У 2020 р. міжнародна діяльність Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського здійснювалося за такими
напрямами:
– вивчення, узагальнення й поширення передового зарубіжного досвіду
у статтях, оглядах;
– участь у міжнародних науково-практичних заходах зарубіжних країн
та країн, що входять до Європейського Союзу;
– членство в міжнародних товариствах;
– публікація статей іноземними мовами (англійською).
За результатами вивчення та узагальнення передового зарубіжного
досвіду науковими співробітниками бібліотеки підготовлено та опубліковано
низку статей та тез.
Наукові співробітники бібліотеки в дистанційному режимі взяли участь у
35 міжнародних науково-практичних заходах, у тому числі 33 конференціях, 1
семінарі, 1 вебінарі. У заходах, організатором або співорганізатором яких була
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, взяли участь понад 50 зарубіжних
учених.
Науковці були учасниками 9 науково-практичних конференцій, що
проводилися за кордоном:
Conferenza scientifica e pratica internazionale «Impatto Dell’innovazione
Sulla Scienza: Aspetti Fondamentali e Applicati», 26 giugno 2020, Verona, Italia.
ICL2020: Educating Engineers for Future Industrial Revolutions (49 th IGIP
International Conference on Engineering Pedagogy), 23–25 September 2020, Tallinn,
Estonia, Tallinn University of Technology, International Association of Online IGIP –
Engineering, International Society for Engineering Pedagogy, IEEE Education Society,
Republic of Estonia – Ministry of Education and Research, Tallin City Government.
ICTTE-2020: International Conference on Technics, Technologies and
Education, 4–6 November, 2020, Faculty of Technics and Technologies of Yambol,
Trakia University of Stara Zagora, Bulgaria.
VI-th International scientific and practical conference «About the problems of
science and practice, tasks and ways to solve them», 26–30 жовтня 2020 р.,
м. Мілан (Італія), International Science Group.
І-st International Scientific and Practical Conference «Modern Science:
Problems and Innovations», 5–7 April 2020, Stockholm, Sweden
Міжнародна наукова конференція «Pedagogy and Psychology in an Era of
Increasing Flow of Information – 2020», 3 травня 2020 р., м. Будапешт,
Угорщина.
Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація вищої
професійної освіти в інформаційному суспільстві», 7-12 вересня 2020 р. м.
Албена-Варна (Болгарія), Варненський університет менеджменту.
Міжнародна науково-практична конференція «Тopical issues of the
development of modern science», 4–6 червня 2020 р., м. Софія, Болгарія,
Publishing House «ACCENT».
Міжнародна онлайнова конференції «Occupy Library 2020», 22–25
вересня 2020 р., м. Бухарест (Румунія), Progress Foundation за підтримки Next
Library, Національна бібліотека Румунії та Goethe-Institut.

На запрошення зарубіжних учених професор Л. Д. Березівська взяла
участь у підготовці колективної заявки «Вступ до нових спільнот істориків
освіти після 1945 року: колишня східноєвропейська перспектива» 11 науковців
із 7 країн (Латвія, Литва, Естонія, Словаччина, Угорщина, Україна, Чехія) для
участі в Міжнародній науковій конференції ECER 20 у формі симпозіуму з
історії освіти (25-26 червня, Шотландія). Конференцію через поширення
коронавірусу (COVID-19) скасовано, оргкомітетом рекомендовано вважати
подані тези «Історія педагогіки як наука та навчальна дисципліна: український
та європейський виміри» як складник загального симпозіуму опублікованими.
Поширення пандемії COVID-19 негативно вплинуло на проведення
міжнародних заходів, більшість з яких перенесено на 2021 р. або скасовано.
Л. Д. Березівська та Т. Л. Гавриленко є членами Британського товариства
істориків освіти (ознайомлення з дослідженнями зарубіжних істориків освіти,
вивчення матеріалів журналів «History of Education», «The History of Education
Researcher», сайту Товариства). Здійснювалося міжнародне співробітництво з
Всекитайською асоціацією з вивчення спадщини В.О. Сухомлинського,
Пекінським педагогічним університетом (О.В. Сухомлинська).
Науковий співробітник відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів
Я. М. Николаєнко стала переможцем конкурсу на отримання стипендії для
спеціалістів культури та креативних індустрій від програми ЄС «House of
Europe» (фінансується Європейським Союзом, створена з метою підтримки
професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах
ЄС).
Міжнародне наукове стажування «Освітні інновації: виклики 2020.
Особливості фінської системи освіти» (Фінляндія, Західно-Фінляндський
Коледж (м. Гуйтіннен), 25.05–12.06.2020 р.) здійснила старший науковий
співробітник відділ наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти
М. Л. Ростока.
За результатами виконання наукових досліджень опубліковано 11 статей,
у тому числі 2 статті у науковому виданнях, що індексуються у
наукометричних базах даних SCOPUS та/або Web of Science Core Collection, та
2 тез англійською мовою. Опубліковано 15 статей та тез у зарубіжних наукових
виданнях.
Інформацію підготував заступник директора з наукової роботи
Д. О. Закатнов

