
Упровадження результатів наукових досліджень, які виконувалися у 

2017–2019 рр. 

 

Відповідно до Положення про впровадження результатів наукових 

досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національною 

академією педагогічних наук України у 2020 р. завершено впровадження 

результатів фундаментальних і прикладних наукових досліджень, що 

виконувалися у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені 

В. О. Сухомлинського у 2017–2019 рр. за кошти державного бюджету. За 

результатами виконання 1 фундаментального («Відображення розвитку 

національної освіти і педагогічної думки у друкованих та електронних 

виданнях») та 2 прикладних наукових досліджень («Науково-методичні засади 

розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього 

середовища», «Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах 

євроінтеграційних та глобалізаційних процесів»), що здійснювалися у 2017–

2019 рр., відповідно до технічних завдань підготовлено, оприлюднено та 

упроваджено на всеукраїнському рівні 25 одиниць планової продукції, у тому 

числі: виробничо-практичної – 5; навчальної – 1; – довідкової – 19. До 

електронних ресурсів користувачам надано доступ через вебпортал ДНПБ 

України ім. В.О. Сухомлинського (http://www.dnpb.gov.ua/ua/), продукцію 

також розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України 

(https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/vsssplu/).  

За результатами фундаментального наукового дослідження 

«Відображення розвитку національної освіти і педагогічної думки у 

друкованих та електронних виданнях» (науковий керівник НД – 

Сухомлинська О. В., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН 

України, головний науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського) опубліковано та впроваджено 224 наукових праці, у 

т. ч.: навчальної продукції – 1, довідкової продукції – 3, статей у зарубіжних 

виданнях – 26, у фахових наукових виданнях – 45, у наукових виданнях – 35, у 

ЗМІ – 26, тез – 86. 

Відповідно до технічного завдання опубліковано та впроваджено:  

навчальної  продукції – 1:  

Антологія текстів з реформування освіти в Україні: програми, 

концепції, проекти (1991–2017) : хрестоматія / НАПН України, ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Сухомлинська О. В., Березівська 

Л. Д., Гавриленко Т. Л. та ін. ; наук. ред.: Сухомлинська О. В., Березівська Л. 

Д.]. Вінниця : Твори, 2019. 525 с. (електронний варіант хрестоматії розміщено 

на вебпорталі ДНПБ (https://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/07/Anthology_of_texts_on_reforming_education_in_Ukraine_

2019.pdf) та в Електронній бібліотеці НАПН України 

(https://lib.iitta.gov.ua/716658/)); 

довідкової продукції – 1: 

Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня 

народження : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березівська,, 

Л. І. Страйгородська та ін.; наук. консультант О. В. Сухомлинська, наук. ред. 

http://www.dnpb.gov.ua/ua/
https://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/vsssplu/
https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Anthology_of_texts_on_reforming_education_in_Ukraine_2019.pdf
https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Anthology_of_texts_on_reforming_education_in_Ukraine_2019.pdf
https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Anthology_of_texts_on_reforming_education_in_Ukraine_2019.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/716658/


Л. Д. Березівська ; бібліогр. ред. Є. Ф. Демида. Вінниця : Твори, 2018. 

365 c.  (Серія «Видатні педагоги світу» ; вип. 12) (електронний варіант 

покажчика розміщено на вебпорталі ДНПБ (https://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2018/06/Sukhomlynskyy_pokazhchyk_2018.pdf) та в Електронній 

бібліотеці НАПН України (https://lib.iitta.gov.ua/711113)).  

У 2019 році відповідно до технічного завдання оприлюднено та 

впроваджено 2 одиниці довідкової продукції (електронні видання):  

Національно-патріотичне виховання в Україні : наук.-допом. 

бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; 

упоряд.: Страйгородська Л. І., Пономаренко Л. О., Тарнавська С. В., Вербова В. 

В., Кропочева Н. М., Мушка І. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д. Київ, 2019. 368 с. 

URL : https://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/07/National_patriotic_education_2019.pdf (електронна адреса 

покажчика в Електронній бібліотеці НАПН України: 

https://lib.iitta.gov.ua/716673/); 

Періодичні видання 1917–1945 рр. у фонді Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : каталог / 

НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Бондарчук 

О. Б., Іващенко В. М., Палійчук Р. І., Орищенко І. О., Дроншкевич О. В., Гулак 

В. М. ; наук. ред. Березівська Л. Д. Київ : ДНПБ України ім. В. О. 

Сухомлинського, 2019. 361 с. URL : https://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/06/Catalog_Periodicals_2019.pdf (електронна адреса 

каталогу в Електронній бібліотеці НАПН України: 

https://lib.iitta.gov.ua/716503/). 

Наукову продукцію, підготовлену у 2017–2019 рр. за результатами 

виконання фундаментального наукового дослідження «Відображення розвитку 

національної освіти і педагогічної думки у друкованих та електронних 

виданнях», відзначено: 

– у рамках конкурсу «Національне визнання наукових досягнень» 

Х Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» Почесним дипломом у 

номінації «Інноваційний проект, педагогічна технологія» за інноваційну 

розробку відзначено видання «Василь Олександрович Сухомлинський:  до 100-

річчя від дня народження» (2018 р.); 

– Дипломом І ступеня в номінації «Персональний покажчик» 

ІІ Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу – 2018» (Інститут 

біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського) біобібліографічний покажчик «Василь Олександрович 

Сухомлинський : до 100-річчя від дня народження» (2018 р.); 

– Золотою медаллю ХІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній 

освіті – 2019» у номінації «Інноваційна діяльність закладів освіти – ресурс 

забезпечення якості освіти» за інноваційний проєкт – науково-допоміжний 

бібліографічний покажчик «Національно-патріотичне виховання в Україні» 

(2019 р.); 

– Дипломом ІІ ступеня у рамках конкурсу НАПН України на кращі 

наукові роботи, створені в 2019 р., нагороджено авторський колектив 

хрестоматії «Антологія текстів з реформування освіти в Україні: програми, 

https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/Sukhomlynskyy_pokazhchyk_2018.pdf
https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/Sukhomlynskyy_pokazhchyk_2018.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/711113
https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/National_patriotic_education_2019.pdf
https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/National_patriotic_education_2019.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/716673/
https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/Catalog_Periodicals_2019.pdf
https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/06/Catalog_Periodicals_2019.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/716503/
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/National_patriotic_education_2019.pdf


концепції, проекти (1991–2017)» у 2020 р. (Т. Л. Гавриленко, Т. М. Деревянко, 

О. В. Сухомлинська, Л. В. Сухомлинська). 

За результатами виконання прикладного наукового дослідження 

«Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого 

складника освітнього середовища» (науковий керівник НД – Добко Т. В., 

доктор наук із соціальних комунікацій, провідний науковий співробітник 

відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських 

бібліотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) підготовлено, опубліковано 

та впроваджено  212 наукових праць, у т. ч. : офіційної продукції – 3; науково-

виробничої продукції – 5; довідкової продукції – 7; 116 статей, з них – у 

зарубіжних виданнях – 12, у фахових наукових – 38, у наукових – 58, у 

довідкових – 2, в інформаційних – 6; тез – 73; бібліографічних списків – 9. 

Відповідно до технічного завдання оприлюднено та впроваджено 12 

електронних видань. 

У 2017 р. – 3, у т. ч.: 

виробничо-практичної продукції – 1: 

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). URL : 

https://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2017/09/patriotic_education_method_recommend_2017.pdf 

(електронна адреса видання в Електронній бібліотеці НАПН України: 

https://lib.iitta.gov.ua/708060/1/nac-patr-vykhovannya_DNPB.pdf); 

довідкової продукції – 2: 

Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг 

діяльності : довід. стат. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. 

Сухомлинського ; уклад.: О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян ; наук. ред. Т. В. 

Добко. Київ : б. в., 2017. 141 с. URL : http://lib.iitta.gov.ua/716941/1/%D029.pdf   

(електронна адреса видання в Електронній бібліотеці НАПН України: 

https://lib.iitta.gov.ua/708679/); 

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.  URL : https://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2015/12/directory_2017.pdf (електронна адреса видання в 

Електронній бібліотеці НАПН України: https://lib.iitta.gov.ua/707051/). 

У 2018 р. – 2, у т. ч.: 

виробничо-практичної продукції – 1: 

Лобановська І. Г. Упровадження Універсальної десяткової класифікації в 

практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та професійно-

технічної 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 
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бібліотек» ; вип. 17) (Шкільна бібліотека плюс ; № 15/16 (363/364), серпень).  

URL : https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/Uprov_metod_rec.pdf 

(електронна адреса видання в Електронній бібліотеці НАПН України: 

http://lib.iitta.gov.ua/711800/); 

довідкової продукції – 1: 

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 від. за вип. І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2018.  119 c. URL : 

https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/directory_2018.pdf (електронна 

адреса видання в Електронній бібліотеці НАПН України: 

https://lib.iitta.gov.ua/710375/). 

У 2019 р. – 7, у т. ч.: 

виробничо-практичної продукції – 3: 

Лобановська І. Г. Систематизація документів та організація 

каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної 

десяткової класифікації : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. 

О. Сухомлинського. Київ, 2019. 104 с. URL : https://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/10/Systematyzacia-UDC.pdf (електронна адреса видання в 

Електронній бібліотеці НАПН України: https://lib.iitta.gov.ua/715712/); 

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. URL : 

https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Educational_Library_in_the_Socio-

Cultural_Communications_2019.pdf (електронна адреса видання в Електронній 

бібліотеці НАПН України: https://lib.iitta.gov.ua/716999/); 

Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи : практ. посіб. / 

НАПН України, ДНПБ 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. Київ, 2019. 400 c. URL : https://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/06/Modern_school_library_2019.pdf (електронна адреса 

видання в Електронній бібліотеці НАПН України: 

https://lib.iitta.gov.ua/718518/); 

          довідкової продукції – 4: 

Довідник інструктивних матеріалів для освітянських бібліотек МОН 

України та НАПН України (2017–2019 рр.) / НАПН України, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар. Київ : б. в., 2019. 

95 c. URL : https://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/06/Reference_book_of_instructive_2019.pdf (електронна 

адреса видання в Електронній бібліотеці НАПН України: 

https://lib.iitta.gov.ua/716760/); 

Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та 

основних заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності 
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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. URL : 

https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/directory_2019.pdf (електронна 

адреса видання в Електронній бібліотеці НАПН України: 

https://lib.iitta.gov.ua/715237/); 

Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг 

діяльності : довід. стат. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. 

Сухомлинського ; уклад.: О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян ; наук. ред. Т. В. 

Добко. Київ : б. в., 2019. 141 с. URL : https://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/06/Stat_zbirnyk_2019.pdf (електронна адреса видання в 

Електронній бібліотеці НАПН України: https://lib.iitta.gov.ua/716941/); 

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. Київ : б. в., 2019. 500 с. 

URL : https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Biblioteka-navchalnogo-

zakladu_vyp.4.pdf (електронна адреса видання в Електронній бібліотеці НАПН 

України: https://lib.iitta.gov.ua/717234/). 

 За результатами виконання прикладного наукового дослідження 

«Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах 

євроінтеграційних та глобалізаційних процесів» (науковий керівник НД – 

Селецький А. В., кандидат історичних наук, завідувач  відділу наукової 

реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ України 

ім. В.О. Сухомлинського) підготовлено  й орилюднено175 одиниць продукції: 

довідкової  продукції – 9; електронний ресурсів – 56; статей – 63 ; тез – 48. 

Відповідно до технічного завдання підготовлено, оприлюднено та впроваджено 

9 одиниць довідкової продукції (електронні видання).  

У 2017р.  – 3: 

Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному 

розвитку освіти України : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., 

Горбенко Н. А., Демида Є. Ф., Мойсеюк Ю. М. ; авт. вступ. статті, наук. 

консультант Ткаченко Л. І. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. 

Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В.].  4-те вид., допов. Київ : Т-во 

«Знання» України, 2017.  368 c.  (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 28).  

URL : https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/06/Kremen_2017.pdf 

(електронна адреса видання в Електронній бібліотеці НАПН України: 

http://lib.iitta.gov.ua/707290/); 

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. Вип. 5 / ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2017.     85 с.   URL : 

https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/Analituchnuy_visnuk_2017-5.pdf 

(електронна адреса видання в Електронній бібліотеці НАПН України: 

http://lib.iitta.gov.ua/708595/); 

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. Вип. 6 / ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2017.    94 с.   URL : 

https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/Analituchnuy_visnuk_2017-6.pdf 
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(електронна адреса видання в Електронній бібліотеці НАПН України: 

https://lib.iitta.gov.ua/708596/). 

У 2018 р. – 2: 

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки :  довід. бюл. Вип. 7 / 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2018. 62 с. URL : 

https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/Analituchnuy_visnuk_2018-7.pdf 

(електронна адреса видання в Електронній бібліотеці НАПН України: 

http://lib.iitta.gov.ua/710810/ ); 

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. Вип. 8 / ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2018 : До 100-річчя від дня 

народження В. О. Сухомлинського.  61 с.  URL :  http://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2018/08/Analituchnuy_visnuk_2018-8.pdf (електронна адреса 

видання в Електронній бібліотеці НАПН України: http://lib.iitta.gov.ua/712161/). 

У 2019 р. – 4: 

Інноваційний розвиток освіти в Україні й зарубіжжі в умовах 

євроінтеграційних та глобалізаційних процесів : огляд. вид. / НАПН 

України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; авт.-упоряд.: Селецький А. 

В., Кравченко С. М., Агалець І. О., Самчук Л. І., Вербова В. В., Годецька Т. І., 

Горбенко Н. А. ; наук. ред. А. В. Селецький. Київ: ДНПБ України ім. В. О. 

Сухомлинського, 2019. 155 с. URL : https://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2019/06/overview_edition_2019.pdf (електронна адреса видання в 

Електронній бібліотеці НАПН України: https://lib.iitta.gov.ua/716389/); 

Бібліографічні покажчики у фонді Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : 37 Освіта. Виховання. 

Навчання. Дозвілля : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., 

Горбенко Н. А. ; наук. ред. Березівська Л. Д. Київ, 2019. 98 c. URL : 

https://dnpb.gov.ua/wp-

content/uploads/2016/02/Bibliographic_indexes_in_the_fund_DNPB_2019.pdf 

(електронна адреса видання в Електронній бібліотеці НАПН України: 

https://lib.iitta.gov.ua/716458/); 

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. Вип. 9 / ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2019. 62 с. URL : 

https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/05/Analituchnuy_visnuk_2019-9.pdf 

(електронна адреса видання в Електронній бібліотеці НАПН України: 

https://lib.iitta.gov.ua/716331/); 

Аналітичний вісник у сфері освіти й науки : довід. бюл. Вип. 10 / 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2019. 47 с. URL : 

https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Analituchnuy_visnuk_2019-10.pdf 

(електронна адреса видання в Електронній бібліотеці НАПН України: 

https://lib.iitta.gov.ua/717940/). 

 

Заступник директора з наукової роботи 

       Д. Закатнов 
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