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ПОРЯДОК РОБОТИ: 

1100–1300 Пленарне засідання 

1400–1600 Секційні засідання 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

Доповіді – до 15 хв. 

Повідомлення – до 5 хв. 

Обговорення – до 3 хв. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Л. Д. Березівська, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, директор ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського (голова оргкомітету); 

Д. О. Закатнов, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, заступник директора з наукової роботи (заступник 

голови оргкомітету); 

С. В. Тарнавська, кандидат історичних наук, вчений секретар 

(відповідальний секретар конференції); 

С. В. Лапаєнко, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу наукового інформаційно-

аналітичного супроводу освіти; 

Л. О. Пономаренко, кандидат наук із соціальних комунікацій, 

в. о. завідувача відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів. 

 

За матеріалами конференції буде підготовлено та оприлюднено 

збірник тез доповідей в електронному форматі.  
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Вступне слово: 

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, директор Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені 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 

Доповіді: 

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, директор Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського  

Результати діяльності Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України за 2021 р. 

та завдання на 2022 р. 

Закатнов Дмитро Олексійович, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, заступник директора з наукової 
роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського  

Наукова робота та міжнародна діяльність Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН 

України в 2021 р.: здобутки, проблеми, завдання 

Лобановська Інна Георгіївна, завідувач відділу формування 
інформаційних ресурсів Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського 

Науково-інформаційна і бібліотечна робота Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН 

України у 2021 р. в умовах сучасних викликів 

Технічний секретар – Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат 
педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору 

інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу 

наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти 

Платформа Google Meet: https://meet.google.com/qno-yzgd-mer 

https://meet.google.com/qno-yzgd-mer


 

4 

 

СЕКЦІЯ 1 

ПЕДАГОГІЧНА НАУКА ТА ОСВІТА В ОСОБАХ, 

ДОКУМЕНТАХ, БІБЛІОГРАФІЇ 

Науковий керівник – Березівська Лариса Дмитрівна, доктор 

педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, 

головний науковий співробітник відділу педагогічного 

джерелознавства та біографістики, директор  

Технічні секретарі – Середа Христина Володимирівна, 

молодший науковий співробітник відділу педагогічного 
джерелознавства та біографістики; Золотаренко Тетяна 

Олександрівна, провідний бібліотекар відділу науково-методичної, 

соціокультурної та міжнародної діяльності 

Платформа Google Meet: https://meet.google.com/vaj-ejuq-aoc 

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник 
відділу педагогічного джерелознавства та біографістики, директор 

Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії: 

найістотніші результати другого етапу НД 

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник 

відділу педагогічного джерелознавства та біографістики, директор 
Реформування змісту загальної середньої освіти в незалежній 

Україні (1991–2013): історико-джерелознавчий аспект 

Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член НАПН України, головний науковий 

співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики 
Про тематичну спрямованість Міжнародних та Всеукраїнських 

педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» 

(1991–2020) 

Гавриленко Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, 

старший науковий співробітник відділу педагогічного 

джерелознавства та біографістики 

Стандартизація як провідна тенденція розвитку змісту 

загальної середньої освіти в Україні (1991–2017): джерелознавчий 

аналіз 

https://meet.google.com/vaj-ejuq-aoc
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Дяченко Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник відділу педагогічного 

джерелознавства та біографістики  

Педагогічні видання німецькою мовою другої половини ХІХ ст. – 

початку ХХ ст. як джерело дослідження дитиноцентричних ідей в 

освіті 

Міхно Олександр Петрович, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та 

біографістики  
Структурно-змістові особливості сторінок «М. М. Миронов» та 

«Й. Ф. Гербарт» електронного ресурсу «Видатні педагоги України та 

світу» ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Тарнавська Сніжана Вікторівна, кандидат історичних наук, старший 

науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та 

біографістики 
Структурно-змістове наповнення дитячого часопису «Жовтеня» 

(1928–1941) 

Якобчук Надія Олександрівна, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та 

біографістики 

Український дитячий часопис «Червоні квіти»: структура та 

змістове наповнення видання у 1930–1931 роках 

Демида Євгенія Федорівна, науковий співробітник відділу 

педагогічного джерелознавства та біографістики 

Вебсторінка «Декролі Жан-Овід (1871–1932)»: інформаційне 

наповнення 

Деревянко Тетяна Михайлівна, науковий співробітник відділу 

педагогічного джерелознавства та біографістики 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року про модернізацію змісту освіти 

Дурдас Алла Петрівна, науковий співробітник відділу педагогічного 

джерелознавства та біографістики 

Концепції профільного навчання про зміст загальної середньої 

освіти в незалежній Україні: джерелознавчий аналіз 
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Мушка Іван Васильович, науковий співробітник відділу 

педагогічного джерелознавства та біографістики 

Міжнародні науково-практичні конференції як складники 
Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю» 

Павленко Тетяна Степанівна, науковий співробітник відділу 
педагогічного джерелознавства та біографістики 

Вебсторінка «Селестен Френе» електронного ресурсу «Видатні 

педагоги України та світу»: джерельна база 

Сухомлинська Леся Віталіївна, науковий співробітник відділу 

педагогічного джерелознавства та біографістики 

Художня спадщина В. Сухомлинського в матеріалах 
Міжнародних та Всеукраїнських педагогічних читань «Василь 

Сухомлинський у діалозі з сучасністю»  

Василенко Світлана Борисівна, молодший науковий співробітник 
відділу педагогічного джерелознавства та біографістики 

Тематичне наповнення українських дитячих часописів 20-х – 

початку 40-х років ХХ ст. (на прикладі журналу «Піонерія») 

Середа Христина Володимирівна, молодший науковий співробітник 

відділу педагогічного джерелознавства та біографістики 

Концепція вивчення інформатики (1995): структурно-змістовий 

аналіз 

Чала Наталія Володимирівна, молодший науковий співробітник, 

відділу педагогічного джерелознавства та біографістики  
Вебсторінка «Михайло Драгоманов» як складник електронного 

ресурсу «Видатні педагоги України та світу» 

Золотаренко Тетяна Олександрівна, провідний бібліотекар 

відділу науково-методичної, соціокультурної та міжнародної 

діяльності; студентка другого курсу магістратури Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

Критичне мислення: педагогічні ідеї Дж. Дьюї у контексті 

освітніх трансформацій ХХІ століття 
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СЕКЦІЯ 2 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК У 

РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСВІТИ 

Науковий керівник – Пономаренко Лариса Олександрівна, 

кандидат наук із соціальних комунікацій, в. о. завідувача відділу 

науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Технічний секретар – Гончаренко Олена Леонідівна, науковий 

співробітник відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Платформа Google Meet: https://meet.google.com/get-zegq-nwj 

Пономаренко Лариса Олександрівна, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, в. о. завідувача відділу науково-освітніх інформаційних 

ресурсів  
Інформаційні ресурси освітянських бібліотек у розвитку 

педагогіки, психології та освіти: найістотніші результати другого 

етапу НД 

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна, доктор наук із соціальних 

комунікацій, старший науковий співробітник, провідний науковий 

співробітник відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів 
Стратегія формування інформаційних ресурсів бібліотеками 

ЗВО України: базові принципи 

Добко Тетяна Василівна, доктор наук із соціальних комунікацій, 
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 

відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Бібліографічні ресурси провідних освітянських бібліотек з 

питань Української революції (1917–1921) 

Лобода Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу науково-освітніх 

інформаційних ресурсів 

Сучасні методи технічного редагування навчальних та наукових 

видань 

Матвійчук Оксана Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

науковий співробітник відділу науково-освітніх інформаційних 
ресурсів  

https://meet.google.com/get-zegq-nwj
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Інформаційні потреби користувачів шкільної бібліотеки та 

шляхи їх забезпечення 

Пономаренко Лариса Олександрівна, кандидат наук із соціальних 
комунікацій, в. о. завідувача відділу науково-освітніх інформаційних 

ресурсів  

Персональні покажчики у науково-інформаційному забезпеченні 

освіти 

Сошинська Ярослава Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, 

науковий співробітник відділу науково-освітніх інформаційних 
ресурсів, виконавчий директор УБА 

Участь університетських бібліотек у національному проєкті 

«Дія. Цифрова освіта» 

Вараксіна Наталія Володимирівна, науковий співробітник відділу 

науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Досвід використання фактографічної бази даних «Знаменні і 

пам’ятні дати у сфері освіти» САБ ІРБІС64 

Гончаренко Олена Леонідівна, науковий співробітник відділу 

науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Мережа освітянських бібліотек України в медіа-просторі 

Зоріна Наталія Євгенівна, науковий співробітник відділу науково-

освітніх інформаційних ресурсів 
Термінологічний словник як ефективний засіб розвитку 

професійного мовлення фахівців бібліотечно-інформаційної сфери 

Коваленко Світлана Георгіївна, науковий співробітник відділу 
науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Інклюзивна освіта в дисертаціях українських вчених-педагогів 

Кропочева Наталія Миколаївна, науковий співробітник відділу 

науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Контент-аналіз інформаційного змісту репозитаріїв мережі 
освітянських бібліотек: особливості формування складу та 

структури науково-допоміжних покажчиків 

Ніколаєнко Ярослава Миколаївна, науковий співробітник відділу 
науково-освітніх інформаційних ресурсів 
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Висвітлення діяльності наукових шкіл в біобліографічних 

виданнях ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Павленко Тетяна Степанівна, науковий співробітник відділу 
науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Довідкові видання як джерело формування електронного ресурсу 

«Знаменні і пам’ятні дати у сфері освіти» 

Бойко Світлана Тихонівна, молодший науковий співробітник відділу 

науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Інформаційні ресурси сучасної бібліотеки як чинник формування 

медіаграмотності 

Лобановська Інна Георгіївна, молодший науковий співробітник 

відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Формування бібліотечного фонду: теоретичний аспект 

Рубан Алла Іванівна, молодший науковий співробітник відділу 

науково-освітніх інформаційних ресурсів 
Підрозділ професійної самоосвіти ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського: підсумки 20-річної діяльності 

Смола Любов Михайлівна, молодший науковий співробітник відділу 
науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Персоналії у фактографічній базі даних  «Знаменні і пам’ятні 

дати у сфері освіти» 

Хемчян Ірина Іванівна, молодший науковий співробітник відділу 

науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Створення сучасного інформаційно-освітнього простору 

бібліотеки закладу загальної середньої освіти 

СЕКЦІЯ 3 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ СУПРОВІД 

ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 

НАУК УКРАЇНИ ЩОДО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕФОРМУВАННЯ 

ОСВІТИ 

Науковий керівник – Лапаєнко Світлана Володимирівна, 
кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
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завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу 

освіти  

Технічний секретар – Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат 
педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору 

інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу 

наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти 

Платформа Google Meet: https://meet.google.com/qno-yzgd-mer 

Лапаєнко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу наукового 
інформаційно-аналітичного супроводу освіти:  

Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності 

Національної академії педагогічних наук України щодо науково-
методичного забезпечення модернізації та реформування освіти: 

найістотніші результати другого етапу НД 

Агалець Інна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу наукового інформаційно-

аналітичного супроводу освіти  

Питання бібліотечного інформаційно-аналітичного супроводу 

науково-методичної діяльності науковців НАПН України 

Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач сектору інформаційно-
комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти 

Пінчук Ольга Павлівна, провідний науковий співробітник сектору 
інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу 

наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти  
Віртуальний читальний зал освітянина ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського 

Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач сектору інформаційно-

комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти  
Шило Олексій Андрійович, науковий співробітник сектору 

інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу 

наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти  

https://meet.google.com/qno-yzgd-mer
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Сучасна бібліотека як складник інформаційного середовища  

Закатнов Дмитро Олексійович, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, старший науковий співробітник 
відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти  

Бібліографічний аналіз дисертацій вчених установ НАПН 

України з проблем кар’єрного розвитку особистості  

Лапаєнко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти  
Рапіна Лідія Анатоліївна, науковий співробітник відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти  

Творчий доробок вчених Відділення загальної педагогіки та 
філософії освіти НАПН України з питань виховання духовності дітей 

та молоді  

Пономаренко Лариса Олександрівна, кандидат наук із соціальних 
комунікацій, науковий співробітник сектору наукової інформаційно-

бібліографічної діяльності відділу наукового інформаційно-

аналітичного супроводу освіти  

Дослідження щодо формування цифрової компетенції вчителя: 

інформаційно-бібліографічний аспект 

Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного 

супроводу освіти 

Інформаційний аналіз наукового доробку інституцій 
НАПН України в контексті методології трансдисциплінарного 

підходу в освіті  

Симоненко Тетяна Василівна, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, науковий співробітник сектору інформаційно-

комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового 
інформаційно-аналітичного супроводу освіти 

Бібліотека цифрового суспільства: наукометричний потенціал 

Бондарчук Оксана Борисівна, науковий співробітник сектору 
наукової інформаційно-бібліографічної діяльності відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти  
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Інноваційна діяльність Відділення загальної педагогіки та 

філософії НАПН України крізь призму бібліографії 

Вараксіна Наталія Володимирівна, науковий співробітник сектору 
інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу 

наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти 

ІКТ в освіті: використання віртуальних лабораторій 

Годецька Тетяна Іванівна, науковий співробітник відділу наукового 

інформаційно-аналітичного супроводу освіти  

Наукові розробки вчених НАПН України з проблем психолого-

педагогічної підтримки життєдіяльності  особистості  

Середа Христина Володимирівна, науковий співробітник сектору 

інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу 
наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти 

Науково-методичне забезпечення модернізації та реформування 

освіти вченими НАПН у вимірах статистики «Електронної 

бібліотеки НАПН України» 

Білоцерківець Ірина Петрівна, молодший науковий 

співробітник сектору наукової інформаційно-бібліографічної 
діяльності відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу 

освіти  

Інформаційно-бібліографічний супровід освіти: новітні тенденції 
 

 


