ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ У 2021 Р.
Рада молодих вчених (далі – Рада, РМВ) ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського (далі – ДНПБ) створена в 2016 р. відповідно до
Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». До її складу
входять молоді науковці бібліотеки віком до 35 років. Метою діяльності РМВ
є представництво, захист та реалізація професійних, інтелектуальних,
юридичних інтересів і прав молодих вчених ДНПБ, підвищення їхнього
фахового рівня, реалізація творчої та професійної активності. Основні
завдання діяльності РМВ викладено в Положенні про Раду молодих вчених
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В. О. Сухомлинського, зокрема: сприяння успішній та ефективній
професійній науково-дослідній діяльності молодих вчених, їхній фаховій та
особистісній самореалізації, розвитку творчих ініціатив та інноваційної
діяльності; підтримка ідей наукової молоді з різних питань наукового й
громадського життя, представлення та відстоювання інтересів молодих
вчених; налагодження співробітництва й розвиток професійних контактів із
бібліотеками, науковими установами, закладами вищої освіти, науковими
об’єднаннями та іншими інституціями в Україні й за кордоном; організація та
участь в українських та зарубіжних наукових і науково-практичних заходах;
сприяння участі молодих вчених у проєктах, конкурсах, програмах та інших
заходах, спрямованих на підтримку наукової молоді.
Кількість членів Ради на початок звітного року становила 6 осіб, на
кінець року – 5 осіб (1 – у відпустці по догляду за дитиною). Голова РМВ –
С. В. Тарнавська, кандидат історичних наук, вчений секретар ДНПБ.
Упродовж 2021 р. діяльність РМВ здійснювалася за такими напрямами:
– науково-організаційна робота;
– участь у масових наукових заходах, онлайн-проєктах;
– підвищення кваліфікації;
– науково-інформаційна діяльність;
– співпраця з молодіжними науковими об’єднаннями.
Науково-організаційна робота. Упродовж року систематично
проводилися засідання Ради, на яких обговорювалися організаційні моменти,
зміни у складі колективу, пропозиції щодо подальших напрямів діяльності,
питання підготовки до участі в заходах, виконання плану роботи та ін.
Проведено онлайн-наради молодих вчених із директором та заступником
директора з наукової роботи ДНПБ, предметом обговорення яких були
питання міжнародної співпраці, участі в науково-практичних заходах,
конкурсах для молодих вчених, розвитку співпраці з науковою молоддю
України та зарубіжжя тощо.
Оновлено інформацію про діяльність Ради на вебпорталі ДНПБ
(https://dnpb.gov.ua/ua/рада-молодих-вчених/). Зокрема, на сторінці РМВ
висвітлено її основні завдання та напрями роботи, представлено річні плани
й звіти про діяльність, відображено інформацію про круглі столи, проведені
молодими вченими ДНПБ у рамках всеукраїнських фестивалів науки,

розміщено статті з газет та довідкових видань, у яких розкрито різні аспекти
діяльності Ради.
Участь у масових наукових заходах, онлайн-проєктах. Молоді вчені
ДНПБ упродовж звітного року взяли участь у 15 науково-практичних заходах
бібліотеки та інших установ, у тому числі 7 міжнародних, із метою апробації
результатів наукових досліджень. Зокрема, С. В. Тарнавська у складі
творчого колективу ДНПБ взяла участь у Міжнародній конференції з
техніки, технологій та освіти (3–5 листопада 2021 р., м. Ямбол, Болгарія),
організованій факультетом техніки і технологій Тракійського університету. У
заході взяли участь наукові та науково-педагогічні працівники з Албанії,
Болгарії, Боснії та Герцеговини, Греції, Іспанії, Казахстану, Румунії, Сербії,
США, України, Чехії та ін. Науковці ДНПБ долучилися до роботи секції
«Технології в інженерній освіті» та представили відеоматеріал на тему
«Інформаційно-бібліотечне забезпечення освіти в умовах її цифровізації»
(https://www.youtube.com/watch?v=M5D9W6TwMCg), в якому висвітлено
основні напрями діяльності ДНПБ та освітянських бібліотек щодо
забезпечення інформаційних потреб наукових, науково-педагогічних,
педагогічних працівників, здобувачів освіти в умовах інтенсивної
цифровізації освіти, широкого використання ІК-технологій, дистанційних
форм роботи та карантинних обмежень, спричинених COVID-19.
Молоді вчені (С. В. Тарнавська, Т. М. Деревянко) долучалися до
реалізації наукових онлайн-проєктів ДНПБ («Ми стоїмо на плечах наших
попередників: Видатні педагоги-ювіляри», «Читаймо Сухомлинського
онлайн», «Казки В. О. Сухомлинського у підручниках та посібниках
О. Я. Савченко» та ін.), що мають на меті популяризувати творчу спадщину
видатних педагогів, надавати віддалений доступ користувачам до
інформаційних ресурсів ДНПБ. Також молодь бібліотеки брала участь у
розробленні концепції та створенні віртуального читального залу Фонду
В. О. Сухомлинського, що надзвичайно актуально в умовах карантину та
віддаленої роботи.
Підвищення кваліфікації. Члени РМВ (Т. Р. Дмитренко, В. В. Фіх)
прослухали низку онлайн-курсів, вебінарів та отримали відповідні
сертифікати («Бібліотеки у досягненні Цілей сталого розвитку»,
«Бібліотека – відкритий публічний простір», «Академічна доброчесність»,
«Цифрові комунікації в глобальному просторі», «Цифровий маркетинг»,
«Медіаграмотність: практичні навички», «Профілактика прокрастинації: як
встигнути все і не відкладати на потім» та ін.). Т. О. Золотаренко
підвищувала кваліфікацію за видом «майстер-клас» під час роботи секції
«Театральне мистецтво як засіб розвитку soft skills дітей у контексті досвіду
країн ЄС та України» в рамках проєкту Erasmus + module Jean Monnet
(отримала сертифікат). Усі молоді фахівці брали участь у постійно діючому
методологічному семінарі ДНПБ «Наукова бібліотека та якість сучасної
освіти». Т. М. Деревянко пройшла стажування та підвищила кваліфікацію на
кафедрі комп’ютерних мультимедійних технологій факультету міжнародних
відносин Національного авіаційного університету (14 грудня 2020 р. –

29 січня 2021 р.). С. В. Тарнавська підвищувала кваліфікацію через участь у
роботі науково-експертної та вченої рад ДНПБ, засіданнях Президії НАПН
України.
Науково-інформаційна діяльність. Молоді фахівці здійснили вагому
роботу щодо науково-інформаційного забезпечення освіти й науки через
створення і оприлюднення віртуальних книжкових виставок та
інформаційних презентацій. Зокрема, було підготовлено (В. В. Фіх) три
виставки-презентації: «Стабільність Конституції – стабільність держави» (до
Дня Конституції України), «Скрипченко Надія Федорівна (1931-1996):
учитель, педагог, фахівець з початкової освіти» (до 90-річчя від дня
народження Н. Ф. Скрипченко), «Фахівець у галузі інформаційних
технологій в освіті» (до 75-річчя від дня народження А. М. Гуржія).
Т. Р. Дмитренко взяла активну участь у підготовці презентації-огляду
онлайн-ресурсів «Дитяче читання онлайн», віртуальної виставки-презентації
«Ні! я жива! Я буду вічно жити!» (до 150-річчя від дня народження Лесі
Українки), віртуальної презентації інформаційно-бібліографічного ресурсу
«Видатні
бібліотекознавці,
бібліографознавці,
книгознавці
та
документознавці України та світу» (до Всеукраїнського дня бібліотек),
віртуального екскурсу в історію ДНПБ (у чотирьох частинах) та ін.
Співпраця з молодіжними науковими об’єднаннями. РМВ ДНПБ
здійснює роботу щодо налагодження та розвитку співробітництва з науковою
молоддю інших установ. На сьогодні підписано угоди про співпрацю з
молодіжними науковими організаціями трьох інститутів НАПН України
(Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих, 2016; Інституту
інформаційних технологій і засобів навчання, 2018; Інституту соціальної та
політичної психології, 2019) та одного ЗВО – Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини (2017). Ведуться перемовини
щодо співпраці з молодими вченими інших наукових інститутів НАПН
України та ЗВО України, зокрема Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова, Київського університету імені Бориса Грінченка.
Поступово налагодження співпраці виходить на міжнародний рівень. Рада
розвиває творчі контакти з молодими фахівцями Центральної наукової
бібліотеки імені Якуба Коласа НАН Білорусі. Надалі планується розвивати
співробітництво з науковою молоддю Білорусі та інших країн.
Два представники Ради (С. В. Тарнавська, Т. М. Деревянко) є
делегованими членами РМВ НАПН України. Упродовж року вони брали
участь у її засіданнях (обговорення напрямів діяльності, розроблення робочої
документації, підготовка конференцій тощо) та науково-практичних заходах.
Зокрема, молодь бібліотеки долучилася до роботи круглого столу «Інтеграція
молодих вчених у міжнародний науковий простір: досвід та рекомендації»,
що відбувся у рамках IX Всеукраїнської науково-практичної конференції
молодих вчених «Наукова молодь – 2021», проведеної 30 листопада 2021 р.
за спільної організації рад молодих вчених НАН України, НАПН України,
РМВ при МОН України та ін.

Перспективи діяльності РМВ ДНПБ:
– поповнення складу Ради, залучення до роботи молодих фахівців;
– моніторинг міжнародних наукових проєктів, грантів, конкурсів;
– пошуки оптимальних варіантів міжнародної співпраці;
– активізація участі у міжнародних, зокрема зарубіжних, науковопрактичних заходах;
– участь наукової молоді в конкурсах на отримання державних премій і
стипендій для молодих вчених;
– подальше налагодження та розвиток співробітництва з молодими
вченими різних наукових установ та ЗВО України й зарубіжжя;
– участь у роботі РМВ НАПН України;
– висвітлення результатів діяльності РМВ у ЗМІ, на вебпорталі ДНПБ, у
мережі Facebook.
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