НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ
ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
ЗА 2021 РІК ТА ЗАВДАННЯ НА 2022 РІК
ЗВІТ ДИРЕКТОРА
ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО, ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА,
ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАПН УКРАЇНИ ЛАРИСИ БЕРЕЗІВСЬКОЇ

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Загальна чисельність працівників бібліотеки становить 99 шт. од., із яких
48 – науковці, 24 – бібліотекарі.
Підвищення кваліфікації:
 участь у масових наукових і практичних заходах (понад 100).
 науково-організаційна робота: участь у засіданнях Президії НАПН України й
бюро Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України,
членство у вченій раді, раді молодих вчених, участь у громадських організаціях,
зокрема міжнародних, тощо;
 науково-педагогічна
та
експертна
діяльність:
керівництво
аспірантами/докторантами та членство в спеціалізованих вчених радах,
редакційних колегіях, участь в експертних групах МОН України та інших установ
тощо.
Підвищення фахового рівня:
 стажування: кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій факультету
міжнародних відносин НАУ (6 наукових працівників); міжнародне стажування в
Польщі (Л.М. Дяченко, М.Л. Ростока);
 здобуття другої вищої освіти (М.Л. Ростока);
 захист дисертацій на здобуття наукових ступенів (А.П. Дурдас, О.П. Міхно);
 отримання вченого звання професора (Т. Л. Гавриленко).

ВЧЕНА РАДА
(https://dnpb.gov.ua/ua /вчена-рада/)

Колегіальним органом управління діяльністю ДНПБ є
вчена рада у кількості 20 осіб.
Усього
фахівців вищої
кваліфікації

докторів наук
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18

8
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6

12
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17

7
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16

7

9

2017

16

7

9

Роки

Із них:

ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧЕНОЇ РАДИ
Проведено 11 засідань вченої ради у дистанційному режимі
за формою асинхронної е-комунікації та в онлайн-форматі
на платформі Google Meet, на яких розглянуто питання:
науково-організаційної

діяльності, планування й виконання
наукових досліджень, упровадження їх результатів;
науково-інформаційної,
організаційні

бібліотечної та видавничої діяльності;

та кадрові.

У складі вченої ради працюють науково-експертна рада та
інформаційно-бібліотечна рада.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ


«Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії» (прикладне),
керівник наукового дослідження – Л. Д. Березівська;



«Інформаційні ресурси освітянських бібліотек у розвитку педагогіки,
психології та освіти» (прикладне), керівник наукового дослідження –
Л. О. Пономаренко;



«Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії
педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення
модернізації та реформування освіти» (прикладне), керівник наукового
дослідження – C. В. Лапаєнко.
Актуальність наукових досліджень зумовлена:



потребою інформаційного забезпечення процесів реформування освіти в Україні
в умовах міжнародних інтеграційних процесів, цифровізації суспільства;



пошуку інноваційних підходів до формування галузевих
інформаційних ресурсів і способів надання доступу до них;



удосконалення системи науково-інформаційного забезпечення сфери освіти та
науково-методичного супроводу функціонування мережі освітянських бібліотек
МОН України та НАПН України тощо.

бібліотечно-

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Результати прикладних наукових досліджень:
документи про реформування змісту загальної середньої
освіти в Україні (1991–2017);
здобуто знання про особливості дібраних матеріалів, аргументовано, що
вони відображають інтеграційні, міждисциплінарні системно-структурні
процеси в організації навчальної інформації;
частково впорядковано бібліографічну інформацію про міжнародні та
всеукраїнські педагогічні читання (1993–2020), присвячені аналізу творчої
спадщини В. О. Сухомлинського, українські дитячі періодичні видання
20-х – 40-х рр. XX ст. та рідкісні педагогічні видання німецькою мовою
другої пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст. із фонду ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського;
узагальнено біографічну та бібліографічну інформацію (1009 описів) про
академіка О. В. Сухомлинську;
створено нові й оновлено сторінки електронного ресурсу «Видатні
педагоги України та світу» (17);
уточнено методику джерелознавчого аналізу та синтезу;
розроблено та впроваджено Концепцію віртуального читального залу
Фонду Василя Сухомлинського.
типологізовано

ОНЛАЙН-ПРОЄКТИ, ВІРТУАЛЬНИЙ ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ
ФОНДУ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Результати прикладних наукових досліджень:


досліджено структуру і зміст інформаційних потреб учнів різного віку та
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;



узагальнено сучасні методи і форми роботи шкільних бібліотек щодо
забезпечення інформаційних потреб користувачів;



виявлено й зібрано термінологію поняттєвого апарату інформаційної,
бібліотечно-інформаційної сфери України;



здійснено контент-аналіз змістового наповнення репозитаріїв мережі
освітянських бібліотек;



упорядковано бібліографічну інформацію про науковий доробок академіка
І.Д. Беха;



упорядковано інформацію провідних освітянських бібліотек щодо
створення протягом 2021 року наукових та науково-методичних
матеріалів, вторинних інформаційних ресурсів;



здійснено наповнення фактографічної бази даних «Знаменні та пам’ятні
дати
у сфері освіти» у АІБС ІРБІС актуальною фактографічною
та бібліографічною інформацією;

ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Результати прикладних наукових досліджень:


визначено пріоритетні напрями модернізації і реформування освіти та
вивчено специфіку й особливості діяльності НАПН України щодо
науково-методичного супроводу трансформаційних освітніх змін крізь
призму її бібліографічного та аналітичного супроводу;



здійснено науково-бібліографічний аналіз наукового доробку академіка
В. Г. Кременя за 2021 р.;



виявлено, проаналізовано та систематизовано бібліографічну
інформацію про науковий доробок науковців Відділення загальної
педагогіки та філософії освіти НАПН України за 30 років діяльності;



розроблено та впроваджено концепцію віртуального читального залу
освітянина;



оновлено та поповнено електронний ресурс ДНПБ «Вчені Національної
академії педагогічних наук України»;



підготовлено аналітичні та узагальнюючі матеріали щодо діяльності
НАПН України за світовими наукометричними системами.

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
252 одиниці наукової продукції

ВИСВІТЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
У СТАТТЯХ І ТЕЗАХ
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УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
http://dnpb.gov.ua/ua/?post_type=ourpublications

Кількість завантажень станом на 15.12.2021
(вебпортал ДНПБ / Електронна бібліотека НАПН України)
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УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ЗДІЙСНЕНО ЧЕРЕЗ:
розміщення електронних ресурсів


на вебпорталі ДНПБ (понад 200);



в Електронній бібліотеці НАПН України (751).

УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОЇ РОБОТИ
ЗДІЙСНЕНО ЧЕРЕЗ:
 створення профілів відділів педагогічного джерелознавства та біографістики,

наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти в Google-академії, у
системі «Бібліометрика української науки»;
 оновлення профілів науковців бібліотеки в Google-академії, у системі
«Бібліометрика української науки»;
 оновлення портфоліо науковців;
 створення цифрових ідентифікаторів учених.
Googleакадемія
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ПОЗАПЛАНОВА РОБОТА

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ
ДНПБ організовано й проведено
16 науково-практичних заходів,
(10 – увійшли до плану роботи НАПН України)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ,
ЩО УВІЙШЛИ ДО ПЛАНУ РОБОТИ НАПН УКРАЇНИ


ХІ Міжнародні і XXVIІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський
у діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства»
(http://dnpb.gov.ua/ua/?news=29614);

VI Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Понятійнотермінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні
підходи» (https://dnpb.gov.ua/ua/?events=28591);
 Всеукраїнський вебінар «Галузеві інформаційні ресурси як інструмент розвитку
відкритої науки: досвід, перспективи бібліотек закладів вищої та післядипломної
педагогічної
освіти»
(до
30-ї
річниці
Незалежності
України


(https://dnpb.gov.ua/ua/?events=29441);



Круглий стіл «Побут сільського школяра в доробку Василя Сухомлинського»



Круглий стіл «До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського»
(пам’яті О. Я. Савченко присвячується) (http://dnpb.gov.ua/ua/?events=27920) та ін.

(http://dnpb.gov.ua/ua/?events=29738);

УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ
Інші установи – 102 заходи

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР
«НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ТА ЯКІСТЬ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»
(https://dnpb.gov.ua/ua/?news=28501; http://dnpb.gov.ua/ua/?news=29769)
Розглядалися такі актуальні питання:


оформлення позатекстових бібліографічних посилань у наукових роботах за ДСТУ
8302:2015 та стилем АРА;



оприлюднення результатів наукових досліджень засобами Scopus і Web of Science
Core Collection;



основні аспекти подання статей до наукових видань, що індексуються
у міжнародних наукометричних базах даних Scopus і Web Of Science Core
Collection;



бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій : огляд інформаційних
ресурсів та ін.

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

(https://dnpb.gov.ua/ua/rada-molodykh-vchenykh/)

Упродовж звітного періоду діяльність Ради молодих вчених здійснювалася за такими
напрямами:


науково-організаційна робота;



участь у наукових заходах, онлайн-проєктах;

підвищення

кваліфікації;

науково-інформаційна діяльність;


cпівпраця з молодіжними науковими об’єднаннями.

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА
ТА БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
у 2021 р. спрямована на розв’язання таких завдань:


формування галузевого інформаційного ресурсу та збереження документного
фонду;



збереження рідкісних видань (книжкових пам’яток), що становлять національне
надбання, інтенсивне введення їх до наукового обігу та популяризування через
організацію експозиційно-виставкової діяльності, екскурсій, внесення записів до
електронних каталогів, повнотекстових документів до Науково-педагогічної
електронної бібліотеки;



надання вільного та багатоаспектного доступу до українських і світових
інформаційних ресурсів;



наповнення контенту вебпорталу бібліотеки та його розвиток;



науково-інформаційне забезпечення освітянської
аналітичною та бібліографічною інформацією;



науково-методичне забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек МОН
України та НАПН України;



організація та проведення науково-інформаційних, культурно-просвітніх масових
заходів;

галузі

реферативною,

Зважаючи
на
карантинні
заходи,
актуалізацію дистанційної освіти, інформаційну
діяльність ДНПБ насамперед спрямовано на
обслуговування віддалених користувачів:


наповнено відповідним контентом рубрики
вебпорталу,
віртуальні
читальні
зали,
електронну бібліотеку;



надано різноманітні онлайн-послуги (доступ
до ресурсів фірми EBSCO, індексування
документів за УДК, електронне доставляння
документів тощо);



поширено інформацію на порталі та
у Facebook про послуги та ресурси бібліотеки
через
віртуальні
книжкові
виставки,
презентації, інші інформаційні матеріали;



запроваджено
проведення
освітньоінформаційного лекторію в онлайн-форматі;



підготовлено та поширено рекомендаційні
бібліографічні списки, надано віртуальні
довідки,
здійснено
консультування
в
онлайн-режимі тощо.

НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

За базою даних
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2 861

прим. документів

81410

Періодичні
видання –
861 прим. і
комплектів

ЗАГАЛЬНА ДОКУМЕНТОВИДАЧА –
307 189 ДОКУМЕНТІВ
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Читальні зали
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112 315
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електронна
бібліотека

КІЛЬКІСТЬ
ВІДВІДУВАНЬ – 124 815

216 173

Звернень до ресурсів
на порталі

Неперіодичні
видання –
2 000 прим.

Надійшло до
фонду

Віддалених (за
ІР-адресами)

Завантажень
електронних
документів з порталу

Бібліотечний
фонд станом на
01.12.2021 містить
581 625 прим.
документів

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ
КОРИСТУВАЧІВ – 86 432

ВЕБПОРТАЛ
ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
(http://dnpb.gov.ua/ua/)

Кількість віддалених користувачів у 2021 р. становить понад 81 тис.,
відвідуваність порталу – понад 216 тис., зокрема із таких зарубіжних країн, як
США, Німеччина, Франція, Білорусь, Болгарія та ін.

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ
ДНПБ УКРАЇНИ ім. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
(http://dnpb.gov.ua/ua/електронний-каталог/)

 містить 449 950 бібліографічних записів;
 у 2021 р. внесено 11 360 бібліографічних записів

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА
ДНПБ УКРАЇНИ ім. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=
F&I21DBN=KNIGI_FULLTEXT&P21DBN=KNIGI&Z21ID


Станом на 01.12.2021 містить 3 261 документ;



додано 881 док.;



відвідуваність – 7 828;



звернень до повних текстів документів – 8 742.

ПОСЛУГИ ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ
ЕЛЕКТРОННЕ
ДОСТАВЛЯННЯ ДОКУМЕНТІВ


скористалось 15 користувачів



відскановано та переслано 65
документів

«ЗАПИТАЙ БІБЛІОТЕКАРЯ» та
інші


надано 132 довідки
ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСІВ
УДК ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ



87 індексів

ДОСТУП ДО МІЖНАРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ:
EBSCO PUBLISHING, WEB OF SCIENCE, SCOPUS
Використання баз даних EBSCO:
кількість сеансів, пошуків і запитів – понад 500;
завантажено повнотекстових документів – понад 160;
кількість посилань і анотацій – понад 300.

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА
ТА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Інформаційний

супровід наукових досліджень ДНПБ, зокрема:
 добір джерел із міжнародних ресурсів фірми EBSCO на основі формування
списків;
підготовка тематичних бібліографічних списків на запити вчених НАПН України;
укладання й оприлюднення на вебпорталі, у Facebook рекомендаційних
бібліографічних списків: «Упровадження STEM-освіти в Україні», «Дистанційне
навчання: вектор сучасної парадигми освіти», «Дистанційне навчання як важливий
складник сучасної освіти», «Удосконалення державної гендерної політики в освіті»;
здійснення редагування бібліографічних списків до наукових робіт тощо.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА
РЕФЕРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
33



Опрацьовано
тематики;

номери

журналів

психолого-педагогічної



підготовлено 2058 рефератів трьома мовами.

Поповнено галузеву реферативну БД ДНПБ, галузевий сегмент
УРЖ «Джерело» і загальнодержавну реферативну базу даних
«Україніка наукова» НБУВ спільно з книгозбірнями мережі
освітянських бібліотек МОН України та НАПН України
719 записами, 2058 рефератами трьома мовами на 686 статей.

РОБОТА З НАУКОВИМ ОБ’ЄКТОМ
«ДОКУМЕНТИ ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАПРЯМУ 19–20 ст.
(1850–1917 рр.)», ЩО СТАНОВИТЬ НАЦІОНАЛЬНЕ
НАДБАННЯ
Оцифровано 24 видання (10000 стор.);
мікрофільмовано 3 видання (1300 арк.);
до бази даних «Рідкісна книга» внесено
776 бібліографічних записів, зокрема 280 –
іноземними мовами.
Обсяг бази станом на 01.12.2021 –
12 117 бібліографічних записів.
Відвідуваність – майже 1500 осіб.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Підготовлено:


методичні рекомендацій «Створення
сучасного
освітнього
простору
шкільної бібліотеки»;



методичний
кейс
матеріалів
та
Методичні рекомендації до проведення
у 2021 р. Всеукраїнського місячника
шкільних бібліотек «Краєзнавство
в шкільній бібліотеці: нові традиції
та цінності»;



інформаційно-аналітичний
огляд
«Сучасні
форми
та
методи
підтримки та розвитку читання».

НА ДОПОМОГУ ПРОФЕСІЙНІЙ САМООСВІТІ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК
Розвивається онлайн-проєкт «Дистанційна самоосвіта бібліотечних
працівників» (https://dnpb.gov.ua/ua/23614-2/). За 2021 р. ресурсами проєкту
скористалися 4 048 фахівців.

До послуг фахівців освітянських
бібліотек діє віртуальний читальний зал
кабінету
бібліотекознавства,
де
презентовано
актуальні
професійні
видання
(https://dnpb.gov.ua/ua/virtualni-

chytalni-zaly/virtualnyy-chytalnyy-zal-kabinetubibliotekoznavstva/).

СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Проведено 17 науково-методичних та культурно-освітніх масових заходів,
до яких долучилося 20 584 фахівці. Взято участь у 9 заходах, організованих іншими
установами. Виголошено 37 виступів і повідомлень.
Організовано 3 широкомасштабні Всеукраїнські акції.

ЕКСПОЗИЦІЙНО-ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
(https://dnpb.gov.ua/ua/?post_type=exhibitions)

Підготовлено 35 віртуальних книжкових виставок, з них тематичних – 18,
персональних – 17, у тому числі 9 – із серії «Ювіляри НАПН України».

СУХОМЛИНІСТИКА ЯК АКТУАЛЬНИЙ
НАПРЯМ ПЕДАГОГІКИ

Науково-практичні заходи:

ХІ Міжнародні і XXVIІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у
діалозі із сучасністю. Розмірковуємо про художньо-емоційний світ дитинства»;

бібліотечна секція «Роль шкільних бібліотек у розвитку художньо-емоційного світу
дитинства».

круглий стіл «До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського» (пам’яті
О. Я. Савченко присвячується);

круглий стіл «Побут сільського школяра в доробку Василя Сухомлинського».


Онлайн-проєкти: «Читаймо Сухомлинського онлайн», «Афоризми Сухомлинського»,
«Казки В. О. Сухомлинського у підручниках та посібниках О. Я. Савченко», «Sukhomlinsky
News».
База даних «Сухомлиністика» (внесено – майже 1000 бібліографічних записів).
Створено віртуальний читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського.
Президія НАПН України 7 квітня 2021 р., доповідь Л. Д. Березівської «Про діяльність
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського щодо
розвитку сухомлиністики в освітньо-науковому просторі: досвід і перспективи»
(https://dnpb.gov.ua/ua/?news=28121).

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МОН УКРАЇНИ ТА НАПН УКРАЇНИ
Відповідно до договору ДНПБ і ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
МОН України:
 проведено Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Краєзнавство в
шкільній бібліотеці: нові традиції та цінності»;
 розроблено методичні рекомендації, які представлено на вебпорталі ДНПБ та
надіслано до бібліотек мережі.

«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

Здійснено роботу щодо виконання плану заходів
НАПН України згідно з Концепцією реалізації
державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа».
 Продовжено
формування
електронного
інформаційного
ресурсу
«Бібліотека
Нової
української школи» (https://dnpb.gov.ua/ua/бібліотеканової-української-школи/),
яка
систематично
поповнюється
актуальною
інформацією.
Відвідуваність сторінки – 1755.


ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НАН УКРАЇНИ ТА НАПН УКРАЇНИ
НА 2020-2022 РР.


взаємна участь у науково-практичних
НБУ ім. В. І. Вернадського;

заходах

ДНПБ

та



здійснення бібліометричного аудиту педагогічної науки за
результатами наукометричної системи «Бібліометрика української
науки»;



продовження кооперативної співпраці з нарощення наукової
загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та
УРЖ «Джерело» тощо.

СПІВПРАЦЯ ДНПБ УКРАЇНИ
ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
 Заклади дошкільної, загальної середньої,
вищої освіти (Київський університет імені
Бориса
Грінченка,
Національний
авіаційний
університет,
НПУ
ім. М. П. Драгоманова, спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат № 5
ім. Я. П. Батюка та ін.);
 Київська Мала академія наук;


установи НАПН України;



бібліотеки України (Національна бібліотека України імені
В. І. Вернадського, Національна бібліотека України імені
Ярослава
Мудрого,
Науково-педагогічна
бібліотека
м. Миколаєва та ін.);



громадські організації (Українська асоціація Василя
Сухомлинського, Українська асоціація освіти дорослих,
Українське товариство Януша Корчака, Українська бібліотечна
асоціація); споріднені установи (Педагогічний музей України
та ін.).

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДНПБ


ЗМІ («Педагогічна газета України», «Освіта і
суспільство», «Шкільна бібліотека плюс»):
опубліковано 15 статей співробітників;



вебпортал ДНПБ;



сторінка ДНПБ у соціальній мережі Facebook.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Участь у міжнародних науково-практичних заходах зарубіжних країн (Болгарія,
Велика Британія, Іспанія, Італія, Канада, Катар, Нідерланди, Румунія, США,
Туреччина, Узбекистан, Франція, Швейцарія, Швеція);
 членство в міжнародних наукових організаціях;
 участь у міжнародних виставках:
 ХІІІ Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті», м. Київ, 20–22 жовтня
2021 р. (ДНПБ нагороджено дипломом за активне впровадження інноваційних
педагогічних технологій в освітній процес) (https://innovosvita.com.ua/),
 38-ма міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2021», м. Київ,
12-13 листопада 2021 р. (https://dnpb.gov.ua/ua/?events=29879).


ФІНАНСОВА Й ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Фінансування загального фонду становить 16316,6 тис. грн.
Кошти, які передбачені в кошторисі установи на 2021 р., профінансовано в повному
обсязі.
Протягом 2021 р. було:


проведено аукціони на електронному майданчику щодо передачі окремих приміщень
в оренду;



здійснено процедури в електронній системі закупівель щодо проведення поточного
ремонту із заміни віконних рам, зокрема замінено 26 дерев’яних рам на
металопластикові;



проводились інструктажі з техніки пожежної безпеки та охорони
з працівниками бібліотеки;



здійснювалася робота з підготовки до осінньо-зимового періоду та опалювального
сезону (повірка манометрів та вузла обліку, гідравлічне випробування та промивка
системи опалення);



виконувались роботи з поточного ремонту меблів у структурних підрозділах;



забезпечувалось безперебійне функціонування локальної мережі та комп’ютерного
парку (ремонт моніторів, системних блоків та заправка картриджів);



проводились заходи
обмеженнями тощо.

щодо

санітарних

умов,

пов’язаних

з

праці

карантинними

НАЙВАГОМІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
ДНПБ віднесено до І класифікаційної групи та атестовано строком на 5 років (наказ
Міністерства освіти і науки України від 02.06.2021 № 615):


підготовлено, оприлюднено та упроваджено 252 одиниці наукової продукції, зокрема
50 наукових статей, що індексуються в наукометричних базах, у тому числі 7 –
у Scopus і Web of Science Core Collection;


продовжено три та впроваджено два нові онлайн-проєкти як
впровадження результатів дослідження;



форми

на порталі бібліотеки створено чотири віртуальні читальні зали;

підготовлено та оприлюднено наукове фахове періодичне видання «Науковопедагогічні студії», категорія «Б» (Вип. 5, 2021 р.);



надано віддалений доступ до міжнародних інформаційних ресурсів (EBSCO, Web
of Science, Scopus);



проведено низку науково-практичних і культурно-освітніх масових
(близько 40): педагогічні читання, всеукраїнські вебінари, семінари та ін.;


заходів

здійснено науково-методичне забезпечення мережі освітянських бібліотек, зокрема
супровід упровадження УДК у практику роботи освітянських бібліотек.



ВІДЗНАКИ
У звітному році відзначено нагородами працівників бібліотеки:


медаллю «Іван Франко» (О. В. Сухомлинська),



медаллю «Ушинський К. Д.» (Д. О. Закатнов),



Грамотою НАПН України (О. В. Воскобойнікова-Гузєва, С. Г. Коваленко),



Подякою НАПН України (Л. В. Сухомлинська),



Почесною Грамотою ДНПБ (Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук, Н. М. Кропочева,
О. М. Довгалюк),



Подякою ДНПБ (А. Г. Гуралюк, Т. О. Золотаренко, Т. Р. Дмитренко,
О. В. Литовченко, М. Л. Ростока, Х .В. Середа, Л. В. Сідляренко,
С. В. Тарнавська, В. В. Фіх).

ПИТАННЯ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ПОДАЛЬШОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ


Недостатній рівень виконання індивідуальних планів окремими
науковими працівниками, зокрема щодо статей у фахових виданнях
України, та відсутність у більшості наукових працівників статей у
зарубіжних виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus
та Web of Science Core Collection;



розширення міжнародних зв’язків та встановлення партнерських
наукових контактів із профільними установами інших країн, участь у
міжнародних проєктах;



організація підвищення кваліфікації наукових і бібліотечних
працівників в умовах розширення цифровізації діяльності.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2022 р.
НАУКОВА, НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Підвищення рівня систематичного контролю
досліджень і виконавської дисципліни;

за

виконанням

наукових



розроблення документації щодо наукових досліджень, які розпочинаються
у 2023 р.;



підготовка індивідуальних планів роботи на 2022 р. відповідно до Орієнтовного
положення про наукову роботу ДНПБ з плануванням написання всіх зазначених
у ньому статей у першому півріччі 2022 р. та завершення роботи з підготовки
планової наукової продукції до травня 2022 р.;



своєчасне подання рукописів планової продукції, висвітлення проміжних
результатів дослідження відповідно до принципів і правил академічної
доброчесності в наукових виданнях, тезах, матеріалах конференцій,
інформаційно-аналітичних матеріалах;



забезпечення вчасного видання планової продукції;



підвищення публікаційної активності у фахових і зарубіжних виданнях, що
входять до наукометричних баз даних, зокрема Scopus та Web of Science Core
Collection;



забезпечення належного реагування на проблеми та кризові явища, зумовлені
світовою пандемією COVID-19;

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2022 р.
НАУКОВА, НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ



упровадження результатів наукових досліджень;



наповнення та оприлюднення бази даних «Вчені Національної академії
педагогічних наук України»;



здійснення бібліометричного аудиту наукової діяльності вчених НАПН України;



налагодження міжнародних зв’язків, встановлення партнерських наукових
контактів із профільними установами інших країн, участь у міжнародних
проєктах;



забезпечення участі в конкурсах наукових і науково-технічних проєктів
Національного фонду досліджень України;



підвищення фахового рівня наукових працівників, зокрема шляхом стажування
в Україні та за кордоном;



залучення молодих вчених до роботи в ДНПБ, забезпечення їх професійного
зростання;



організація підготовки та атестації здобувачів вищої освіти за відповідними
освітніми програмами на освітньо-науковому рівні вищої освіти та надання
інших освітніх послуг;



розвиток фахового наукового журналу «Науково-педагогічні студії»;



популяризація наукової діяльності ДНПБ у ЗМІ, соціальних мережах.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2022 р.
НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА Й БІБЛІОТЕЧНА РОБОТА


Формування галузевого інформаційного ресурсу, насамперед в електронній
формі, зокрема Науково-педагогічної електронної бібліотеки;



поповнення та вдосконалення баз даних електронного каталогу;



оперативне та якісне задоволення інформаційних потреб користувачів, зокрема
вчених НАПН України, на основі вільного й багатоаспектного доступу до
галузевих ресурсів;



забезпечення технічного редагування наукових праць співробітників НАПН
України, поданих для внесення до Електронної бібліотеки НАПН України;



розширення репертуару та поліпшення якості бібліотечно-бібліографічних,
культурно-освітніх продуктів і послуг, зокрема для віддалених користувачів;



забезпечення доступу до міжнародних інформаційних ресурсів;



розвиток інформаційного потенціалу вебпорталу бібліотеки через наповнення
його англомовної версії;

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2022 р.
НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА Й БІБЛІОТЕЧНА РОБОТА


збереження рідкісних видань (книжкових пам’яток), що становлять
національне надбання, введення їх до наукового обігу через організацію
експозиційно-виставкової діяльності тощо; продовження створення
цифрового контенту рідкісних видань;



інтенсифікація міжнародної співпраці за участі в міжнародних проєктах,
проведення спільних із зарубіжними закладами культурно-освітніх заходів;



розвиток освітньо-інформаційного лекторію «Інформаційне забезпечення
інноваційного розвитку освіти й науки» в онлайн-форматі;



забезпечення діяльності та наповнення віртуальних читальних залів: Фонду
В. О. Сухомлинського, освітянина, кабінету бібліотекознавства, кімнатимузею рідкісної книги.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2022 р.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА


Участь у підготовці офіційних документів щодо науковометодичного забезпечення освітянських бібліотек (спільно з МОН
України);



розширення науково-методичного супроводу діяльності бібліотек
закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої
освіти;



проведення заходів, зокрема в онлайн-форматі (семінарів, лекторіїв,
тренінгів тощо), з метою підвищення фахового рівня бібліотечних
працівників мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН
України;



наповнення електронного ресурсу «Бібліотека Нової української
школи» на вебпорталі ДНПБ.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2022 р.
СОЦІОКУЛЬТУРНА РОБОТА


Організація та проведення культурно-освітніх заходів (екскурсії,
лекторії, презентації книжок, воркшопи, літературно-мистецькі
заходи, акції, флешмоби тощо), зокрема й віртуальних;



здійснення експозиційно-виставкової діяльності;



налагодження контактів з українськими та
бібліотеками
(обмін
науково-інформаційними
проведення спільних заходів тощо);



підготовка та оприлюднення на вебпорталі ДНПБ відеоматеріалів
(екскурсій, лекцій, презентацій) про діяльність музейної експозиції з
історії ДНПБ, кімнати-музею рідкісної книги, читального залу
кабінету бібліотекознавства;



зарубіжними
ресурсами,

популяризація здобутків науково-інформаційної та бібліотечної
роботи в ЗМІ тощо.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2022 р.
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ


Інтенсифікація надання платних послуг
надходжень до спеціального фонду ДНПБ;

з

метою збільшення



забезпечення комфортних умов роботи працівників бібліотеки;



забезпечення санітарно-гігієнічних норм у карантинних умовах;



поліпшення матеріально-технічної бази (сучасна комп’ютерна техніка,
гарнітура, відео та аудіозасоби);



здійснення подальших ремонтних робіт у приміщенні та ін.

Дякую всім вам, шановні
колеги, за роботу в 2021 р. –
році нових викликів і
випробувань!
Із прийдешнім
2022 роком та Різдвом
Христовим!
Адреса

вул. М. Берлинського, 9 тел.: (044) 467-22-14
E-mail:

dnpb@i.ua (для офіційних звернень)
dovidka_dnpb@i.ua (для довідок)
fond.dnpb@ukr.net (послуги для віддаленого

користувача)
ofdnpb@i.ua (обмінний фонд)
vnokd@i.ua (індексування документів за УДК)
metodist08@i.ua (методичний супровід)

