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КРУГЛИЙ СТІЛ 
 

«Інформаційно-аналітичний та інформаційно-бібліографічний 

супровід науково-методичного забезпечення 

модернізації й реформування освіти» 

 

27 жовтня 2021 року 

 

      початок роботи об 11:00 
 

Захід відбудеться на онлайн-платформі Google Meet 

 

https://meet.google.com/tru-axeu-wot 
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«Information-analytical and information-bibliographic support  

of scientific and methodical support modernization  

and reform of education» 

 

October 27, 2021 

start of work at 11:00 

The event will take place on Google Meet online platform: 

https://meet.google.com/tru-axeu-wot 

 

P R O G R A M 

 

 

 

 

 
Kyiv – 2021



Вступне слово: 

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, директор Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського 

 

Вітальне слово: 

Сисоєва Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки 

та філософії освіти НАПН України 

 

Виступи та повідомлення: 

(виступ – до 10 хв., повідомлення – до 5 хв.) 
 

Інноваційні педагогічні технології в мексиканській професійній освіті: 

викладання класичної механіки 

Жижко Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор 

факультету гуманітарних наук Автономного університету Сакатекаса, 

Мексика, Бельтран Галі-Олександра, кандидат педагогічних наук, викладач 

кафедри геофізики Технологічний університет штату Дуранго, Мексика 

 

STEM-підхід у контексті модернізації та реформування освіти: 

інформаційно-аналітичні аспекти  

Кузьменко Ольга Степанівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри фізики і математики Льотної академії Національного 

авіаційного університету, м. Кропивницький 

 

Інформаційно-аналітичний контекст підготовки магістрів з професійної 

освіти  

Лучанінова Ольга Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри інженерної педагогіки Національної металургійної 

академії України, м. Дніпро 

 

Інформаційний аналіз науково-методичного забезпечення професійної 

підготовки майбутніх магістрів психології  

Раєвська Яна Миколаївна, доктор психологічних наук, доцент, професор 

кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби 

зайнятості України, м. Київ 

 

Використання фондів періодичних видань під час написання курсових 

робіт у галузі журналістики 

Сукаленко Тетяна Миколаївна, доктор філологічних наук, доцент, 

професор кафедри журналістики, української словесності та культури 

Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Університету державної 

фіскальної служби України 

 



Інформаційно-аналітичні огляди науково-методичного доробку НАПН 

України як інструмент супроводу дослідницької роботи майбутніх освітян 

Агалець Інна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

 

Історичні аспекти розвитку професійної освіти енергетичного 

спрямування: інформаційно-аналітичні дані  

Гермак Ольга Леонідівна, кандидат педагогічних наук, викладач 

спеціальних дисциплін Криворізького центру професійної освіти металургії 

та машинобудування 

 

Побудова колекцій електронних документів з використанням 

онтологічного підходу  

Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач сектору інформаційно-комунікаційних 

технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного 

супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

 

Дисертаційні дослідження з проблем використання ІКТ в освіті: 

бібліометричний аналіз  

Закатнов Дмитро Олексійович, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, старший 

науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного 

супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

 

Джерелозабезпеченість як основа інформаційного поля вивчення 

психології здобувачами вищої освіти 

Калениченко Руслан Арсенович, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри професійної освіти Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

 

Змішане та дистанційне навчання: теоретичний аналіз  

Корчова Галина Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри професійної освіти Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

 

Інформаційно-технологічні основи забезпечення якості викладання 

психолого-педагогічних дисциплін у ЗВО  

Красильник Юрій Семенович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри професійної освіти Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

 



Особливості роботи з електронним репозитарієм бібліотеки під час 

здійснення наукових досліджень у галузі лінгвістики 

Ладиняк Наталія Богданівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Бібліографічний покажчик наукових праць членів відділення загальної 

педагогіки та філософії освіти НАПН України як джерело інформації в 

галузі освіти  

Лапаєнко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, в.о. завідувача відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

 

Персональний покажчик як інструмент бібліометричного аналізу 

наукових праць вченого 

Пономаренко Лариса Олександрівна, кандидат наук з соціальних 

комунікацій, завідувач відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів, 

науковий співробітник сектору наукової інформаційно-бібліографічної 

діяльності відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

 

Трансдисциплінарні ознаки сучасного інформаційно-освітнього 

середовища: аналітичний аспект  

Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного 

супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

 

Інформаційна насиченість освітнього сайту навчальної дисципліни 

«Педагогіка вищої школи»  

Руденко Микола Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри професійної освіти Київського національного університету 

будівництва і архітектури 

 

Бібліометричні профілі науковця  

Симоненко Тетяна Василівна, кандидат наук з соціальних комунікацій, 

завідувач відділу бібліометрії та наукометрії Інституту інформаційних 

технологій НБУВ, науковий співробітник відділу наукового інформаційно-

аналітичного супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

 

Інформаційно-аналітичне забезпечення контролю і оцінювання у системі 

професійної підготовки майбутніх учителів історії 

Черевичний Геннадій Семенович, кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри новітньої історії України Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 



 

Інформаційний супровід педагогічних досліджень: досвід Польщі 

Білоцерківець Ірина Петрівна, молодший науковий співробітник сектору 

наукової інформаційно-бібліографічної діяльності відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

 

Бібліографічний покажчик праць наукової установи: науково-

інформаційний потенціал 

Бондарчук Оксана Борисівна, завідувач відділу зберігання фонду та 

обслуговування користувачів, науковий співробітник сектору наукової 

інформаційно-бібліографічної діяльності відділу наукового інформаційно-

аналітичного супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

 

ІКТ у системі інформаційно-аналітичного забезпечення користувачів 

Вараксіна Наталія Володимирівна, науковий співробітник сектору 

інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

 

Психологічна проблема взаємовідносин у сім’ях учасників АТО в 

контексті інформаційного аналізу наукового доробку учених НАПН 

України  

Годецька Тетяна Іванівна, науковий співробітник відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

 

Використання штучного інтелекту для організації та підтримки 

освітнього процесу 

Долгополов Сергій Юрійович, здобувач вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальністю "Професійна освіта (Комп’ютерні 

технології)" Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

 

Створення ілюзії дійсності в освітньому процесі за допомогою 

комп'ютерних програм  

Негода Олександр Анатолійович, здобувач вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальністю "Професійна освіта (Комп’ютерні 

технології)" Київського національного університету будівництва і 

архітектури 

 

Науково-методична діяльність НАПН крізь призму статистичних звітів 

Електронної бібліотеки НАПН України 

Середа Христина Володимирівна, науковий співробітник сектору 

інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового 



інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

 

 

Технічне забезпечення інформаційної діяльності ДНПБ 

ім. В. О. Сухомлинського  

Шило Олексій Андрійович, науковий співробітник сектору 

інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. 

Сухомлинського 

 

Участь в обговоренні 

Лисенко Ольга Іванівна, бібліотекар, Кременчуцький педагогічний 

коледж імені А. С. Макаренка  

 

Організаційний комітет:  

Лапаєнко Світлана Володимирівна, к.пед.н., с.н.с., в.о. завідувача відділу 

наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, координатор заходу: +38(097)392-65-03, e-mail: 

slapaenko@ukr.net. 

Ростока Марина Львівна, к.пед.н., старший науковий співробітник відділу 

наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, модератор заходу: +38(096)768-47-07, e-mail: 

marilvross@gmail.com. 

Гуралюк Андрій Георгійович, к.пед.н., с.н.с., завідувач сектору 

інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, e-mail: ag.guraliuk@gmail.com. 

Годецька Тетяна Іванівна, науковий співробітник відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, e-mail: godtaniv@gmail.com. 

 

 

Упорядник програми С. В. Лапаєнко 

 

 

Державна науково-педагогічна бібліотека України 

імені В. О. Сухомлинського 

 

 

Тел./факс (044) 239-11-03 

e-mail: dnpb@i.ua 

 
 


