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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); 

Л. І. Страйгородська, кандидат історичних наук, заступник 
директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи 
(заступник голови оргкомітету); 

С. В. Тарнавська, кандидат історичних наук, вчений секретар 
(відповідальний секретар конференції); 

Л. О. Пономаренко, кандидат наук із соціальних комунікацій, 
завідувач відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів; 

А. В. Селецький, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач відділу наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти. 

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 2020 р. 
та завдання на 2021 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 2020 р.: здобутки, проблеми, завдання 

Страйгородська Людмила Іванівна, кандидат історичних наук, 
заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи 
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 2020 р. в умовах пандемії 

Технічний секретар – Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат 
педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору 
інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу 
наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти 
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Платформа Google Meet: https://meet.google.com/wwf-jsfw-fxp 

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, 
в. о. молодшого наукового співробітника відділу педагогічного 
джерелознавства та біографістики; Золотаренко Тетяна 
Олександрівна, провідний бібліотекар відділу науково-методичної, 
соціокультурної та міжнародної діяльності 

Платформа Google Meet: https://meet.google.com/hns-mtnv-dpu 

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 першого етапу НД 

Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН України, головний науковий співробітник 
відділу педагогічного джерелознавства та біографістики, директор 

Хрестоматія з історії реформування змісту загальної середньої 
освіти в незалежній Україні крізь призму історіографії (1991–2019): 
критерії добору текстів 

Сухомлинська Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, 
професор, дійсний член НАПН України, головний науковий 
співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики 

Відображення змісту Всеукраїнських педагогічних читань 
«Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (1993-2020) у 
бібліографічних покажчиках, присвячених педагогові 

Гавриленко Тетяна Леонідівна, доктор педагогічних наук, доцент, 
старший науковий співробітник відділу педагогічного 
джерелознавства та біографістики 

https://meet.google.com/wwf-jsfw-fxp
https://meet.google.com/hns-mtnv-dpu
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Реформування змісту початкової освіти в незалежній Україні: 
історіографічна база дослідження 

Дяченко Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник відділу педагогічного 
джерелознавства та біографістики  

Терміносистеми німецької педагогічної науки і практики другої 
половини ХІХ – початку ХХ століття 

Міхно Олександр Петрович, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та 
біографістики  

Особливості контенту сторінок «Т. І. Цвелих» та 
«О. Г. Дзеверін» електронного ресурсу «Видатні педагоги України та 
світу» ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Страйгородська Людмила Іванівна, кандидат історичних наук, 
старший науковий співробітник відділу педагогічного 
джерелознавства та біографістики  

Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський і 
сучасність» у контексті розвитку освіти 90-х років ХХ століття 

Тарнавська Сніжана Вікторівна, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та 
біографістики 

Українська дитяча періодика 20-х – початку 40-х рр. ХХ ст. у 
фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як предмет історико-
педагогічних розвідок 

Хопта Світлана Михайлівна, кандидат філологічних наук, старший 
науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та 
біографістики 

Змістове наповнення українських дитячих часописів 20-х – 
початку 40-х рр. XX ст.(на прикладі журналів «Дитячий рух», «Друг 
детей») 

Демида Євгенія Федорівна, науковий співробітник відділу 
педагогічного джерелознавства та біографістики 

Популяризація педагогічної спадщини М. І. Пирогова у 
віртуальному освітньому просторі 
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Деревянко Тетяна Михайлівна, науковий співробітник відділу 
педагогічного джерелознавства та біографістики 

Концепція державного стандарту загальної середньої освіти в 
Україні (1996): джерелознавчий аналіз 

Дурдас Алла Петрівна, науковий співробітник відділу педагогічного 
джерелознавства та біографістики 

Державна національна програма «Освіта» («Україна 
XXI століття») про зміст загальної середньої освіти (1993) 

Золотаренко Тетяна Олександрівна, провідний бібліотекар відділу 
науково-методичної, соціокультурної та міжнародної діяльності 

Упровадження дистанційної та змішаної освіти в 
Україні: ретроспективний аналіз 

Мушка Іван Васильович, науковий співробітник відділу 
педагогічного джерелознавства та біографістики 

Географічний вимір міжнародних і всеукраїнських педагогічних 
читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (1993-2019) 

Середа Христина Володимирівна, в. о. молодшого наукового 
співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики 

Концепція інформатизації освіти (1994): структурно-змістовий 
аналіз 

Сухомлинська Леся Віталіївна, науковий співробітник відділу 
педагогічного джерелознавства та біографістики 

Про зміст і напрями роботи Міжнародної науково-практичної 
конференції «Європейська педагогіка і Василь Сухомлинський як 
сучасний педагог гуманіст» (Київ, 1993) 

Чала Наталія Володимирівна, молодший науковий співробітник, 
відділу педагогічного джерелознавства та біографістики  

Сторінка «Адольф Дістервег» як складник електронного ресурсу 
«Видатні педагоги України та світу» 
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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/mtg-hdtf-sai 

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 першого 
етапу НД 

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна, доктор наук із соціальних 
комунікацій, старший науковий співробітник, провідний науковий 
співробітник відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Розвиток електронних бібліотечних сервісів у відповідь на 
пандемію 2020 р. 

Добко Тетяна Василівна, доктор наук із соціальних комунікацій, 
старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник 
відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Внесок ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у розвиток 
ретроспективної національної бібліографії 

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

Педагогічна преса як складова сучасного інформаційно-
освітнього простору 

Матвійчук Оксана Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
науковий співробітник відділу науково-освітніх інформаційних 
ресурсів  

https://meet.google.com/mtg-hdtf-sai
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Роль шкільної бібліотеки у сучасному інформаційно-
комунікативному освітньому процесі 

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

Біобібліографічні покажчики у розкритті змісту галузевого 
ресурсу з актуальних питань педагогіки, психології та освіти 

Сошинська Ярослава Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, 
науковий співробітник відділу науково-освітніх інформаційних 
ресурсів, виконавчий директор УБА 

Дистанційні сервіси університетських бібліотек в умовах 
пандемії 

Вараксіна Наталія Володимирівна, науковий співробітник відділу 
науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Система автоматизації бібліотек ІРБІС як інструмент 
формування інформаційних ресурсів 

Гончаренко Олена Леонідівна, науковий співробітник відділу 
науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Представлення бібліографічних ресурсів мережі освітянських 
бібліотек МОН України та НАПН України на порталі ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 

Зоріна Наталія Євгенівна, науковий співробітник відділу науково-
освітніх інформаційних ресурсів 

Термінологічна грамотність як складник професійної культури 
працівників освітянських бібліотек 

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

Роль ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в розвитку 
цифрової освіти України 

Кропочева Наталія Миколаївна, науковий співробітник відділу 
науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Проєктування електронних ресурсів в умовах формування 
галузевого інформаційного простору 
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Ніколаєнко Ярослава Миколаївна, науковий співробітник відділу 
науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Дистанційна освіта: світові тенденції та вітчизняні реалії 

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

Фактографічна база «Календар знаменних і пам’ятних дат у 
сфері освіти» як сегмент науково-освітнього ресурсу бібліотеки 

Рубан Алла Іванівна, молодший науковий співробітник відділу 
науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Роль ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в інформаційно-
бібліографічному забезпеченні бібліотекарів закладів освіти 

Солодовнік Олена Анатоліївна, молодший науковий співробітник 
відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Універсальні та галузеві довідкові видання у формуванні 
фактографічної бази даних «Знаменні та пам'ятні дати у сфері 
освіти» 

Хемчян Ірина Іванівна, молодший науковий співробітник відділу 
науково-освітніх інформаційних ресурсів 

Довідник «Науково-інформаційна та соціокультурна діяльність 
провідних освітянських бібліотек – 2020» як інструмент для 
формування українського сегменту галузевого інформаційного 
простору 

СЕКЦІЯ 3 
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ СУПРОВІД 

ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ ЩОДО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕФОРМУВАННЯ 
ОСВІТИ 

Науковий керівник – Селецький Андрій Васильович, кандидат 
історичних наук, старший науковий співробітник, 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 
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Платформа Google Meet: https://meet.google.com/wwf-jsfw-fxp 

Селецький Андрій Васильович, кандидат історичних 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 першого етапу НД 

Агалець Інна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 
в. о. завідувача сектору наукової інформаційно-бібліографічної 
діяльності відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу 
освіти 

Наукова інформаційно-бібліографічна продукція – 
комунікаційний інструмент супроводу науково-освітньої діяльності 

Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач сектору інформаційно-
комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового 
інформаційно-аналітичного супроводу освіти 

Бібліотека у відкритому освітньому середовищі закладу освіти 

Закатнов Дмитро Олексійович, кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник, старший науковий співробітник 
відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти  

Інформаційно-аналітичне забезпечення ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського професійної орієнтації учнівської молоді 

Пінчук Ольга Павлівна, кандидат педагогічних наук, старший 
науковий співробітник, провідний науковий співробітник сектору 
інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу 
наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти 

Моніторинг використання вебресурсу «Електронна бібліотека 
НАПН України» 

Пономаренко Лариса Олександрівна, кандидат наук із соціальних 
комунікацій, науковий співробітник сектору наукової інформаційно-
бібліографічної діяльності відділу наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти  

https://meet.google.com/wwf-jsfw-fxp
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Персональні покажчики у науково-бібліографічному супроводі 
діяльності НАПН України 

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

Інформаційна аналітика як основний методологічний 
інструментарій організації наукових досліджень 

Селецький Андрій Васильович, кандидат історичних наук, старший 
науковий співробітник, завідувач відділу наукового інформаційно-
аналітичного супроводу освіти  

Інформаційно-аналітичний супровід науково-методичної 
діяльності НАПН України  

Симоненко Тетяна Василівна, кандидат наук із соціальних 
комунікацій, науковий співробітник сектору інформаційно-
комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового 
інформаційно-аналітичного супроводу освіти 

Еволюція суспільних функцій бібліометричної інформації 

Білоцерківець Ірина Петрівна, молодший науковий співробітник 
сектору наукової інформаційно-бібліографічної діяльності відділу 
наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти  

Особливості науково-бібліографічного супроводу діяльності 
НАПН України щодо науково-методичного забезпечення модернізації 
та реформування освіти 

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

Науковий доробок наукової установи як ретроспективний огляд 
інноваційної діяльності 

Вараксіна Наталія Володимирівна, Шило Олексій Андрійович, 
наукові співробітники сектору інформаційно-комунікаційних 
технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного 
супроводу освіти 

Онтологічне моделювання в бібліотечній справі 

Годецька Тетяна Іванівна, науковий співробітник відділу наукового 
інформаційно-аналітичного супроводу освіти  
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Проблеми війни і миру сучасного українського суспільства в 
працях учених НАПН України 

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

Інформаційно-аналітичний супровід наукової діяльності НАПН 
України засобами ЗМІ 

Середа Христина Володимирівна, науковий співробітник сектору 
інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу 
наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти 

Онтологiчний пiдхiд у розробленнi систем електронного 
документообiгу 
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