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Громадська діяльність Голова секції працівників шкільних бібліотек 

Української бібліотечної асоціації, член Асоціації В. О. 

Сухомлинського 

Нагороди Грамота ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

НАПН України (наказ № 69-ос від 25.09.2019 р.) 

Грамота ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти 

МОНУ» (наказ від 19.09.2016 №35). 

Грамота Державної науково-педагогічної бібліотеки              

ім. В.О. Сухомлинського (від 17.11.2016). 

 

Науково-дослідна діяльність(загальна характеристика) проведення моніторингових  

досліджень діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України  (2012-2015 

рр.), розробка  регламентуючих та організаційно-методичних документів для бібліотек 

загальноосвітніх навчальних закладів,  дослідження змін, що відбуваються як в окремих  
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бібліотеках, так і в мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України загалом; 

виявлення й впровадження в практику роботи освітянських книгозбірень бібліотечних 

інновацій (вперше створених або удосконалених як ДНПБ України ім. 

В. О. Сухомлинського, так і іншими освітянськими бібліотеками мережі), спрямованих на 

підвищення ефективності та якості їх діяльності, організація масових науково-

практичних заходів різних рівнів (конференцій, семінарів, бібліотечних секцій, 

тренінгів, майстер-класів, вебінарів, конкурсів, виставок, круглих столів, занять 

бібліотекознавчого лекторію тощо).  
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2022 : довідник / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: О. 
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140 c. ISBN 978-617-552-134-2 
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2021 : довідник / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: О. 

Л. Гончаренко, І. І. Хемчян ; наук. ред. Л. О. Пономаренко]. – Вінниця : ТВОРИ, 2021. – 

143 c. ISBN 978-966-949-919-6 
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2020: довідник /НАПН України, ДНПБ України ім. В. О.  Сухомлинського; [уклад.: О.Л. 

Гончаренко, І. І. Хемчян; наук. ред. Л. О. Пономаренко]. –Київ: [б. в.], 2020.–153c. 

Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг діяльності : довідник 

статистичний / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. 

Сухомлинського ; [уклад.: О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян; наук. ред.. Т. В. Добко]. – Київ 

: [б. в.], 2019. –  141 с.  

Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, 

спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників 

освітянської галузі / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; [уклад.:   

О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян ; наук. ред.і від. за вип. І. І. Хемчян]. – Київ:[б. в.], 2019. – 

129 с. 

Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, 

спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників 

освітянської галузі / НАПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; [уклад.:   

О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян ; наук. ред.і від. за вип. І. І. Хемчян]. – Київ:[б. в.], 2018. – 

119 с. 
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Назва 

наукометричної БД 

Медійна та інформаційна грамотність – головна компетенція 

сучасного бібліотекаря. Бібліотечний вісник. / Ірина Хемчян, 

Олена Гончаренко // Бібл. вісн. – 2022. № 2.  С. 104-107. Текст 
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статті представлено також в інтернеті: 

http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2022_2_11 

Всеукраїнська інформаційна кампанія Рух "Зелені бібліотеки" в 

Україні / Ірина Хемчян, Олена Гончаренко // Бібл. вісн. – 2021. – 

№ 1. – С. 93–96. Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_1_13, 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726910 

Index Copernicus 

Всесвітня акція Safer Internet Day / Ірина Хемчян, Олена 

Гончаренко // Бібл. вісн. – 2020. – № 2. – С. 48–49. Текст статті 

представлено також в інтернеті: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_2_10, 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722009 

Index Copernicus 

  

 

Статті у виданнях, що затверджені МОН України  

Повний бібліографічний опис відповідно до ДСТУ 

Гончаренко О. Видавнича та інформаційна діяльність освітянських бібліотек з 

популяризації спадщини  Василя Сухомлинського : (до 100-річчя від дня народження) 

/ Олена Гончаренко // Вісн. Кн. палати. – 2019. – №. 1. – С. 36–39. Текст статті 

представлено також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_1_12. 

Гончаренко, О. Науково-інформаційна діяльність провідних бібліотек освітянської 

галузі: тенденції, напрями, перспективи / Олена Гончаренко // Наук. пр. Нац. б-ки 

України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : 

[б. в.], 2019. – Вип. 51. – C. 309–317. – Текст статті представлено також в інтернеті: 
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
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Повний бібліографічний опис відповідно до ДСТУ 

Гончаренко О. Л., (2022) «Тенденції та вектори розвитку інформаційних ресурсів 

провідних освітянських книгозбірень мережі освітянських бібліотек в умовах глобальних 

викликів» : Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки України : матеріали звіт. 

наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 21 грудня 2021 р., Київ / 

НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. 

Березівська (голов. ред.), Д. О. Закатнов, С. В. Тарнавська (відп. за вип.) та ін.]. – Вінниця 

: ТВОРИ, 2022. –  с. 65-66/ Текст статті представлено також в інтернеті: 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/abstracts_collection_2022-1.pdf 

Гончаренко О., Цифровізація як нова реальність сучасної книгозбірні мережі 

освітянських бібліотек // Current challenges, trends and transformations. Proceedings of the 

XII International Scientific and Practical Conference. Boston, USA. 2022. Pp. 38-40 URL: 

https://isg-konf.com/current-challenges-trends-and-transformations/ Available at : DOI: 

10.46299/ISG.2022.2.12 

Хемчян І. І., Гончаренко О. Л. (2021) «Інформаційно-освітній простір бібліотеки закладу 

загальної середньої освіти» : Роль інновацій як чинника розвитку освітнього простору : 

матеріали Міжнар. наук. конф. (Дніпро, 26 березня 2021 р). Міжнародний гуманітарний 

дослідницький центр, м.  Дніпро, Україна. 2021. С. 33 – 37. Текст статті представлено 

також в інтернеті: 
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Міжнародної науково-практичної конф. ( Анкара, Туреччина, 19-22 жовтня 2021р.). 

International Science Group. 2021. Стр. 258-263. URL: https://isg-konf.com . Доступ за 
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http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/abstracts_collection_2021.pdf  

Гончаренко О. Л., Представлення бібліографічних ресурсів мережі освітянських 

бібліотек МОН України та НАПН України на порталі ДНПБ України ім. В. О. 

Сухомлинського» / матеріал підгот. Гончаренко О. Л. // Шк. б-ка плюс. – 2021. – Січень, 
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2020 р., Київ / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; 
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Гончаренко О. Л., Електронні презентації  «Онлайн-ресурси для самоосвіти фахівців 

освітянських бібліотек», «Інтернет-безпека дітей під час карантину» 

https://dnpb.gov.ua/ua/23614-2/ 

Гончаренко, О. Л. Провідні книгозбірні мережі освітянських бібліотек України: 

сучасний стан, здобутки, перспективи / О. Л. Гончаренко // Інформаційне забезпечення 

сфери освіти України : матеріали звіт. наук.-практ. конф. Держ. наук.-пед. б-ки України 

ім. В. О. Сухомлинського за результатами наук. дослідж. у 2019 р., 7 листоп. 2019 р. : 

[тези] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; 

[редкол.: Л. Д. Березівська (голова) та ін.]. – Електрон. дані. – Київ : [б. в., 2019].  

https://isg-konf.com/
https://doi.org/10.46299/ISG.2021.II.V
https://doi.org/10.36074/logos-15.10.2021.36
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/abstracts_collection_2021.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003836
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722010
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722010
http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library2020/paper/view/22165
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR2jFxsqdSHTaax8WdJ_yB0LOkKrNEpp7kQULUVOzYepPOjjV6EtjoR4vDHq-Zj85VFRL6EKkynxVM4/pub?start=true&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR2jFxsqdSHTaax8WdJ_yB0LOkKrNEpp7kQULUVOzYepPOjjV6EtjoR4vDHq-Zj85VFRL6EKkynxVM4/pub?start=true&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRjic0_BFyh0fCAS861PztSDPKCPvXpOrMrjgZ-TQG0pOH0jiXCMv612Brp0T_paJOKVu5QnR5B2j0G/pub?start=true&loop=false&delayms=2000
https://dnpb.gov.ua/ua/23614-2/


Інформаційно-нормативний збірник на допомогу методистам з бібліотечних фондів / М-

во освіти і науки України, Держ. наук. установа „Інститут інноваційних технологій і 

змісту освіти” ; [упоряд.: Николюк О.В., Мартинюк О.В., Гончаренко О. Л., Шелях Г.А., 

та ін.] // Методист. – 2014. – № 9. – С. 3–72. 

Михайленко К.П., Гончаренко О.Л. «Освітянська преса» // Київ: журнал «Завуч» - 2011 

р. - № 29. – с. 14-15 

Михайленко К.П., Гончаренко О.Л., Чала Н.В. «Шкільна бібліотека – координатор 

інформаційної культури особистості» // Київ: газета «Шкільна бібліотека плюс» - 2012 р. 

-   № 1-2 (205-206). - с. 24-25 

Гончаренко О.Л. «У полі зору – шкільний підручник» // Київ: журнал «Шкільний 

бібліотечно-інформаційний центр» - 2012 р.- № 4. - с. 1-4 

Михайленко К.П., Гончаренко О.Л., Чала Н.В. «Фонди бібліотек загальноосвітніх 

навчальних закладів: стан, проблеми, перспективи» // Київ: науково-методичний часопис 

«Шкільна бібліотека плюс» - 2013 р.- № 20-21. - с.27-30 

 

Участь у науково-практичних заходах 

Назва заходу Тема доповіді Місце проведення Дата 

проведенн

я 

Звітна  науково-

практична 

конференція 

«Інформаційне 

забезпечення сфери 

освіти та науки 

України»  

«Тенденції та вектори 

розвитку 

інформаційних 

ресурсів провідних 

освітянських 

книгозбірень мережі 

освітянських бібліотек 

в умовах глобальних 

викликів» 

ДНПБ України ім.  

В. О. Сухомлинського 

 

21 грудня 

2022 р. 

XII Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Сучасні виклики, 

тенденції та 

трансформації» 

Цифровізація як нова 

реальність сучасної 

книгозбірні мережі 

освітянських бібліотек 

м. Бостон, США 13-16 

грудня 2022 

р. 

Семінар «Бібліотека 

— центр 

національно-

патріотичного 

виховання 

студентів. 

Бібліотека і війна» 

«Інформаційні сервіси 

та електронні ресурси 

мережі освітянських 

бібліотек України» 

ДУ «Науково-

методичний центр вищої 

та фахової передвищої 

освіти» 

28 вересня 

2022 р. 

Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар 

«Інформаційні 

ресурси 

освітянських 

бібліотек у розвитку 

цифрової освіти, 

педагогіки в умовах 

воєнного стану».  

«Тенденції та вектори 

розвитку 

інформаційних 

ресурсів провідних 

освітянських 

книгозбірень мережі 

освітянських бібліотек  

в умовах глобальних 

викликів» 

ДНПБ України ім.  

В. О. Сухомлинського 

онлайн-засідання 

28 жовтня 

2022 р. 

https://nmc-vfpo.com/seminar-biblioteka-czentr-naczionalno-patriotychnogo-vyhovannya-studentiv-biblioteka-i-vijna/
https://nmc-vfpo.com/seminar-biblioteka-czentr-naczionalno-patriotychnogo-vyhovannya-studentiv-biblioteka-i-vijna/
https://nmc-vfpo.com/seminar-biblioteka-czentr-naczionalno-patriotychnogo-vyhovannya-studentiv-biblioteka-i-vijna/
https://nmc-vfpo.com/seminar-biblioteka-czentr-naczionalno-patriotychnogo-vyhovannya-studentiv-biblioteka-i-vijna/
https://nmc-vfpo.com/seminar-biblioteka-czentr-naczionalno-patriotychnogo-vyhovannya-studentiv-biblioteka-i-vijna/
https://nmc-vfpo.com/seminar-biblioteka-czentr-naczionalno-patriotychnogo-vyhovannya-studentiv-biblioteka-i-vijna/
https://nmc-vfpo.com/seminar-biblioteka-czentr-naczionalno-patriotychnogo-vyhovannya-studentiv-biblioteka-i-vijna/
https://docs.google.com/presentation/d/1TXp_GAUYRsgZgr40p_aWLkoytINHV5E5/edit?usp=sharing&ouid=109060797972946369831&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1TXp_GAUYRsgZgr40p_aWLkoytINHV5E5/edit?usp=sharing&ouid=109060797972946369831&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1TXp_GAUYRsgZgr40p_aWLkoytINHV5E5/edit?usp=sharing&ouid=109060797972946369831&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1TXp_GAUYRsgZgr40p_aWLkoytINHV5E5/edit?usp=sharing&ouid=109060797972946369831&rtpof=true&sd=true


Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар 

«Інформаційні 

ресурси 

освітянських 

бібліотек у розвитку 

освіти, педагогіки: 

стан, здобутки та 

перспективи».   

«Інформаційні сервіси 

та електронні ресурси 

мережі освітянських 

бібліотек України» 

ДНПБ України ім.  

В. О. Сухомлинського 

онлайн-засідання 

26 травня 

2022 р. 

Науково-

методологічний 

семінар «Наукова 

бібліотека та якість 

освіти»   

«Освітянські бібліотек

и в умовах війни: 

виклики сьогодення» 

ДНПБ України ім.  

В. О. Сухомлинського 

онлайн-засідання 

5 травня 

2022 р. 

Всеукраїнський 

вебінар  

«Краєзнавча робота 

шкільної бібліотеки 

як складова 

культурно-

історичного та 

патріотичного 

виховання дітей та 

учнівської  молоді» 

„Підсумки 

Всеукраїнського 

місячника шкільних 

бібліотек 2021” 

онлайн-засідання 16 грудня  

2021 р. 

Звітна науково-

практична 

конференція 

«Інформаційне 

забезпечення сфери 

освіти та науки 

України 

«Мережа освітянських 

бібліотек України в 

медіа-просторі» 

ДНПБ України 

ім. В. О.Сухомлинського 

21 грудня  

2021 р. 

II Міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Scientific practice: 

modern and classical 

research methods» 

«Scientific-informational 

and socio-cultural 

activity of the leading 

book collections of the 

network of educational 

libraries» 

Бостон, USA 15 жовтня           

2021 р. 

V Міжнародній 

науково-практичній 

конференції «Trends 

in science and 

practice of today»  

«Діяльність 

освітянських бібліотек 

України в умовах 

модернізації освіти» 

Анкара, Туреччина 19-22 

жовтня 

2021р. 

Міжнародній 

науково-практичній 

конференції “Роль 

інновацій як 

чинника розвитку 

освітнього 

простору"  

«Інформаційно-

освітній простір 

бібліотеки закладу 

загальної середньої 

освіти» 

Міжнародний 

гуманітарний 

дослідницький центр, м. 

Дніпро 

26 березня    

2021 р. 

Всеукраїнський 

вебінар  „Роль 

„Підсумки 

Всеукраїнського 

онлайн-засідання 24 грудня  

2020 р. 

https://docs.google.com/presentation/d/1izzngcaNjAJMUktNGaq76TpEGenOpI0g/edit?usp=sharing&ouid=109060797972946369831&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1izzngcaNjAJMUktNGaq76TpEGenOpI0g/edit?usp=sharing&ouid=109060797972946369831&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1izzngcaNjAJMUktNGaq76TpEGenOpI0g/edit?usp=sharing&ouid=109060797972946369831&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1izzngcaNjAJMUktNGaq76TpEGenOpI0g/edit?usp=sharing&ouid=109060797972946369831&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQvdWTkPV7lzNwqJ-SXxGrsrraX0XRH2PO3PVlpwqPygpL8QREHdF3t3PSKQDCNcEMh_iDpVuzJZcAI/pub?start=true&loop=false&delayms=5000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQvdWTkPV7lzNwqJ-SXxGrsrraX0XRH2PO3PVlpwqPygpL8QREHdF3t3PSKQDCNcEMh_iDpVuzJZcAI/pub?start=true&loop=false&delayms=5000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQvdWTkPV7lzNwqJ-SXxGrsrraX0XRH2PO3PVlpwqPygpL8QREHdF3t3PSKQDCNcEMh_iDpVuzJZcAI/pub?start=true&loop=false&delayms=5000
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf


шкільної бібліотеки 

в екологічному 

вихованні учнів”   

 

місячника шкільних 

бібліотек 2020” 

Звітна науково-

практична 

конференція 

«Інформаційне 

забезпечення сфери 

освіти та науки 

України» 

«Представлення 

бібліографічних 

ресурсів мережі 

освітянських бібліотек 

МОН України та 

НАПН України на 

порталі ДНПБ України 

ім. В. О. 

Сухомлинського» 

ДНПБ України 

ім. В. О.Сухомлинського 

22 грудня  

2020 р. 

V Міжнародна. 

конференція 

«University Library 

at a New Stage of 

Social 

Communications 

Development» 

Довідник «Науково-

інформаційна та 

соціокультурна 

діяльність провідних 

освітянських бібліотек 

- 2020» як 

популяризатор та 

поширювач 

інформаційних 

продуктів провідних 

освітянських бібліотек 

Дніпровський 

національний 

університет залізничного 

транспорту імені 

академіка В. Лазаряна 

8–9 жовтня 

 2020 р. 

Міжнародна 

наукова 

конференція 

«Бібліотека. Наука. 

Комунікація. 

Розвиток 

бібліотечно-

інформаційного 

потенціалу в умовах 

цифровізації» 

«Традиції та інновації 

науково-методичної 

діяльності Державної 

науково-педагогічної 

бібліотеки України 

імені В. О. 

Сухомлинського» 

НБУ ім. В. І. 

Вернадського 

 

6–8 жовтня 

 2020 р. 

Лекційне заняття 

«Шлях до безпеки в 

інтернеті»  

«Міжнародний день 

безпечного інтернету 

2020» 

ДНПБ України 

ім. В. О.Сухомлинського 

5 лютого 

2020 р. 

Науково-методичні 

семінари  

«Бібліотека в 

освітньому 

просторі Нової 

української школи» 

проведених в 

рамках 

бібліотекознавчого 

лекторію. Тема –  

«Огляд матеріалів 

Всеукраїнського 

місячника шкільних 

бібліотек «Бібліотека 

Нової української 

школи – простір для 

освітніх можливостей 

учнів» 

ДНПБ України 

ім. В. О.Сухомлинського 

13 січня,  

17 лютого  

2020 року 

Науково-практичні 

семінари 

«Діяльність 

 «Використання 

мультемедійних 

ДНПБ України 

ім. В. О.Сухомлинського 

14 січня 

2019 р., 25 

лютого 

http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/abstracts_collection_2020.pdf


бібліотеки Нової 

української школи: 

стан та 

перспективи» 

презентацій в роботі 

шкільної бібліотеки» 

2019 р., 14 

березня 

2019 р. 

Круглий стіл  

«Сухомлинський у 

літературі і 

мистецтві» 

«Видавнича та 

інформаційна 

діяльність освітянських 

бібліотек з 

популяризації 

спадщини В. О. 

Сухомлинського 

ДНПБ України 

ім. В. О.Сухомлинського 

18 квітня 

2019 р. 

Тренінг для 

спеціальних 

наукових бібліотек 

установ НАПН 

України 

«Інноваційний 

розвиток 

спеціальних 

наукових бібліотек 

установ НАПН 

України: пошук 

нових форматів» 

«Спеціальні наукові 

бібліотеки установ 

НАПН України в 

дзеркалі статистики» 

Бібліотека ім. А. Ф. 

Залевської Інституту 

психології ім. Г. С. 

Костюка НАПН України 

21 травня 

2019 р. 

Засідання 

методичного 

об'єднання 

шкільних 

бібліотекарів міста 

Чернігова: в рамках 

серпневих 

конференцій 

«Науково-методичне 

забезпечення 

Державної науково-

педагогічної бібліотеки 

України ім. В. О. 

Сухомлинського 

інноваційної діяльності 

бібліотеки Нової 

Української школи» 

м.Чернігів 27 серпня 

2019 р. 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Інформаційне 

забезпечення сфери 

освіти та науки: до 

20-річчя Державної 

науково-

педагогічної 

бібліотеки України 

імені В. 

О. Сухомлинського

» 

«Провідні книгозбірні 

мережі освітянських 

бібліотек України: 

сучасний стан, 

здобутки, 

перспективи» 

ДНПБ України 

ім. В. О.Сухомлинського 

7 листопада 

2019 р. 

Науково-

методичний семінар 

«Бібліотечно-

інформаційне 

забезпечення 

наукових 

досліджень у галузі 

«Моніторинг 

діяльності спеціальних 

наукових бібліотек 

установ НАПН 

України» 

ДНПБ України 

ім. В. О.Сухомлинського

, бібліотека Інституту 

педагогічної освіти і 

освіти дорослих НАПН 

України 

 

10 травня 

2018 р. 



освіти, педагогіки 

і  психології»   

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

„Бібліотека закладу  

вищої освіти в 

умовах 

трансформаційних 

змін: відкрита наука, 

відкритий доступ, 

цифрова педагогіка” 

«Тенденції розвитку 

бібліотек закладів 

вищої освіти III-IV р. а. 

педагогічного та 

інженерно-

педагогічного 

профілю» 

Бібліотека імені 

М. А. Жовтобрюха 

Полтавського 

національного 

педагогічного 

університету 

імені В. Г. Короленка 

20–21 

вересня 

2018 р. 

Міжнародна 

наукова 

конференція 

«Бібліотека. Наука. 

Комунікація», 

присвячена 100-

річчю Національної 

бібліотеки України 

імені 

В. І. Вернадського 

 

«Науково-

інформаційна й 

видавнича діяльність 

провідних бібліотек 

освітянської галузі: 

тенденції, напрями, 

перспективи» 

НБУ ім. В. І. 

Вернадського 

 

6–8 

листопада 

2018 р. 

 

Всеукраїнський 

вебінар «Шкільна 

бібліотека – центр 

творчого розвитку 

дитини» (за підсум-

ками Всеукраїнсь-

кого місячника 

шкільних бібліотек) 

«Використання 

мультимедійних 

презентацій в роботі 

шкільної бібліотеки» 

Бізнес-центр "Євразія" м. 

Київ , офіс. Майкрасофт 

 

4 грудня 

2018 р. 

Звітна науково-

практична 

конференція 

«Інформаційне 

забезпечення сфери 

освіти України» 

«Науково-

інформаційна та 

видавнича діяльність 

провідних бібліотек 

освітянської галузі у 

2018 році»  

ДНПБ України 

ім. В. О.Сухомлинського 

21 грудня 

2018 р. 

VІІІ Міжнародна 

виставка 

«Інноватика в 

сучасній освіті» 

 

«Бібліотеки  

загальноосвітніх 

навчальних закладів - 

сучасний стан» 

 

Київський Палац дітей та 

юнацтва, 

 

15 жовтня 

2016 р 

Міжнародна  

науково-практична 

конференція 

«Інформаційна 

діяльність галузевих 

бібліотечних 

комплексів в умовах  

розвитку 

суспільства знань»   

«Організаційні засади 

формування 

Всеукраїнського 

репозитарію 

навчального контенту»  

 

АПН України 

 

17-19 

вересня 

2014 р. 



 

Всеукраїнська  

науково-практична 

конференція 

«Сучасна дитина та 

бібліотека: 

перспективи та 

проблеми розвитку 

відносин».    

 

«Всеукраїнський 

репозитарій 

навчального контенту» 

 

Національна бібліотека 

України для дітей 

 

7-9 жовтня 

2014 р. 

Всеукраїнська  

науково-практична 

конференція 

«Проблеми 

сучасного 

підручника»  

 

«Організаційні засади 

формування 

Всеукраїнського 

репозитарію 

навчального контенту»  

 

Будинок вчителя, 

України 

 

23-24 

жовтня 

2014 р. 

Всеукраїнський  

вебінар  «Шкільна 

бібліотека – 

стратегічний 

партнер освіти»    

 

«Всеукраїнський 

репозитарій 

навчального контенту» 

 

Бізнес-центр "Євразія" м. 

Київ , офіс. Майкрасофт 

 

28 жовтня 

2014 р. 

Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар 

«Інформаційна 

підтримка школи» 

«Формування фондів 

бібліотек 

загальноосвітніх 

навчальних закладів в 

умовах сучасного 

інформаційного 

простору» 

м. Рівне 

 

19 березня  

2013 р. 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Інтегрований 

галузевий 

інформаційний 

ресурс: стан, 

проблеми, 

перспективи 

створення та 

забезпечення 

доступу» 

«Бібліотеки  

загальноосвітніх 

навчальних закладів в 

умовах сучасного 

інформаційного 

простору» 

 

м. Вінниця 

 

13-15 

жовтня 

2013 р. 

Всеукраїнський 

семінар-практикум 

для відповідальних 

фахівців за розподіл 

та доставку 

підручників до 

навчальних закладів 

на тему: 

«Комплектування 

бібліотечних фондів 

«Бібліотеки  

загальноосвітніх 

навчальних закладів - 

сучасний стан" 

Монмолодьспорт, 

Інститут інноваційних 

технологій і змісту 

освіти 

29 лютого 

2012 р. 



шкільних 

підручників: 

порядок та 

перспективи 

оновлення» 

 

Науково-організаційна діяльність (експертна діяльність, членство в спеціалізованих 

вчених радах, участь у робочих/експертних групах, комісіях МОН, редколегіях 

періодичних видань тощо) 

Вид діяльності Примітки 

  

  

 

Науково-педагогічна діяльність 

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами 

ПІБ здобувача Тема дисертації 
Наукова 

спеціальність 
Примітки 

    

    

 

Міжнародна діяльність: 

Участь у проєкті “Жінка-лідерка в цифровому просторі” ініційованого структурою ООН 

Жінки (Структура Організації Об’єднаних Націй з питань гендерної рівності та розширення 

прав і можливостей жінок) у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України, 

Українською бібліотечною асоціацією, за підтримки Міністерства закордонних справ 

Канади. Реалізацію впровадження організовує ТОВ “Академія цифрового розвитку”. 

Пройдено курс трененгів, отримано сертифікат. Детальніше: 

https://sites.google.com/view/sdlady 

Участь у міжнародних проектах 

Назва 

програми 

Номер 

проекту 

Організація 

грант-

холдер 

Назва 

проекту 

Період 

реалізації 

Роль 

учасника 

      

      

      

 

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності 

Назва 

організації 

Назва проекту Період 

реалізації 

Координатор 

проекту 

Роль учасника 

     

     

     

 

Професійний розвиток: 

Підвищення кваліфікації 

https://sites.google.com/view/sdlady


Назва установи Назва курсу Документ, 

що засвідчує 

Дата видачі 

довідки/сертифікат

у 

 Goethe-Institut, 

Українська 

бібліотечна 

асоціація 

 

Семінар «Вікіпедія для 

бібліотек та 

бібліотекарів» 

Сертифікат 

№ 

10/18/02/2016 

18 лютого 2016 р. 

Бібліотека імені 

М. А. Жовтобрюха 

Полтавського 

національного 

педагогічного 

університету 

імені В. Г. Короленк

а 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

„Бібліотека закладу  

вищої освіти в умовах 

трансформаційних змін: 

відкрита наука, відкритий 

доступ, цифрова 

педагогіка” 

Сертифікат 20–21 вересня 2018 

р. 

 Goethe-Institut, 

Українська 

бібліотечна 

асоціація 

 

Семінар «Плагіат у 

суспільстві. Роль 

бібліотеки у формуванні 

доброчесної спільноти» 

Сертифікат 

№ 

8/21/02/2019 

21 лютого 2019 р. 

Національний 

університет «Києво-

Могилянська 

академія» 

Міжнародній конференції 

«Академічна 

доброчесність: 

практичний вимір» 

Сертифікат 11-12 квітня 2019 р. 

Видавництво Ранок «Інтерактивна школа 

творчого вчителя 

2019/2020. Осіння сесія, 

старша школа» 

Сертифікат 24 вересня -1 жовтня 

2019 р. 

Web of Science group Серія вебінарів 

«Можливості Web of 

Science для наукової 

діяльності» 

Сертифікат 24-26 вересня 2019 

р. 

 Всеосвіта,   

 

 

  

Вебінар «Скрайбінг на 

уроках гуманітарного 

циклу в середній та 

старшій школі» 

сертифікат № 

СХ629286. 

9.01.2020 р. 

Goethe-Institut 

Ukraine 

Тренінг «Можливості 

сервісних та пошукових 

чат-ботів. Створюємо 

прототип бота-

бібліотекаря» 

сертифікат № 

3 /30/01/2020. 

30. 01.2020 року 

Платформа «На 

урок» 

Інтернет-конференції 

«Безпека в інтернеті» 

Свідоцтво 

про 

дистанційне 

підвищення 

кваліфікації 

№ К25-

748650. 

8. 02. 2020 р 

Вебінар 

компанії Clarivate и 

Антиплагиат 

«Этика научных 

публикаций и 

инструменты повышения 

Сертифікат 24.04.2020 р. 



их качества: Web of 

Science и Антиплагиат» 

Web of Science Серія вебінарів Сертифікат 14.05.2020 р. 

BrightTALK  Вебінар «Бібліографічний 

менеджер Mendeley в 

роботі дослідника» 

Сертифікат 29.05.2020 р. 

Платформа «На 

урок» 

Інтернет-

конференція  «Навчальни

й рік 2020-2021: виклики 

та можливості» 

Сертифікат 19-20.08.2020 р. 

Платформа Setstud 

School 

Вебінар «Діджиталізація 

системи освіти» 

Сертифікат 28.08.2020 р. 

Teacher Center Курс із мережевого 

етикету й безпеки 

Сертифікат 22 .11. 2020 р. 

BrightTALK,   Вебінар  

«Профіль автора у 

Scopus» 

Сертифікат 2.10.2020 року 

ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА  

 

Курс підвищення 

кваліфікації вчителів 

та викладачів фахової 

освіти за видом «онлайн-

курс» «Години 

медіаграмотності» 

Сертифікат 

e29fe22f-

607d-4e2b-

9b56-

17b616fdb6b

b 

14.01.2022 р. 

Українська 

бібліотечна 

асоціація 

 

Антишкола українських 

бібліотекарів, заняття 

«Інформаційна 

грамотність» 

Сертифікат 

№ 

72/26/01/2022 

26.01.2022 р. 

Свідоцтва про реєстрацію авторського права 

Найменування 

документа 

Дата  Реєстраційний 

номер 

Примітки 

    

 

https://www.youtube.com/channel/UCExbKIdNa_5Uen8cvA8m5UQ
https://www.youtube.com/channel/UCExbKIdNa_5Uen8cvA8m5UQ
https://study.ed-era.com/uk/verifycertificate/?uuid=e29fe22f-607d-4e2b-9b56-17b616fdb6bb
https://study.ed-era.com/uk/verifycertificate/?uuid=e29fe22f-607d-4e2b-9b56-17b616fdb6bb
https://study.ed-era.com/uk/verifycertificate/?uuid=e29fe22f-607d-4e2b-9b56-17b616fdb6bb
https://study.ed-era.com/uk/verifycertificate/?uuid=e29fe22f-607d-4e2b-9b56-17b616fdb6bb
https://study.ed-era.com/uk/verifycertificate/?uuid=e29fe22f-607d-4e2b-9b56-17b616fdb6bb

