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УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, 

ПРОФЕСОРА, ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАПН УКРАЇНИ 
ЛАРИСИ БЕРЕЗІВСЬКОЇ



КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Загальна чисельність працівників бібліотеки становить 99 шт. од., із яких 42 – науковці,

24 – бібліотекарі.

Підвищення кваліфікації:

❏ навчання в аспірантурі та докторантурі (3 особи);

❏ отримання вченого звання старшого дослідника (1 особа).

Експертна діяльність. Членство у:

❏ Експертній раді з педагогічних наук МОН України;

❏ Комісії з питань наукових об’єктів, що становлять національне надбання МОН України;

❏ Експертній групі ЕГ-01 з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим

напрямом соціогуманітарних наук МОН України;

❏ Комітеті з державної премії України в галузі освіти

при Президентові України.



Проведено 16 засідань вченої ради в дистанційному та змішаному форматі (офлайн/онлайн), на яких

розглянуто питання про:

❏ засудження військової агресії рф проти України;

❏ інформаційну протидію агресору;

❏ проведену роботу ДНПБ в умовах воєнного стану;

❏ наукову, науково-організаційну та міжнародну діяльність;

❏ науково-інформаційну, бібліотечну та видавничу діяльність;

❏ кадрові аспекти.

У складі вченої ради працюють науково-експертна рада та

інформаційно-бібліотечна ради.

ВЧЕНА РАДА

Колегіальним органом управління діяльністю ДНПБ є вчена рада у кількості 20 осіб. 

Роки Усього 

фахівців 

вищої 

кваліфікації

Із них:

докторів 

наук

кандидатів 

наук

2022 18 7 11

2021 18 8 10

2020 18 6 12

2019 17 7 10

2018 16 7 9



НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

У 2022 р. у ДНПБ завершено виконання трьох прикладних досліджень (2020–2022 рр.):

❏ «Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії», РК № 0120U002093

(керівник – Л. Д. Березівська);

❏ «Інформаційні ресурси освітянських бібліотек у розвитку педагогіки, психології та освіти»,

РК № 0120U002094, (керівник – Л. О. Пономаренко);

❏ «Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних

наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування

освіти», РК №0120U002095 (керівник – С. В. Лапаєнко).

Актуальність наукових досліджень зумовлена потребою інформаційного забезпечення процесів

реформування, модернізації та підвищення якості освіти в Україні в умовах воєнного стану,

міжнародних інтеграційних процесів, цифровізації суспільства; пошуку інноваційних підходів до

формування галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів і способів надання доступу до них;

удосконалення системи науково-інформаційного забезпечення сфери освіти та науково-

методичного забезпечення функціонування мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН

України тощо.



ОСНОВНІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Наукове дослідження «Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії»:

❏ вперше актуалізовано історико-педагогічне знання про досягнення та кризові стани розвитку змісту загальної

середньої освіти незалежної України (1991–2017) засобами джерелознавства і шляхом репрезентації 74 документів

концептуального характеру (закони, доктрини, концепції, програми, стратегії, аналітичні матеріали), державні

стандарти загальної середньої освіти, концепції моделювання змісту освітніх галузей загальної середньої освіти;

упорядковано та схарактеризовано їх;

❏ здобуто знання про особливості дібраних матеріалів (автори, час, обставини, мета створення, фактична цінність,

достовірність, репрезентативність, вплив епохи);

❏ аргументовано, що вони відображають інтеграційні, міждисциплінарні системно-структурні процеси в організації

навчальної інформації;

❏ комплексно упорядковано бібліографічну інформацію про міжнародні та всеукраїнські педагогічні читання (1993–

2020), присвячені аналізу творчої спадщини В. О. Сухомлинського; рідкісні педагогічні видання німецькою мовою

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. із фонду ДНПБ і українські дитячі періодичні видання 20-х – 40-х рр. XX ст.;

уточнено методику джерелознавчого аналізу й синтезу; персонально-особистісний і диференційований підхід

дослідників до розгляду й інтерпретації ідей В. О. Сухомлинського; інформацію про ключові поняття дослідження;

❏ набули подальшого розвитку теоретико-методологічні підходи до здійснення джерелознавчих досліджень як

невіддільної частини історико-педагогічних студій;

❏ систематизовано опрацювання масивів наукової інформації, зорієнтованої на різні

категорії користувачів;

❏ продовжено наповнення віртуального читального залу Фонду Василя Сухомлинського з

метою цілісного представлення розвитку сухомлиністики в освітньо-науковому просторі

України та світу, створено нові та оновлено наявні сторінки електронного ресурсу «Видатні

педагоги України та світу».



ОНЛАЙН-ПРОЄКТИ
https://www.facebook.com/dnpb.gov.ua/

Наукове дослідження «Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії»

https://www.facebook.com/dnpb.gov.ua/


Наукове дослідження «Інформаційні ресурси освітянських бібліотек у розвитку

педагогіки, психології та освіти»:

❏ уперше здійснено розкриття стратегічних напрямів діяльності мережі освітянських

бібліотек МОН України та НАПН України щодо формування та використання галузевих

інформаційних ресурсів;

❏ досліджено питання репрезентації досягнень педагогічної науки через призму

дисертаційних досліджень, здійснених в Україні за період 1991–2021 рр., за науковими

спеціальностями в галузі педагогіки;

❏ удосконалено теоретико-методичні підходи до створення інформаційних ресурсів

освітянських бібліотек та їх використання;

❏ узагальнено сучасні методи і форми роботи освітянських бібліотек щодо забезпечення

інформаційних потреб користувачів;

❏ уточнено й конкретизовано напрями формування інформаційних ресурсів освітянських

бібліотек; виокремлено медіаосвітній компонент діяльності сучасних бібліотек закладів

освіти тощо;

❏ набули подальшого розвитку прикладні аспекти функціонування та використання

фактографічної бази даних «Знаменні та пам’ятні дати у сфері освіти».



Наукове дослідження «Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності

Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного

забезпечення модернізації та реформування освіти»:

❏ уперше комплексно розглянуто проблему представлення у довідковій та оглядовій

продукції науково-методичного доробку НАПН України з питань модернізації й

реформування освітньої сфери;

❏ систематизовано бібліографічну інформацію про науковий доробок науковців Відділення

філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України (1993–2020 рр.);

❏ удосконалено інформаційно-аналітичне забезпечення стосовно: внеску науковців НАПН

України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти;

❏ набули подальшого розвитку визначення шляхів підвищення якості бібліографічного та

аналітичного супроводу діяльності НАПН України; теоретичні засади використання

онтологічного і системного підходів до бібліографічного та аналітичного супроводу

діяльності НАПН України; бібліографічна інформація про науковий доробок академіка

В. Г. Кременя (1990–2022 рр.); моніторинг стану вітчизняного педагогічного середовища на

основі бібліометричних профілів вчених.



РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

226 одиниць 

наукової продукції



УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
http://dnpb.gov.ua/ua/?post_type=ourpublications,  https://lib.iitta.gov.ua/

❏ Загальна кількість завантажень з Електронної бібліотеки

НАПН України – 826.

❏ Загальна кількість завантажень з порталу ДНПБ – 1277.

❏ Кількість відвідувань електронного інформаційно-

бібліографічного ресурсу «Видатні педагоги України та

світу» - понад 62 тис.

http://dnpb.gov.ua/ua/?post_type=ourpublications
https://lib.iitta.gov.ua/


ВИСВІТЛЕННЯ ПРОМІЖНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
У СТАТТЯХ І ТЕЗАХ

Роки
Усього

Із них:

Статті та 

тези

у зарубіжних виданнях,             

у т.ч., що входять до 

наукометричних

баз даних

у фахових, 

виданнях, у т.ч., що 

входять до 

наукометричних баз 

даних

у наукових, 

виданнях, у т.ч.,

що входять до 

наукометричних 

баз даних

матеріалів і тез 

науково-

практичних 

заходів

2022 226 173 8/8 37/37 3/3 125

2021 252 195 12/12 35/35 4/3 144

2020 202 161 7/7 27/27 14/14 102

2019 210 173 19/3 45/27 17 74

2018 191 167 21/2 32/12 32 65



УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ЗДІЙСНЕНО ЧЕРЕЗ:

❏ розміщення електронних ресурсів на вебпорталі ДНПБ
(понад 200);

❏ в Електронній бібліотеці НАПН України (938);
❏ створення профілів відділів педагогічного

джерелознавства та біографістики, наукового
інформаційно-аналітичного супроводу освіти в Google-
академії, у системі «Бібліометрика української науки»;

❏ оновлення профілів науковців бібліотеки в Google-
академії, у системі «Бібліометрика української науки»;

❏ оновлення портфоліо науковців;
❏ створення цифрових ідентифікаторів учених;
❏ сторінки відділів у мережі Фейсбук;
❏ платформу «Офіс підтримки вченого».

Google

Академія

Бібліометрика

української науки

ЕБ НАПН 

України

ORCID Id Researcher

ID

Портфоліо

2022 38 35 935 37 18 31

2021 44 39 751 44 12 31

2020 40 34 621 41 9 29

2019 48 30 516 34 2 34

2018 33 18 363 34 2 34

2017 33 19 274 – – –



ПОЗАПЛАНОВА РОБОТА

http://npstudies.dnpb.go

v.ua/issue/view/15067

http://npstudies.dnpb.gov.ua/issue/view

/15067

https://lib.iitta.gov.ua/

731806/
https://dnpb.gov.ua/ua/?

ourpublications=31216

http://npstudies.dnpb.gov.ua/issue/view/15067
http://npstudies.dnpb.gov.ua/issue/view/15067
https://lib.iitta.gov.ua/731806/
https://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=31216


УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ

ДНПБ організовано й 

проведено 21 масовий захід

(9 – увійшли до плану роботи 

НАПН України)



НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ, 
ЩО УВІЙШЛИ ДО ПЛАНУ РОБОТИ НАПН УКРАЇНИ 

❏ ХІІ Міжнародні та ХХІХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у
діалозі з сучасністю. Шлях до серця дитини в травматичних ситуаціях життя»
https://dnpb.gov.ua/ua/?news=32090

❏ VІI Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Педагогічна
біографіка і біографістика в сучасному науково-інформаційному просторі»
https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2731/

❏ Круглий стіл «Інформаційно-аналітичний та інформаційно-бібліографічний супровід
науково-методичного забезпечення модернізації й реформування освіти»
https://dnpb.gov.ua/ua/?events=31163

❏ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Нові бібліотечні сервіси та технології в
інформаційному забезпеченні освіти» http://dnpb.gov.ua/ua/?events=31176

❏ Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек в рамках Міжнародного місячника
шкільних бібліотек «В нас єдина мета – Україна свята, нездоланна ніким і ніколи!»
http://dnpb.gov.ua/всеукраїнський-місячник-шкільних-бі/

❏ Круглий стіл «Будівлі й класні кімнати в школі Василя Сухомлинського крізь призму
історії та сьогодення української освіти» https://dnpb.gov.ua/ua/?events=32214

❏ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Інформаційні ресурси освітянських
бібліотек у розвитку цифрової освіти, педагогіки в умовах воєнного стану»
http://dnpb.gov.ua/ua/?events=32257

❏ Науково-методичний семінар «Трансформація ролі спеціальних бібліотек наукових
установ НАПН України в цифрову епоху. Проблеми інформаційного забезпечення
наукової діяльності в умовах воєнного стану»
http://dnpb.gov.ua/ua/?events=32828

❏ Всеукраїнський вебінар «В нас єдина мета –
Україна свята, нездоланна ніким і ніколи!»
http://dnpb.gov.ua/ua/?events=32872

https://dnpb.gov.ua/ua/?news=32090
https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2731/
https://dnpb.gov.ua/ua/?events=31163
http://dnpb.gov.ua/ua/?events=31176
http://dnpb.gov.ua/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%96/
https://dnpb.gov.ua/ua/?events=32214
http://dnpb.gov.ua/ua/?events=32257
http://dnpb.gov.ua/ua/?events=32828
http://dnpb.gov.ua/ua/?events=32872


УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ

Інші установи –

148 заходів



НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР
«НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ТА ЯКІСТЬ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ»

Розглядалися такі актуальні питання питання української науки й освіти,

бібліотечної справи в умовах воєнного стану:

❏ «Інформаційна протидія агресору в умовах воєнного стану»;

❏ «Бібліотеки в умовах війни»;

❏ «Науково-інформаційний фронт: діяльність Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського під час війни»;

❏ «Освітянські бібліотеки в умовах війни: виклики сьогодення» та ін



РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Упродовж звітного періоду діяльність Ради молодих вчених здійснювалася за

такими напрямами:

❏ науково-організаційна робота;

❏ участь у наукових заходах;

❏ підвищення кваліфікації;

❏ науково-інформаційна діяльність;

❏ cпівпраця з науковою молоддю.



НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА 
ТА БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Для задоволення інформаційних потреб користувачів розвинуто традиційні й 
запроваджено нові форми роботи, насамперед в онлайн-режимі:

❏ поліпшено доступ до електронних інформаційних ресурсів через портал
бібліотеки: 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;

❏ здійснено інформаційно-бібліографічне обслуговування, насамперед Президії та
установ НАПН України тощо

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА  ТА БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ



ФОРМУВАННЯ ГАЛУЗЕВОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ

Бібліотечний фонд 
становить 584478 прим. 

документів

Вибуло з фонду –
1820 прим. видань



ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Загальна документовидача становить 35747

Кількість переглядів документів у Науково-педагогічній 

електронній бібліотеці – 10883



ВЕБПОРТАЛ 
ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

(http://dnpb.gov.ua/ua/)

Кількість віддалених користувачів у 2022 р. становить близько 63 тис.,
відвідуваність порталу – близько 100 тис., зокрема із таких зарубіжних країн
як США, Індонезія, Нідерланди, Польща, Німеччина, Ірландія, Канада та ін.

http://dnpb.gov.ua/ua/


НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Продовжено формування електронного каталогу ДНПБ, додано
8262 бібліографічні записи:

База даних «Книги» – 1435 бібліографічних записів

База даних «Періодика» – 4699 бібліографічних записів

База даних «Рідкісні книги» ‒ 823 бібліографічних записів, з них 230 –
іноземними мовами

База даних «Бібліотечна справа» – 705 бібліографічних записів

Розкрито зміст 64 прим. збірників наукових праць (3279 статей).

Обсяг електронного каталогу становить 458212 бібліографічних записів.

Проведено роботу з імідж-каталогом. Відібрано 5700 карток для подальшої
ретроконверсії в електронний каталог ДНПБ.

На сторінці порталу «Наукова періодика України онлайн з
питань освіти, педагогічної, психологічної та соціальних наук»
надано доступ до 367 назв повнотекстових наукових
серіальних (періодичних і продовжуваних) видань.



НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА 
ДНПБ УКРАЇНИ ім. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=

F&I21DBN=KNIGI_FULLTEXT&P21DBN=KNIGI&Z21ID

❏ Активізовано наповнення Науково-
педагогічної електронної бібліотеки. 
Її обсяг  – 6523 документи

❏ додано 3262 pdf-файли 
повнотекстових документів;

❏ відвідуваність – 11639; 

❏ звернень до повних текстів 
документів – 10883. 

http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=�F&I21DBN=KNIGI_FULLTEXT&P21DBN=KNIGI&Z21ID
http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?C21COM=�F&I21DBN=KNIGI_FULLTEXT&P21DBN=KNIGI&Z21ID


ПОСЛУГИ ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ 

 ЕЛЕКТРОННЕ ДОСТАВЛЯННЯ ДОКУМЕНТІВ:

відскановано та переслано 70 документів

 «ЗАПИТАЙ БІБЛІОТЕКАРЯ» та інші:

надано 47 довідок

 ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСІВ УДК ДЛЯ

ДОКУМЕНТІВ:

104 індекси

 ДОСТУП ДО МІЖНАРОДНИХ

ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ:

WEB OF SCIENCE, SCOPUS



ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА 
ТА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Інформаційний супровід наукових досліджень ДНПБ, зокрема:

❏ підготовка тематичних бібліографічних списків на запити вчених

НАПН України;

❏ укладання й оприлюднення на вебпорталі, у Facebook

рекомендаційних бібліографічних списків: «Освіта дорослих:

основні засади та перспективи», «Гендерна освіта: проблеми,

реалізація та перспективи розвитку», «В нас єдина мета – Україна

свята, нездоланна ніким і ніколи!», «Удосконалення державної

гендерної політики в освіті» та ін.;

❏ на замовлення установ і науковців НАПН України підготовлено 10

тематичних бібліографічних списків, відредаговано – 9.



РОБОТА З НАУКОВИМ ОБ’ЄКТОМ 

«ДОКУМЕНТИ  ПЕДАГОГІКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 

ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАПРЯМУ  19–20 ст. 

(1850–1917 рр.)», ЩО СТАНОВИТЬ НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ

Оцифровано 27 видань (8300 стор.);

мікрофільмовано 3 видання (664 арк.);

до бази даних «Рідкісна книга» внесено

823 бібліографічні записи, зокрема 230 –

іноземними мовами.

Обсяг бази – 12853 бібліографічні записи



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 Підготовлено і проведено Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «В

нас єдина мета – Україна свята, нездоланна ніким і ніколи!» в рамках

Міжнародного місячника шкільних бібліотек

http://dnpb.gov.ua/ua/всеукраїнський-місячник-шкільних-бі/

 За допомогою бази даних «Територія партнерства» розіслано інформацію

про інформаційні ресурси на допомогу учасникам освітнього процесу

 Взято участь у роботі робочої групи із залучення бібліотек України до

проєкту зі створення мережі майданчиків з вивчення української мови.

 Успішно розвивається онлайн-проєкт «Дистанційна самоосвіта

бібліотекарів». У межах відзначення Дня безпечного інтернету онлайн-

проєкт поповнено двома ресурсами: «Вчимося жити в безпеці» та «Як

навчити дітей інтернет-безпеці» (віртуальний кінозал). За 2022 р. ресурсами

проєкту скористалися близько 3000 фахівців.

http://dnpb.gov.ua/ua/на-допомогу-професійній-самоосвіті/

http://dnpb.gov.ua/ua/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D1%96/
http://dnpb.gov.ua/ua/на-допомогу-професійній-самоосвіті/


СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

❏ Проведено 9 науково-методичних та культурно-освітніх

масових заходів, до яких долучилося понад 3000 фахівці.

❏ Взято участь у 7 заходах, організованих іншими установами.

❏ Виголошено 26 виступів і повідомлень.

❏ Організовано 3 широкомасштабні Всеукраїнські акції.



ЕКСПОЗИЦІЙНО-ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Експозиційно-виставкову діяльність переважно реалізовано у
форматі віртуальних виставок-презентацій. В умовах воєнного часу
роботу здійснено під хештегом #працюємо_для_перемоги. Підготовлено
47 виставок, з них тематичних – 38, персональних – 9, з них 4 – із серії
«Ювіляри НАПН України», які було представлено на порталі та сторінці
ДНПБ у Facebook, а також поширено серед бібліотек мережі.



СУХОМЛИНІСТИКА ЯК АКТУАЛЬНИЙ

НАПРЯМ ПЕДАГОГІКИ
Науково-практичні заходи:

❏ ХІІ Міжнародні та ХХІХ Всеукраїнські педагогічні читання
«Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Шлях до серця
дитини в травматичних ситуаціях життя»
https://dnpb.gov.ua/ua/?news=32090;

❏ круглий стіл «Будівлі й класні кімнати в школі Василя
Сухомлинського крізь призму історії та сьогодення української
освіти» https://dnpb.gov.ua/ua/?events=32214.

Онлайн-проєкти: «Читаймо Сухомлинського
онлайн», «Sukhomlinsky News», «Дитина - частина
природи» https://www.facebook.com/dnpb.gov.ua/.

База даних «Сухомлиністика» (внесено – майже
1000 бібліографічних записів).

Віртуальний читальний зал Фонду В.О. Сухомлинського
http://dnpb.gov.ua/ua/virtualni-chytalni-zaly/virtualnyy-chytalnyy-zal-
fondu-v-o-sukhomlynskoho/

Спільно з Всеукраїнською асоціацією Василя Сухомлинського 

проведено Всеукраїнську мережеву бібліотечну акцію «Читаємо 

казки В. О. Сухомлинського», присвячену Всесвітньому дню читання 

вголос.

https://dnpb.gov.ua/ua/?news=32090
https://dnpb.gov.ua/ua/?events=32214
https://www.facebook.com/dnpb.gov.ua/
http://dnpb.gov.ua/ua/virtualni-chytalni-zaly/virtualnyy-chytalnyy-zal-fondu-v-o-sukhomlynskoho/


РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МОН УКРАЇНИ ТА НАПН УКРАЇНИ

❏ Проведено Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек в
рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек «В
нас єдина мета – Україна свята, нездоланна ніким і
ніколи!».

❏ Здійснено роботу щодо виконання плану заходів НАПН
України із запровадження Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої
освіти «Нова українська школа».

❏ Продовжено формування електронного інформаційного
ресурсу «Бібліотека Нової української школи», яка
систематично поповнюється актуальною інформацією за
такими рубриками: Офіційні документи, Інформаційні
матеріали, Медіаресурси, Інтернет-безпека тощо.

http://dnpb.gov.ua/ua/бібліотека-нової-української-школи/

http://dnpb.gov.ua/ua/%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8/


❏ взаємна участь у науково-практичних заходах ДНПБ та НБУ ім. В. І. Вернадського;

❏ проведення у рамках Всеукраїнського фестивалю науки VІI Всеукраїнського науково-
методологічного семінару з історії освіти «Педагогічна біографіка і біографістика в
сучасному науково-інформаційному просторі», Всеукраїнського науково-практичного
семінару «Нові бібліотечні сервіси та технології в інформаційному забезпеченні освіти»,
круглого столу «Інформаційно-аналітичний та інформаційно-бібліографічний супровід
науково-методичного забезпечення модернізації й реформування освіти», віртуальної
виставки «Установи НАПН України на науковому фронті: нові виклики та перспективи»;

❏ здійснення бібліометричного аудиту педагогічної науки за результатами наукометричної
системи «Бібліометрика української науки».

ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НАН УКРАЇНИ ТА НАПН УКРАЇНИ НА 2020-2022 РР. 



 заклади освіти (Київський університет імені Бориса Грінченка, Національний авіаційний

університет, НПУ ім. М. П. Драгоманова, Уманський державний педагогічний університет імені

Павла Тичини, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,

Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Технічний ліцей НТУУ «КПІ»), приватний заклад

вищої освіти «Київський міжнародний університет» та інш.;

 Київська Мала академія наук;

 установи НАПН України;

 бібліотеки України (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна

бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва та ін.);

 громадські організації (Українська асоціація Василя Сухомлинського, Українська асоціація

освіти дорослих, Українське товариство Януша Корчака, Українська бібліотечна асоціація,

Асоціація «Інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму»); споріднені установи

(Педагогічний музей України та ін.).

СПІВПРАЦЯ ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО



ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДНПБ

ЗМІ («Педагогічна газета України», «Освіта і суспільство», «Шкільна бібліотека плюс»):

опубліковано 5 статей співробітників, надано 6 інтерв’ю.



МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Участь у 63 міжнародних науково-практичних заходах, зокрема у 50 міжнародних наукових 

конференціях, з яких 14 відбулися в Австрії, Великій Британії, Іспанії, Італії, Латвїі, Португалії, 

США, ФРН, Японії тощо.

Членство в міжнародних наукових організаціях (Всекитайська асоціація з вивчення спадщини

В. О. Сухомлинського, Британська спілка з історії освіти, Українська асоціація дослідників освіти

(UERA), що є структурною частиною Європейської асоціації дослідників освіти (EERA),

Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури та ін.).

Налагодження міжнародних зв’язків із зарубіжними вченими з різних європейських країн

(Бельгія, Великобританія, Італія, Литва, Норвегія, Словенія, Угорщина, Чехія, Чорногорія та ін.).

Участь у міжнародних конкурсах/грантах:

❏ отримано грант для участі ДНПБ у проєкті «Жінка-лідерка в цифровому просторі»,
ініційованого структурою ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і
можливостей жінок https://sites.google.com/view/sdlady;

❏ подано заявку на Премію European Heritage Awards / Europa Nostra Awards у категорії
«Дослідження» (https://www.europeanheritageawards.eu/);

❏ подано індивідуальну заявку для участі у конкурсі на здобуття стипендії «Non-Residential
Fellowships for Scholars from Ukraine» («Нерезидентські стипендії для науковців України»)
для здійснення НД у 2023 р. у галузі гуманітарних та соціальних наук Non-Residential
Fellowships for Scholars from Ukraine | IWM WEBSITE.

https://sites.google.com/view/sdlady
https://sites.google.com/view/sdlady
https://www.europeanheritageawards.eu/
https://www.iwm.at/program/non-residential-fellowships-for-scholars-from-ukraine


ПРОТИДІЯ РОСІЙСЬКОМУ АГРЕСОРУ

Підготовлено і надіслано листи історикам освіти з різних європейських

країн (Бельгія, Великобританія, Італія, Литва, Словенія, Угорщина,

Чорногорія) про війну рф проти України, підтримано звернення до

міжнародної спільноти з осудженням російської агресії;

– актуалізовано тематику масових науково-практичних заходів та

віртуальних виставок;

– висвітлено інформацію про діяльність ДНПБ в умовах воєнного стану на

вебпорталах НАПН України та ДНПБ, на офіційній сторінці ДНПБ у

соціальній мережі Facebook під хештегом #працюємо_для_перемоги;

– розміщено на порталі ДНПБ інформаційно-аналітичні матеріали «Освіта і

наука в умовах війни»;

– здійснено інформаційну протидію агресору;

– участь у волонтерській і

благодійній діяльності.



ФІНАНСОВА Й ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

❏ ДНПБ використовувала виділені асигнування загального й спеціального фондів Державного

бюджету, враховуючи вимоги Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»;

❏ заборгованість із виплати заробітної плати в ДНПБ відсутня;

❏ за заявами працівників перераховано кошти із заробітної плати в червні та вересні на

фінансову підтримку ЗСУ;

❏ проведено комплекс заходів щодо захисту фонду від можливого пошкодження через

військові дії;

❏ реалізовано процедуру державних закупівель у системі Prozorro на послуги постачання

❏ проведено заходи до Всеукраїнського дня довкілля;

❏ забезпечено відповідні заходи з пожежної безпеки та охорони праці ;

❏ виконано роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду ;

❏ забезпечено безперебійне функціонування локальної мережі та комп’ютерного парку,

перевезення літератури з інших організацій;

❏ здійснено щорічну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних

активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та

розрахунків.



НАЙВАГОМІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах воєнного стану завершено виконання 3 прикладних наукових досліджень.

❏ Організовано протидію російському агресору.

❏ Підготовлено та оприлюднено 226 одиниць наукової продукції, зокрема 9 - у виданнях, що індексуються

Scopus, WoS.

❏ Розпочато упровадження результатів наукових досліджень (133 довідки (акти), 4 свідоцтва про реєстрацію

авторського права на твори).

❏ Продовжено реалізацію п’яти онлайн-проєктів як форми впровадження результатів дослідження.

❏ Продовжено наповнення чотирьох віртуальних читальних залів на вебпорталі ДНПБ.

❏ Розміщено інформаційно-аналітичні матеріали «Освіта і наука в умовах війни» (http://dnpb.gov.ua/ua/virtualni-

chytalni-zaly/virtualnyy-chytalnyy-zal-osvityanyna/).

❏ Підготовлено та оприлюднено 6-й випуск періодичного видання «Науково-педагогічні студії»

(http://npstudies.dnpb.gov.ua/issue/archive).

❏ Проведено понад 20 науково-практичних, науково-інформаційних та культурно-освітніх онлайн-заходів

(https://dnpb.gov.ua/ua/?post_type=events) (9 із Плану роботи НАПН України).

❏ Взято участь у 2 зарубіжних науково-практичних заходах (Італія, Норвегія, https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2907/

http://dnpb.gov.ua/ua/?news=31843).

❏ Подано 2 заявки на здобуття міжнародної премії та участь у міжнародному конкурсі.

❏ Здійснено формування та розвиток галузевого інформаційного ресурсу (доступні через вебпортал бази даних

та цифровий контент рідкісних видань; електронна бібліотека; ресурс «Бібліотека Нової української школи»,

створено сторінку «Українська мова онлайн»).

❏ Забезпечено розвиток сухомлиністики, методичний супровід діяльності мережі

освітянських бібліотек.

❏ Надавався доступ до міжнародних інформаційних ресурсів Web of Science, Scopus

та ін.

http://dnpb.gov.ua/ua/virtualni-chytalni-zaly/virtualnyy-chytalnyy-zal-osvityanyna/
http://npstudies.dnpb.gov.ua/issue/archive
https://dnpb.gov.ua/ua/?post_type=events
https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2907/
http://dnpb.gov.ua/ua/?news=31843


ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

❏ несвоєчасність підготовки та подання рукописів планової продукції;

❏ формальна робота науково-експертної ради;

❏ невиконання окремими науковими працівниками індивідуальних планів щодо статей у

фахових виданнях України, а більшістю науковців – у зарубіжних виданнях, що входять до

баз даних Scopus та WоS;

❏ низький рівень міжнародної діяльність більшості наукових і бібліотечних працівників,

насамперед участі у міжнародних проєктах/конкурсах/грантах;

❏ погіршення поповнення фонду бібліотеки друкованими виданнями;

❏ зниження кількості реальних читачів;

❏ недостатній рівень бібліографічної компетентності більшості бібліотечних працівників тощо.



ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2023 р.

❏ забезпечення систематичного контролю за виконанням наукових досліджень в умовах

воєнного стану та повоєнного відновлення України;

❏ своєчасне подання якісних рукописів планової продукції та висвітлення проміжних

результатів дослідження;

❏ підвищення публікаційної активності у наукових фахових виданнях та виданнях, що

входять до наукометричних баз даних Scopus та WoS;

❏ забезпечення належного реагування на проблеми та кризові явища, зумовлені російсько-

українською війною та світовою пандемією COVID-19;

❏ моніторинг упровадження результатів наукових досліджень;

❏ здійснення бібліометричного аудиту наукової діяльності вчених НАПН України;

❏ активізація міжнародного співробітництво ДНПБ відповідно до індикаторів Стратегії

інтернаціоналізації НАПН України на 2021–2025 рр.;

Наукова та науково-організаційна робота :



❏ забезпечення участі у вітчизняних і міжнародних проєктах/грантах/конкурсах;

❏ забезпечення своєчасної підготовки та оприлюднення наукового періодичного видання

«Науково-педагогічні студії» та його поширення (включення до різних реферативних та

наукометричних міжнародних баз даних, залучення до співпраці зарубіжних вчених у якості

авторів та рецензентів тощо);

❏ підвищення фахового рівня наукових і бібліотечних працівників;

❏ залучення молодих вчених і бібліотекарів до роботи в ДНПБ, забезпечення їхнього

професійного зростання;

❏ забезпечення ефективної діяльності науково-експертної ради та інформаційно-бібліотечної

ради як дорадчих органів вченої ради;

❏ врахування результатів наукової роботи співробітників від час проходження конкурсу на

заміщення вакантних посад чи атестації;

❏ продовження популяризації діяльності ДНПБ (на вебпорталах НАПН України та ДНПБ, у ЗМІ,

соціальних мережах тощо);

Наукова та науково-організаційна робота :



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;

❏ інтенсифікація пошуку форм і забезпечення поповнення фонду актуальними друкованими

виданнями;

❏ забезпечення бібліографічного редагування за різними вітчизняними і зарубіжними стилями

наукових праць співробітників ДНПБ, Президії НАПН України;

❏ розширення репертуару та поліпшення якості бібліотечно-бібліографічних, культурно-освітніх

продуктів та послуг, насамперед в онлайн-режимі;

❏ збереження рідкісних видань (книжкових пам’яток), що належать до національного надбання,

введення їх до наукового обігу через організацію експозиційно-виставкової діяльності тощо;

продовження створення цифрового контенту рідкісних видань;

❏ забезпечення діяльності та наповнення віртуальних читальних залів.



Науково-методична та соціокультурна 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) для

формування професійної компетентності працівників мережі освітянських бібліотек МОН

України та НАПН України;

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

❏ участь у підготовці офіційних документів щодо науково-методичного забезпечення

освітянських бібліотек (спільно з МОН України).

❏ організація та проведення культурно-освітніх заходів (екскурсій, лекторіїв, презентацій, акцій

тощо), насамперед віртуальних;

❏ наповнення сторінки «Українська мова онлайн» на вебпорталі ДНПБ;

❏ здійснення експозиційно-виставкової роботи;

❏ налагодження контактів з українськими та зарубіжними бібліотеками (обмін науково-

інформаційними ресурсами, проведення спільних заходів тощо).



Фінансово-господарська діяльність:

❏ інтенсифікація надання платних послуг з метою збільшення надходжень до

спеціального фонду ДНПБ;

❏ організація роботи в умовах відключення комунікацій (технічне забезпечення,

інформування працівників, періодичне дублювання інформації з вебпорталу та

серверу на додаткових носіях тощо);

❏ забезпечення санітарно-гігієнічних норм в умовах воєнного стану;

❏ поліпшення матеріально-технічної бази (за наявності коштів): сучасна комп’ютерна

техніка, гарнітура, відео- та аудіозасоби;

❏ здійснення подальших ремонтних робіт у приміщенні (за наявності коштів) та ін.



Дякую всім вам, шановні колеги,

за роботу в 2022 р. – році нових викликів і випробувань!

Із прийдешнім Різдвом Христовим і Новим 2023 роком!

Нехай він буде переможним і мирним 

для нашої України!

СЛАВА УКРАЇНІ! 

ГЕРОЯМ СЛАВА!

Адреса

вул. Берлінського Максима, 9 

тел.: (044) 467-22-14

E-mail:

dnpb@i.ua  (для офіційних звернень)

dovidka_dnpb@i.ua (для довідок)

fond.dnpb@ukr.net (послуги для віддаленого користувача)

ofdnpb@i.ua (обмінний фонд)

vnokd@i.ua (індексування документів за УДК)

metodist08@i.ua (методичний супровід)


