інформаційно-

аналітичного супроводу освіти (наразі – у відпустці по догляду за дитиною). 

Упродовж звітного періоду діяльність РМВ здійснювалася за такими 

напрямами: 

 – науково-організаційна робота;  

– участь у наукових заходах, проєктах;  

– cпівпраця з молодіжними науковими об’єднаннями. 



1. Науково-організаційна робота  

Упродовж року систематично проводилися засідання Ради, на яких 

обговорювалися організаційні моменти, зміни у складі колективу, пропозиції 

щодо подальших напрямів діяльності, питання про підготовку до участі у 

заходах, виконання плану роботи та інше, що зафіксовано у протоколах. 

Оновлено інформацію про діяльність Ради на вебпорталі ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського (https://dnpb.gov.ua/ua/рада-молодих-вчених/). 

Зокрема, на сторінці РМВ висвітлено основні завдання та напрями роботи, 

представлено річні плани та звіти про діяльність, відображено інформацію про 

круглі столи, проведені молодими вченими бібліотеки у рамках всеукраїнських 

фестивалів науки, подано відомості про статті в газетах та довідкових 

виданнях, у яких розкрито різні аспекти діяльності РМВ ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського. 

2. Участь у наукових заходах, проєктах  

Молоді вчені ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського взяли активну 

участь у низці науково-практичних заходів бібліотеки та інших установ із 

метою апробації результатів наукових досліджень. За звітний період члени 

Ради були учасниками 11 заходів: 7 – проведені бібліотекою, 4 – іншими 

установами (1 – міжнародний). У рамках заходів виголошено 15 доповідей. 

Участь у наукових заходах 

№п/

п 

Назва заходу Дата 

проведенн

я 

Місце 

проведення 

Тема доповідей 

1 Міжнародна наукова 

конференція 

«Бібліотека. Наука. 

Комунікація. Розвиток 

бібліотечно-

інформаційного 

потенціалу в умовах 

цифровізації» 

6–8 жовтня Національна 

бібліотека 

України імені 

В. І. Вернадськог

о 

Деревянко Т. М. 

Онлайновий проект 

Державної науково-

педагогічної бібліотеки 

України імені 

В. О. Сухомлинського 

«Ми стоїмо на плечах 

наших попередників: 

Видатні педагоги-

ювіляри». 

 

2 Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція «Розвиток 

науки та техніки: 

проблеми і 

перспективи» 

21 травня Державний 

науково-

дослідний 

інститут МВС 

України 

Тарнавська С. В.  
Бібліографія як засіб 

науково-інформаційного 

забезпечення 

національно-

патріотичного 

виховання 

3 VIII Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція молодих 

21 жовтня Рада молодих 

вчених НАПН 

України, Рада 

Тарнавська С. В.  

Реформування змісту 

базової середньої освіти 

https://dnpb.gov.ua/ua/рада-молодих-вчених/


вчених «Наукова молодь 

– 2020» 

молодих вчених 

при МОН 

України 

в Україні періоду 

незалежності: 

джерелознавчий аспект. 

4 V Всеукраїнський 

науково-методологічний 

онлайн-семінар з історії 

освіти «Дослідницькі 

підходи до історико-

педагогічних розвідок: 

від традицій до новацій» 

21 жовтня  ДНПБ України 

ім. В. О. 

Сухомлинського 

Тарнавська С. В.  
Джерелознавчий аналіз 

дитячого журналу «Будь 

напоготові!» (1926–

1928) як складник 

вивчення вітчизняної 

історії педагогіки.  

Деревянко Т. М.  

Джерелознавчий підхід 

до дослідження історії 

реформування змісту 

загальної середньої 

освіти в Україні за часів 

незалежності. 

5 Всеукраїнський вебінар 

«Інформаційне 

забезпечення освітнього 

процесу: реалії та 

сучасні виклики» 

27 серпня ДНПБ України 

ім. В. О. 

Сухомлинського 

Тарнавська С. В.  
Інформаційний супровід 

національно-

патріотичного 

виховання у закладах 

освіти. 

6 Всеукраїнські 

педагогічні читання, 

присвячені відзначенню 

145-річчя від дня 

народження видатного 

педагога Якова Чепіги 

«Національна школа 

Якова Чепіги» у форматі 

інтернет-конференції 

30 квітня Миколаївський 

обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти, ДНПБ 

України ім. В. О. 

Сухомлинського 

Деревянко Т. М. 

Персоналія Я. Ф. Чепіги 

як складник 

електронного ресурсу 

“Видатні педагоги 

України та світу”». 

7 XXVIІ Всеукраїнські 

педагогічні інтернет-

читання «Василь 

Сухомлинський у 

діалозі із 

сучасністю. Ідеї Василя 

Сухомлинського крізь 

призму сучасних 

освітніх практик: 

набутий досвід і 

перспективи» 

30 вересня ДНПБ України 

ім. В. О. 

Сухомлинського 

Тарнавська С. В. 

Висвітлення 

українськими 

науковцями питань 

патріотичного 

виховання школярів у 

творчій спадщині 

В. Сухомлинського: 

джерелознавчий аспект. 

Деревянко Т. М. 

«Серце віддаю дітям» 

В. Сухомлинського 

крізь призму ідей Нової 

української школи. 

8 Звітна науково-

практична конференція 

«Інформаційне 

забезпечення сфери 

освіти України» за 

22 грудня ДНПБ України 

ім. В. О. 

Сухомлинського 

Тарнавська С. В.  
Українська дитяча 

періодика 20-х – 

початку 40-х рр. ХХ ст. 

у фонді ДНПБ України 



результатами наукових 

досліджень ДНПБ 

України 

ім. В. О. Сухомлинськог

о у 2020 р. 

 

ім. В. О. Сухомлинськог

о як предмет історико-

педагогічних розвідок. 

Деревянко Т. М. 

Концепція державного 

стандарту загальної 

середньої освіти в 

Україні (1996): 

джерелознавчий аналіз. 

 

9 Науково-практичний 

семінар «Науково-

інформаційний супровід 

модернізації та 

реформування освіти й 

науки» 

14 травня ДНПБ України 

ім. В. О. 

Сухомлинського 

Тарнавська С. В.  

Роль бібліографічних 

видань у науково-

інформаційному 

забезпеченні досліджень 

з історії освіти 

10 Науково-практичний 

семінар «Інформаційні 

ресурси ДНПБ України 

ім. В. О. 

Сухомлинського для 

розвитку освітнього 

середовища 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

20 травня ДНПБ України 

ім. В. О. 

Сухомлинського 

Тарнавська С. В.  

Національно-

патріотичне виховання у 

закладах 

післядипломної 

педагогічної освіти крізь 

призму бібліографії. 

11 Круглий стіл «Збірки 

творів В. О. 

Сухомлинського: 

літературно-

педагогічний дискурс» 

27 травня  ДНПБ України 

ім. В. О. 

Сухомлинського 

Тарнавська С. В.  
Мотиви народної 

творчості у збірці 

В. О. Сухомлинського 

«Я розповім вам казку… 

Філософія для дітей». 

Деревянко Т. М.  
Антологія як форма 

репрезентації ідей 

українських освітян про 

реформування шкільної 

освіти (1991–2017). 

Молоді вчені долучаються до реалізації наукових онлайн-проєктів 

бібліотеки («Ми стоїмо на плечах наших попередників: Видатні педагоги-

ювіляри», «Читаймо Сухомлинського онлайн» та ін.), продовжують працювати 

над дослідженням історії книгозбірні, здійснюють інформаційне поповнення та 

оновлення музейної експозиції «Державна науково-педагогічна бібліотека 

України імені В. О. Сухомлинського НАПН України: історія та сучасність 

(друга половина XIX – початок XXI століття)», урочисте відкриття якої 

відбулося 28 вересня 2018 р. 

 



3. Співпраця з молодіжними науковими об’єднаннями 

РМВ ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського здійснює роботу щодо 

налагодження та розвитку співробітництва з науковою молоддю інших установ. 

На сьогодні підписано угоди про співпрацю з молодіжними науковими 

організаціями Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України 

(2016 р.), Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини (2017 р.), Інституту інформаційних технологій і засобів навчання 

НАПН України (2018 р.), Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України (2019). 

Процес налагодження співпраці поступово виходить на міжнародний 

рівень. Рада розвиває творчі контакти з молодими фахівцями Центральної 

наукової бібліотеки імені Якуба Коласа НАН Білорусі. Співробітник зазначеної 

установи долучався до участі у щорічних круглих столах молодих вчених, 

організованих РМВ ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Надалі 

планується налагоджувати та розвивати співпрацю з науковою молоддю 

Білорусі та інших країн.  

Молоді вчені бібліотеки (С. В. Тарнавська, С. С. Янюк) є делегованими 

членами РМВ НАПН України. Упродовж року регулярно брали участь у її 

засіданнях (визначення напрямів діяльності, розроблення робочої документації, 

підготовка конференцій тощо) та науково-практичних заходах. Зокрема, молодь 

бібліотеки долучилася до роботи Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Розвиток науки та техніки: проблеми і перспективи», що 

відбулася 21 травня 2020 р. (організатори: РМВ Державного науково-

дослідного інституту МВС України, РМВ НАПН України та ін.); 

VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Наукова 

молодь – 2020», яка була проведена 21 жовтня 2020 р. за спільної організації 

рад молодих вчених НАПН України, при МОН України, Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та ін. 

Нагороди та відзнаки 

Заступника голови Ради Т. М. Деревянко нагороджено Подякою НАПН 

України за плідну працю, сумлінне виконання посадових обов’язків та з нагоди 

ювілею. Також Т. М. Деревянко у складі авторського колективу відзначено 

Дипломом II ступеня за підготовку хрестоматії «Антологія текстів з 

реформування освіти в Україні: програми, концепції, проекти (1991-2017)» 

(конкурс НАПН України на кращі наукові роботи, створені в 2019 р.). 

 

 



Перспективи діяльності РМВ ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: 

– поповнення складу Ради, залучення до роботи молодих фахівців; 

– пошуки оптимальних варіантів міжнародної співпраці, моніторинг 

міжнародних наукових проєктів, грантів, конкурсів; 

– активізація участі у міжнародних, зокрема зарубіжних, науково-

практичних заходах;  

– участь наукової молоді бібліотеки в конкурсах на отримання державних 

премій і стипендій для молодих вчених; 

– участь у заходах, конкурсах та проєктах Української бібліотечної 

асоціації, зокрема молодіжної секції;  

– подальше налагодження та розвиток співробітництва з молодими 

вченими різних наукових установ та закладів вищої освіти України й 

зарубіжжя;  

– участь у роботі РМВ НАПН України;  

– висвітлення результатів діяльності РМВ бібліотеки у ЗМІ, на вебпорталі 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, у мережі Facebook. 

 

 

Голова Ради молодих вчених     С. В. Тарнавська 


