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ЗВІТ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ ЗА 2021 РІК 
 

Вчена рада ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського (далі – ДНПБ) є 

колегіальним органом управління науковою, науково-інформаційною, 

науково-методичною, науково-організаційною та видавничою діяльністю 

установи, що здійснює консультативно-дорадчі функції, а також координує 

основні напрями наукової діяльності з питань галузевого бібліотекознавства, 

бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного 

джерелознавства, біографістики та історії освіти. 

Чинний склад вченої ради (20 осіб) затверджений Постановою Президії 

НАПН України від 21 жовтня 2021 р. № 1-2/10-364. Серед членів вченої 

ради – 18 фахівців вищої кваліфікації: 8 докторів наук, у тому числі 2 дійсних 

члени та 1 член-кореспондент НАПН України, 10 кандидатів наук. Голова 

вченої ради – директор ДНПБ, доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України Л.Д. Березівська. Заступник голови вченої 

ради – заступник директора з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник Д. О. Закатнов. Вчений секретар вченої 

ради – вчений секретар ДНПБ, кандидат історичних наук С. В. Тарнавська.  

До складу вченої ради ДНПБ входять голова Ради трудового колективу, 

голова Ради молодих вчених, керівники структурних підрозділів, провідні 

фахівці бібліотеки, академік-секретар та вчений секретар Відділення 

загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, представники інших 

наукових установ та закладів освіти. Спеціальними дорадчо-

консультативними органами вченої ради є науково-експертна та 

інформаційно-бібліотечна ради ДНПБ.  

Згідно з планом роботи вченої ради на 2021 р. заплановано 10 засідань, 

фактично проведено 11 засідань у дистанційному режимі за формою 

асинхронної е-комунікації та в онлайн-форматі на платформі Google Meet, 

що зумовлено карантинними заходами. 

Протягом звітного періоду на засіданнях вченої ради розглядалися й 

ухвалювалися актуальні питання наукової та науково-організаційної 

діяльності бібліотеки, зокрема щодо стану виконання наукових досліджень 

та впровадження їх результатів: 

– тематичний план наукових досліджень на 2021 р.;  

– річний план випуску електронної продукції в 2021 р.; 

– план роботи науково-експертної ради вченої ради на 2021 р.; 

– підготовка до проведення планових наукових заходів у 2021 р.; 

– результати підвищення фахового рівня наукових працівників у 

2020 р. та план на 2021 р.; 



– проведення в онлайн-форматі освітньо-інформаційного лекторію 

«Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку освіти й науки»; 

– робота віртуальних читальних залів, кімнати-музею рідкісної книги; 

– публікаційна активність співробітників ДНПБ та популяризація її 

діяльності в ЗМІ й соцмережах; 

– оприлюднення й розповсюдження планової наукової продукції; 

– підготовка та подання документів для оформлення Свідоцтв про 

реєстрацію авторських прав на твори (наукову продукцію); 

– стан міжнародної діяльності ДНПБ; 

– заходи щодо приведення у відповідність до встановлених вимог МОН 

України періодичного видання ДНПБ «Науково-педагогічні студії»; 

– реалізація заходів ДНПБ в рамках проведення Всеукраїнського 

фестивалю науки – 2021;  

– виконання Програми спільної діяльності НАН України та НАПН 

України на 2020–2022 рр.; 

– реалізацію Програми спільної діяльності МОН України та НАПН 

України на 2021–2023 рр.; 

– підготовка до річного звіту та звітної науково-практичної 

конференції; 

– проміжні результати 2-го етапу наукових досліджень (2020–2022); 

– підсумки наукової та науково-організаційної діяльності, роботи 

вченої ради, діяльності Ради молодих вчених за 2021 р. і завдання на 2022 р.; 

– план наукової та науково-організаційної роботи ДНПБ на 2022 р. та 

ін. 

Затверджено низку нормативних документів: Орієнтовне 

положення про наукову роботу ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського 

(нова редакція), Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим 

працівникам ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Тимчасові норми часу 

на основні процеси бібліотечної роботи в ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського, Концепцію віртуального читального залу Фонду 

В. О. Сухомлинського, Концепцію віртуального читального залу освітянина, 

Концепцію віртуальної кімнати-музею рідкісної книги. 

Традиційно вчена рада розглядала питання науково-інформаційної 

та бібліотечної діяльності, серед яких: 

– план роботи інформаційно-бібліотечної ради на 2021 р.; 

– результати підвищення фахового рівня бібліотечних працівників у 

2020 р. та план на 2021 р.; 

– оновлення інформації на вебпорталі ДНПБ; 

– стан та перспективи цифровізації ДНПБ; 

– створення віртуальної музейної експозиції з історії ДНПБ; 

– підсумки науково-інформаційної та бібліотечної діяльності за 2021 р. 

та завдання на 2022 р. 

– проміжні результати реалізації програми збереження фонду ДНПБ на 

2016–2025 рр. 



– план науково-інформаційної та бібліотечної роботи ДНПБ на 2022 р. 

та ін. 

Предметом обговорення вченої ради також були організаційні й 

кадрові питання: 

– обрання за конкурсом наукових працівників; 

– конкурс на заміщення посади заступника директора з науково-

інформаційної та бібліотечної роботи ДНПБ; 

– відзначення працівників та партнерів бібліотеки нагородами ДНПБ та 

НАПН України; 

– результати перевірки дотримання положень Інструкції з діловодства в 

структурних підрозділах бібліотеки згідно з номенклатурою справ;  

– реалізація плану заходів ДНПБ в рамках проведення Всеукраїнського 

дня довкілля; 

– звіт із підготовки до осінньо-зимового періоду в бібліотеці й план 

заходів щодо економії теплової та електроенергії та ін. 

Рішеннями вченої ради рекомендовано до оприлюднення та 

розповсюдження наукову продукцію (9 одиниць), зокрема:  

– планову продукцію за результатами наукових досліджень (довідник 

«Науково-інформаційна та соціокультурна діяльність провідних освітянських 

бібліотек – 2021»; словник «Каталогізування документів: короткий 

термінологічний словник»; біобібліографічні покажчики «Академік Ольга 

Василівна Сухомлинська», «Наукові праці академіка І. Д. Беха – науково-

освітній ресурс з питань психолого-педагогічного розвитку особистості»; 

довідковий бюлетень «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки», вип. 13, 

14);  

– позапланові видання (збірники матеріалів VI Всеукраїнського 

науково-методологічного семінару з історії освіти «Понятійно-

термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні 

підходи» та звітної науково-практичної конференції ДНПБ «Інформаційне 

забезпечення сфери освіти та науки України»); 

– наукове фахове періодичне видання «Науково-педагогічні студії» 

(вип. 5/2021). 

Відповідно до рішень вченої ради про оприлюднення результатів 

наукових досліджень, готових до впровадження, усі видання були розміщені 

у форматі PDF на вебпорталі ДНПБ та в Електронній бібліотеці НАПН 

України. 

На засіданнях вченої ради систематично розглядалися питання щодо 

виконання постанов Президії та загальних зборів НАПН України, 

зокрема: 

– Постанови загальних зборів НАПН України «Про діяльність НАПН 

України у 2020 році та завдання на 2021 рік» від 9 квітня 2021 р. 

– Постанови Президії НАПН України «Про діяльність Державної 

науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського щодо 

розвитку сухомлиністики в освітньо-науковому просторі: досвід і 

перспективи» від 7 квітня 2021 р. та ін. 



Підсумовуючи результати діяльності вченої ради ДНПБ, можемо 

констатувати, що всі рішення вченої ради виконані або перебувають у стані 

виконання. 

У подальшому слід активізувати увагу вченої ради на розгляді таких 

нагальних питань: підвищення рівня публікаційної активності науковців 

ДНПБ у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах 

даних, зокрема Scopus та WoS; активізація міжнародного співробітництва, у 

тому числі шляхом участі у міжнародних/зарубіжних науково-практичних 

заходах, проєктах, програмах та грантах; посилення контролю за своєчасним 

та якісним виконанням індивідуальних планів роботи; інтенсифікація 

упровадження результатів наукових досліджень; розвиток фахового 

періодичного видання «Науково-педагогічні студії», зокрема включення його 

до різних міжнародних та національних реферативних і наукометричних баз 

даних, ширше залучення до співпраці зарубіжних вчених у якості авторів та 

рецензентів. 


