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Науково-інформаційна 
та бібліотечна діяльність

Основні завдання:
 формування галузевого інформаційного ресурсу на 

різних носіях
 формування системи інформаційного забезпечення 

освіти
 науково-методична діяльність із метою модернізації 

та інноваційного розвитку мережі освітянських 
бібліотек МОН України та НАПН України



Інформаційний ресурс
Бібліотечний фонд станом на 01.12.2021 

містить 581 625 прим. документів:
 надійшло до фонду – 3 299 прим. документів:
 неперіодичні видання – 2 000 прим.
 обов’язковий примірник – 1 853 прим.
 книгообмін – 30 прим.
дари – 117 прим.

 періодичні видання – 861прим. і компл., з них:
за передплатою – 34
докомплектування – 827 прим. 

 вибуло з фонду – 1 668 прим. видань



Через обмінний фонд 
до бібліотек закладів освіти 

усіх рівнів навчання, наукових 
установ НАПН України, інших 

установ і організацій 
безоплатно передано понад 
200 тис. примірників книжок 

та інших документів,
у 2021 р. – 4 793

Обмінний фонд



Електронний інформаційний ресурс

Продовжено наповнення Науково-педагогічної електронної
бібліотеки, зокрема у 2021 р. додано 881 документ, її обсяг
загалом – 3 261 повнотекстовий документ.

До бібліографічних записів у БД «Книги» та «Періодика» ЕК
додано 1 234 посилань на зовнішні об’єкти та приєднано 786
pdf-файлів повнотекстових документів (книжок і журналів).

На сторінці порталу «Наукова періодика України онлайн з
питань освіти, педагогічної, психологічної та соціальних наук»
надано доступ до 324 назв повнотекстових наукових
серіальних (періодичних і продовжуваних) видань.



Робота з фондом
Робота з об’єктом «Документи педагогіко-психологічного та історико-

культурного напряму 19–20 століття (1850–1917 рр.)», 
що становить національне надбання України

 проведено щорічну перевірку фонду рідкісних видань (28 081 прим.)
 оцифровано 24 вид. (10 000 с.)
 до Північного регіонального Центру страхового фонду документацій 

надано електронні примірники 3 видань (1 300 арк.)
За «Програмою зберігання бібліотечного фонду Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 
на 2016–2025 рр.»

 вибірково перевірено 8 000 прим. документів
 знепилено 20 метрополиць
 розставлено близько 10 000 прим. док.



Інформаційно-пошукова система

Електронний каталог ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
станом на 01.12.2021 містить 449 950 бібліографічний запис

У 2021 р. ЕК поповнено на 11 360 бібліографічних записів:
 БД «Книги» – 2 067 БЗ 
 БД «Періодика» – 5 688 БЗ
 БД «Рідкісні книги» ‒ 776 БЗ, з них 280 – іноземними мовами
 БД « Бібліотечна справа» – 910 БЗ
 БД «Реферативна база даних» – 719 БЗ

До бази даних ЕК «Книги-робоча» введено 5 870 БЗ, створених 
на основі сканованих карток Центрального абеткового каталогу

До карткових каталогів введено 4 909 карток



Обслуговування користувачів

Загальна кількість користувачів – 86 432, з них: 
віддалених (за ІР-адресами) – 81 410 (у 2020 р. – 28 501)
зареєстрованих у базі даних „Читач” – 5 022 (у 2020 р. – 2 955)

За категоріями: 
 761 наукових та науково-педагогічних працівників (15 %), 
 1 711 педагогічних працівників (34%), 
 1 487 здобувачів освіти (29 %), з них:
 380 – аспірантів (26 %), 
 988 – студентів (66 %), 
 119 – учнів (8 %), 

311 працівників бібліотек (6 %), 
752 інші категорії користувачів (15 %). 



Обслуговування користувачів

Кількість відвідувань – 124 815, з них:
 дистанційних – 112 315 (у 2020 р. – 32 870)
 фізичних – 12 500 (у 2020 р. – 10 565)

Загальна документовидача – 331 668, зокрема:
 у читальних залах, на абонементі – 107 668 (у 2020 р. – 89 767)
 перегляд документів у ННПЕБ – 7 827 (у 2020 р. – 5 923)
 звернень до ресурсів на порталі – 216 173 (у 2020 р. – 122 073)
 завантажень документів з порталу – 13 659 (у 2020 р. – 9 980)



Інформаційно-бібліографічне забезпечення
Укладено й оприлюднено на вебпорталі, у Facebook 11

рекомендаційних бібліографічних списків
На замовлення установ і науковців НАПН України позапланово 

відредаговано 11 бібліографічних списків літератури
Для оперативного обслуговування віддалених користувачів 

бібліотеки через послугу «Запитай бібліотекаря» та інші надано 132
бібліографічні довідки, з них:

адресних – 49
тематичних – 56
фактографічних – 23
уточнювальних – 4

За запитами користувачів визначено 87 індексів УДК
Поповнено віртуальний інформаційно-бібліографічний ресурс 

«Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці та 
документознавці України та світу». Відвідуваність ресурсу – 3 170



Науково-методичне забезпечення 
мережі освітянських бібліотек 
МОН України та НАПН України

Підготовлено низку матеріалів



Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек 
«Краєзнавство в шкільній бібліотеці: 

нові традиції та цінності»
Підготовлено Методичний кейс матеріалів і методичні рекомендації 

для проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек 



Віртуальний читальний зал Кабінету бібліотекознавства

У 2021 р. 
представлено 

12 нових 
документів, 
відвідав 161 

фахівець



На допомогу професійній самоосвіті 
працівників освітянських бібліотек

Розвивається онлайн-проект
«Дистанційна самоосвіта бібліотечних 

працівників»

За 2021 рік
ресурсами 

проєкту 
скористалися
4 048 фахівців



На виконання Концепції реалізації державної політики 
у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа»
Формується електронний

інформаційний ресурс «Бібліотека
Нової української школи»

Створено новий
тематичний методичний
кейс «Інтернет-безпека»
Відвідування у 2021 р. –
1 894



Бібліотекознавчий лекторій



Соціокультурна діяльність
Проведено 17 науково-методичних та культурно-освітніх масових 
заходів, у яких взяли участь 20 584 фахівці. Також взято участь у 9

заходах, організованих іншими установами. Виголошено 37
виступів і повідомлень



Соціокультурна діяльність
Організовано 3 широкомасштабні Всеукраїнські акції за участі освітянських 
бібліотек: «Читаємо улюблені твори онлайн» до Всесвітнього дня читання 

вголос, «Поезія Лесі Українки – джерело невичерпної мудрості та 
незламної сили духу» з нагоди 150 річчя від дня народження Лесі 
Українки, «Одягни вишиванку, Україно моя» до Всесвітнього дня 

вишиванки

Кількість переглядів 3 124 Кількість переглядів 625



Експозиційно-виставкова діяльність
Підготовлено 35 віртуальних книжкових виставок, з них тематичних –
18, персональних – 17, зокрема 9 – із серії «Ювіляри НАПН України»



Зв’язки із засобами масової інформації 
та громадськістю

У Facebook оприлюднено 35 публікацій про віртуальні виставки,
інформаційні презентації, інформацію про роботу та послуги
бібліотеки в онлайн-режимі, нові надходження до фонду
бібліотеки, а також 21 інформацію про масові заходи, організовані
й проведенні для фахівців мережі освітянських бібліотек

Активізовано участь бібліотек мережі в «Європейському тижні
цифрової грамотності»

Продовжено співпрацю з Секцією працівників шкільних
бібліотек ВГО «Українська бібліотечна асоціація»

Оформлено інформаційний стенд (з QR-кодами) про послуги та
ресурси ДНПБ перед будівлею бібліотеки



Міжнародна діяльність
Проведено низку заходів у межах міжнародних ініціатив:

 до Всесвітнього дня читання вголос,
 «Міжнародний день дитячої книги»
 «Всесвітній день вишиванки»
 «Міжнародний день безпечного Інтернету»
 «Всесвітній день книги та авторського права»
 «Міжнародний день освіти»
 «День Європи в Україні»
 «Міжнародний День захисту дітей».

Взято участь у Міжнародному освітньому проєкті «Цілі сталого
розвитку» для працівників культурно-освітніх закладів України.

Налагоджується співпраця з Республіканською науково-педагогічною
бібліотекою Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан



Підвищення фахового рівня бібліотечних працівників

Фахівці бібліотечних відділів підвищували фаховий рівень у
різні способи.

Загалом відвідано близько 80 заходів, переважно в онлайн-
форматі, отримано понад 50 сертифікатів.



Здобутки 2021 року
поліпшено доступ до електронних інформаційних ресурсів через 

портал бібліотеки, зокрема до електронної бібліотеки, віртуальних 
читальних залів тощо
удосконалено експозиційно-виставкову діяльність в онлайн-режимі
надано віддалений доступ вченим НАПН України та користувачам 

бібліотеки до міжнародних ресурсів фірми EBSCO та інших 
наукометричних баз даних
удосконалено й наповнено новим контентом ресурс «Дистанційна 

самоосвіта бібліотечних працівників»
проведено низку онлайн-заходів в умовах дистанційної роботи з 

користувачами
реалізовано онлайн-сервіс «Визначення індексів Універсальної 

десяткової класифікації для документів»
активізовано популяризацію наукових видань, онлайн-ресурсів та 

дистанційних послуг ДНПБ через Facebook



Перспективи діяльності на 2022 рік
Науково-інформаційна й бібліотечна діяльність

 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, через забезпечення вільного й 
багатоаспектного доступу до галузевих ресурсів;

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

 забезпечення доступу до міжнародних інформаційних ресурсів;
 удосконалення структури й наповнення контенту віртуального читального 

залу Кабінету бібліотекознавства та віртуальної Кімнати-музею рідкісної 
книги;

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



Перспективи діяльності на 2022 рік
Науково-методична робота

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

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

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

 участь у підготовці офіційних документів з питань науково-
методичного забезпечення освітянських бібліотек (спільно 
з МОН України) тощо



Перспективи діяльності на 2022 рік
Соціокультурна робота

 організація та проведення культурно-освітніх заходів (екскурсій, 
лекторіїв, презентацій книжок, воркшопів, акцій, флешмобів
тощо), зокрема віртуальних

 удосконалення експозиційно-виставкової діяльності;
 налагодження контактів з українськими та зарубіжними 

бібліотеками через обмін науково-інформаційними ресурсами, 
проведення спільних заходів тощо

 підготовка та оприлюднення на вебпорталі ДНПБ 
відеоматеріалів (екскурсій, лекцій, презентацій) про діяльність 
музейної експозиції, Кімнати-музею рідкісної книги, читального 
залу Кабінету бібліотекознавства

 популяризування здобутків науково-інформаційної та 
бібліотечної роботи в ЗМІ тощо
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