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1. Інформаційна довідка
Державна
науково-педагогічна бібліотека
України
імені
В. О. Сухомлинського (далі – ДНПБ) заснована за ініціативи та сприяння
Національної академії педагогічних наук України (далі – НАПН України)
30 жовтня 1999 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
№ 2018 «Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України»
шляхом об’єднання двох спеціальних педагогічних бібліотек – наукової
бібліотеки Інституту педагогіки АПН України та Центральної освітянської
бібліотеки Міністерства освіти України. ДНПБ є науково-дослідною
установою в складі Національної академії педагогічних наук України. Її
фундатори – відомі українські вчені: В. Г. Кремень, доктор філософських
наук, професор, дійсний член НАПН України, М. С. Вашуленко, доктор
педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, В. О. Зайчук,
кандидат педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України,
В. М. Мадзігон, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН
України, О. Я. Савченко, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член
НАПН України, О. В. Сухомлинська, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України, М. Д. Ярмаченко, доктор педагогічних наук,
професор, дійсний член НАПН України, П. І. Рогова, кандидат історичних
наук, старший науковий співробітник.

5 листопада 2003 р. згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
№ 664-р бібліотеці присвоєно ім’я видатного українського педагога Василя
бібліотеки
Олександровича
Сухомлинського.
Першим
директором
постановою Президії АПН України від 17 листопада 1999 р. призначено
кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника, заслуженого
працівника культури України Павлу Іванівну Рогову (1947–2014), яка зробила
вагомий внесок у її становлення.
Із 22 січня 2015 р. відповідно до постанови Президії НАПН України
ДНПБ очолює доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН
України, заслужений діяч науки і техніки України Лариса Дмитрівна
Березівська. Заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної
роботи – кандидат історичних наук Людмила Іванівна Страйгородська, вчений
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секретар – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Світлана Володимирівна Лапаєнко. До складу адміністрації також входять:
заступник директора із загальних питань – Антоніна Степанівна Панасюк,
начальник відділу кадрів та діловодства – Тетяна Григорівна Чирва, головний
бухгалтер – Валентина Григорівна Гайдук, голова ради трудового колективу –
Тетяна Іванівна Годецька.
Метою діяльності ДНПБ як наукової установи загальнодержавного
рівня та спеціальної книгозбірні є проведення наукових досліджень із
питань
бібліотекознавства,
бібліографознавства,
книгознавства,
інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства й біографіки,
історії освіти для науково-інформаційного забезпечення та сприяння
здійсненню наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки, психології,
упровадженню досягнень науки, найкращого досвіду в практику роботи
закладів освіти та їхніх структурних підрозділів – бібліотек, а також
підвищенню професійного, духовного й культурного рівня педагогічних і
науково-педагогічних, наукових працівників, здобувачів освіти та інших
категорій користувачів.
Пріоритетними напрямами діяльності ДНПБ є:
• проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із
питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавста, книгознавства,
педагогічного джерелознавства, інформаційної діяльності, біографіки, історії
освіти, сухомлиністики;
• формування національного галузевого інформаційного ресурсу шляхом
розвитку корпоративних зв’язків між бібліотеками мережі та інтеграція їх у
глобальний інформаційний простір;
• здійснення науково-інформаційного забезпечення розвитку освіти,
педагогіки, психології;
• координація та науково-методичне забезпечення функціонування
мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України;
• розвиток соціокультурної діяльності й міжнародного співробітництва.
У ДНПБ функціонують 8 наукових відділів: комплектування та
наукового опрацювання документів; наукової організації та зберігання
фонду; науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності та
міжнародних звʼязків; науково-методичного забезпечення діяльності мережі
освітянських бібліотек; наукової інформаційно-бібліографічної діяльності;
наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти; історії
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освіти; науково-технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних
технологій.
Адміністративні підрозділи: відділ кадрів і діловодства; бухгалтерія;
господарський відділ.
Загальна чисельність працівників бібліотеки становить 99 осіб, із них 58 –
наукові працівники та 19 – бібліотечні.

Колектив ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, 2019 р.
WEB-портал ‒ http://www.dnpb.gov.ua/
Адреса: 04060, Київ-60,
вул. М. Берлинського, 9
тел. для довідок: (044) 467-22-14,
тел./факс (044) 239-11-03
Електронна пошта: dnpb@i.ua
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2. Структура та науково-організаційна діяльність

Наукові підрозділи бібліотеки

Відділ комплектування та наукового опрацювання документів

Зліва направо: 1-й ряд – І. С. Хибник (голов. б-р), Н. Д. Грудініна (н.с.),
Л. М. Єршова (голов. б-р), Н. Г. Мацібора (н.с.)
2-й ряд – Л. О. Соболєва (голов. б-р), Н. Є. Зоріна (н.с.), Л. М. Бондар (завсектору
комплектування), С. А. Семенченко (голов. б-р), І. Г. Лобановська (заввідділу),
Л. М. Дунаєва (голов. б-р), О. М. Довгалюк (голов. б-р), О. Г. Помчалова (м.н.с.),
С. Г. Коваленко (н.с.)

Метою діяльності відділу є забезпечення виконання всіх функцій ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського згідно з її призначенням і місцем у системі
інших наукових, освітніх, культурно-просвітніх та інформаційних установ і
організацій як науково-дослідного, інформаційного, організаційного та
методичного центру мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН
України.
Основні завдання відділу: проведення наукових досліджень із питань
комплектування й каталогізування документів; забезпечення максимального
комплектування фонду бібліотеки; здійснення наукового опрацювання
вхідного документопотоку, а також ретрокаталогізування документів усіх
видів на різних носіях інформації в ручному та автоматизованому режимах,
організація та вдосконалення довідково-пошукового апарату бібліотеки в
традиційній та електронній формі для забезпечення вільного доступу до
інформаційного ресурсу бібліотеки користувачам, зокрема віддаленим;
розроблення лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукової системи
бібліотеки,
нормативно-інструктивних,
організаційно-управлінських,
методичних матеріалів для комплектування й каталогізування документів;
сприяння підвищенню професійної кваліфікації бібліотечних працівників;
надання консультативно-методичної допомоги.
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Кадровий склад: 7 наукових та 7 бібліотечних працівників. У структурі
відділу створено сектор наукового комплектування фонду.
Основні результати діяльності відділу. За результатами досліджень
підготовлено, оприлюднено, упроваджено й розміщено в Електронній
бібліотеці НАПН України та на вебпорталі ДНПБ 11 наукових праць, у тому
числі колективні монографії – 1, методичні рекомендації – 3, практичні
посібники – 5, довідкові видання – 2; статті – 73, з них у зарубіжних
виданнях – 4, у фахових – 12, у наукових – 27, тез – 10. Основні результати
наукових досліджень апробовано шляхом участі в 57 міжнародних,
всеукраїнських і регіональних наукових і науково-практичних заходах, де
виголошено 110 доповідей і виступів.
Відділом організовано та проведено 5 масових заходів, зокрема науковопрактичні семінари, круглі столи та вебінари щодо упровадження
Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек закладів
освіти.
Упродовж 2015–2019 рр. відділом опрацьовано та уведено до фонду
бібліотеки 29799 прим. документів, із них 20673 прим. книжок, брошур,
дисертацій, авторефератів дисертацій, 9126 прим. газет і журналів, вилучено
25003 прим. видань як застарілих чи дублетних.
Фахівці відділу беруть участь у формуванні 7 баз даних САБ «ІРБІС»:
«Періодика», «Книги», «Зведена база даних збірників наукових праць»,
«Зведена база даних дисертацій з питань освіти, педагогіки та психології»,
бази даних авторитетних файлів «Колективні автори», «Індивідуальні автори»,
«Предметні заголовки». Традиційний довідково-пошуковий апарат,
закріплений за відділом, охоплює 10 каталогів і 1 картотеку, обсяг яких
становить 863325 карток.
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Відділ наукової організації та зберігання фонду

Зліва направо: О. Б. Бондарчук (заввідділу), К. Е. Острун (пров. б-р), А. Й. Авер'янова
(голов. б-р), І. О. Орищенко (к.і.н., с.н.с.), В. М. Іващенко (с.н.с.), Р. І. Палійчук (завсектору
рідкісних видань), О. В. Дроншкевич (н.с.), Н. В. Горшкова (голов. б-р), В. М. Гулак (м.н.с.)

Метою діяльності відділу є проведення наукових досліджень із питань
функціонування і зберігання національного галузевого інформаційного
ресурсу, формування й використання його з метою задоволення
інформаційних потреб користувачів.
Основні завдання відділу: проведення наукових досліджень із питань
вивчення й удосконалення системи науково-інформаційного забезпечення
освітянської галузі, розкриття бібліотечного фонду (у тому числі рідкісних
видань) через укладання бібліографічних документів у традиційній та
електронній формі; розроблення та вдосконалення інструктивно-методичних,
організаційно-управлінських, технологічних і нормативних документів, які
регламентують та унормовують виробничі процеси й трудову діяльність
співробітників відділу; організація і популяризація бібліотечного фонду з
метою якісного й оперативного задоволення інформаційних потреб
користувачів.
Кадровий склад: 6 наукових та 3 бібліотечних працівники, у тому числі
1 кандидат історичних наук.
Основні результати діяльності відділу. За результатами досліджень
підготовлено й розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України та на
вебпорталі ДНПБ 77 наукових праць, у тому числі каталоги – 2, статті – 33, із
них у зарубіжних виданнях – 3, у фахових – 13, тез – 32. Основні результати
наукових досліджень апробовано на науково-практичних заходах
міжнародного та всеукраїнського рівня, де виголошено близько 60 доповідей.
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Відділом проведено два масових заходи: круглий стіл «Українська дитяча
книжка як засіб національно-патріотичного виховання: до тижня дитячої
книжки в Україні» (2017 р.) та науково-практичний семінар «Книжкова
спадщина України – складник європейського культурного надбання» (2018 р.).
У складі відділу функціонує сектор рідкісних видань, основна діяльність
якого спрямована на організацію, зберігання, популяризацію та введення у
науковий обіг видань XVII – початку XX ст., які є науковим об’єктом та
становлять національне надбання України. У складі сектору функціонує як
творча лабораторія для вивчення й дослідження педагогічної та історичної
спадщини кімната-музей рідкісної книги (із 2016 р.).
Окрім роботи з рідкісними виданнями, у відділі проводиться системна
робота з фондом бібліотеки,
який містить близько 600 тис.
примірників. Працівниками відділу сформовано 3 колекції рідкісних
видань: «Шкільні підручники і навчальні посібники», «Періодичні видання
ХІХ – початку ХХ ст.»,
«Видання
іноземними
мовами
ХVІІІ
–
початку ХХ ст.» та тематичні зібрання «Педагогіка», «Психологія».
Систематично ведеться робота над нарощенням електронної бази даних
«Рідкісні книги» для електронного каталогу бібліотеки, що вже налічує
близько 10 тис. записів.
Відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної
діяльності та міжнародних зв’язків

Зліва направо: 1-й ряд – Н. Є. Шолохова (пров. б-р), Л. О. Пономаренко (к. н. соц. к.,
заввідділу), Л. В. Сідляренко (голов. б-р)
2-й ряд – В. В. Фіх (пров. б-р), Я. М. Ніколаєнко (н.с.), Т. С. Павленко (н.с.),
Л. М. Мелещенко (голов. б-р), Н. О. Світла (м.н.с.)

Метою діяльності відділу є забезпечення інформаційних і
соціокультурних потреб користувачів, встановлення міжнародних зв’язків
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задля сприяння інтеграції України до європейського науково-освітнього
простору та формування успішного іміджу бібліотеки в суспільстві.
Основні завдання відділу: проведення наукових досліджень із питань
вивчення й удосконалення системи науково-інформаційного забезпечення
освітянської галузі; вивчення інформаційних потреб користувачів з метою їх
якісного задоволення; моніторинг ефективності використання фонду
бібліотеки; оперативне та якісне забезпечення запитів користувачів бібліотеки,
у тому числі здійснення електронної доставки документів; популяризація та
розкриття галузевого бібліотечно-інформаційного ресурсу ДНПБ шляхом
організації книжкових виставок (віртуальних, традиційних), науковоінформаційних і культурно-освітніх заходів (науково-педагогічний лекторій,
педагогічні читання, круглі столи, педагогічні ради, художньо-мистецькі
виставки, презентації, зустрічі тощо); встановлення широкого спектру
соціокультурних зв’язків і міжнародного співробітництва бібліотеки.
Кадровий склад: 8 наукових і 5 бібліотечних працівників, у тому числі 1
кандидат наук із соціальних комунікацій, 1 кандидат історичних наук.
Основні результати діяльності відділу. За результатами досліджень
підготовлено й розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України та на
вебпорталі ДНПБ 31 наукову працю: бібліографічні покажчики – 4, статті – 27,
у тому числі у зарубіжних виданнях – 2, у фахових – 10, тези – 24. Основні
результати наукових досліджень апробовано шляхом участі в науковопрактичних заходах міжнародного та всеукраїнського рівня, де виголошено
99 доповідей і виступів. Відділом здійснюється оперативне та якісне
забезпечення користувачів документами з фонду ДНПБ та бібліотек м.
Києва (через міжбібліотечний абонемент). Для віддалених користувачів
надаються онлайн-послуги з електронної доставки документів (за період 20152018 рр. доставлено 887 документів); формується база даних «Читач»
електронного каталогу ДНПБ (щорічно понад 5100 користувачів).
Експозиційно-виставкова
діяльність
відділу
спрямована
на
популяризацію та розкриття галузевого бібліотечно-інформаційного ресурсу
бібліотеки і є інформаційним супроводом науково-практичних масових
заходів. Протягом 2015–2018 рр. організовано 241 книжкову виставку
(тематичних – 104, персональних – 110, з них «Ювіляри НАПН України» –
50), віртуальних – 30, художньо-мистецьких – 27.
Із метою забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів фірми
EBSCO Publishing відділом проводяться тренінги й консультування
користувачів, організовано діяльність Пункту європейської інформації, що діє
в межах міжнародного проєкту Української бібліотечної асоціації «Все про
Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в
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бібліотеках» за підтримки програми ЄС Еразмус+ (Жан Моне), започатковано
та проводяться спільні культурно-освітні заходи із залученням зарубіжних
партнерів, зокрема співробітники відділу організовують англомовні семінари
Speaking Club для здобувачів освіти.
Відділ бере активну участь у щорічних міжнародних виставках «Сучасні
заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті», зокрема готує книжкову
виставку «Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О.
Сухомлинського: інформаційне забезпечення інноваційного розвитку освіти і
науки», що презентує наукові здобутки НАПН України та ДНПБ .
Відділ науково-методичного забезпечення діяльності
мережі освітянських бібліотек

Зліва направо: О. Л. Гончаренко (н. с.), О.Є. Матвійчук (к. п. н, м.н.с),
Л. В. Захарченко (пров. б-р), А. І. Рубан (н. с.); у центрі – І. І. Хемчян (заввідділу)

Метою діяльності відділу є науково-методичне забезпечення
функціонування мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН
України як системи бібліотечно-інформаційного забезпечення педагогічної
науки, освіти і практики.
Основні завдання відділу: проведення бібліотекознавчих наукових
досліджень із метою розвитку ДНПБ й мережі освітянських бібліотек МОН
України та НАПН України; координація діяльності мережі освітянських
бібліотек МОН України та НАПН України; розроблення концептуальних,
нормативно-інструктивних та нормативно-методичних документів для
освітянських бібліотек; надання консультативно-методичної допомоги
фахівцям освітянських бібліотек за основними напрямами бібліотечної роботи
(експертно-діагностичні виїзди на місця, групові та індивідуальні
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консультації, тематичні довідки); організація та проведення масових науковопрактичних заходів різних рівнів, спрямованих на підвищення кваліфікації
працівників освітянських бібліотек.
Кадровий склад: 5 наукових та 1 бібліотечний працівник, у тому числі
1 кандидат педагогічних наук, 1 доктор наук із соціальних комунікацій.
Основні результати діяльності відділу. За результатами досліджень
підготовлено, оприлюднено, упроваджено й розміщено в Електронній
бібліотеці НАПН України та на вебпорталі ДНПБ 13 наукових праць:
методичні рекомендації – 1, практичні посібники – 1, довідкові видання – 10,
збірники дитячої поезії –1; статті – 72, у тому числі у зарубіжних виданнях – 2,
у фахових – 11, у засобах масової інформації – 30, тез – 13. Основні результати
наукових досліджень апробовано шляхом участі в 63 міжнародних,
всеукраїнських і регіональних наукових і науково-практичних заходах, де
виголошено 109 доповідей і виступів. Відділом організовано та проведено
46 масових науково-практичних заходів, серед яких 5 бібліотечних секцій у
рамках Всеукраїнських педагогічних читань «В. О. Сухомлинський у
діалозі з сучасністю», 6 Всеукраїнських вебінарів, 5 Всеукраїнських
місячників шкільних бібліотек, 1 Всеукраїнський форум «Місія бібліотек
навчальних закладів у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді»
тощо. Зокрема, спільно з освітянськими бібліотеками України відділом
проведено всеукраїнські науково-практичні семінари «Освітянські бібліотеки
України на шляху трансформації у базові документально-комунікаційні
комплекси: стан та перспективи» (м. Миколаїв, 2015 р.), «Бібліотека в
інформаційно-освітньому середовищі: інформаційні ресурси, технології,
проекти» (2017 р.), «Тенденції розвитку освітянських бібліотек в
інформаційному суспільстві» (м. Миколаїв, 2018 р.), панельну дискусію
«Бібліотека Нової української школи: реалії та перспективи» у рамках 25-го
Міжнародного Форуму видавців у Львові та IX Львівського міжнародного
бібліотечного форуму (м. Львів, 2018 р.) та ін.
За підготовку методичних рекомендацій «Патріотичне виховання у
шкільних бібліотеках: методи та підходи» фахівців відділу нагороджено
відзнакою «Національне визнання наукових досягнень» у номінації «Науковометодична розробка для вчителів, викладачів» ІХ Міжнародної виставки
«Інноватика в сучасній освіті – 2017».
У відділі працює кабінет бібліотекознавства (документний фонд
9886 прим.), де здійснюється диференційоване бібліотечно-інформаційне
обслуговування та оперативне інформаційне забезпечення бібліотечних
фахівців, проводиться бібліотекознавчий лекторій, формується електронний
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інформаційний ресурс «Видатні бібліотекознавці,
книгознавці та документознавці України та світу».

бібліографознавці,

Відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності

Зліва направо: В. В. Вербова (н.с.), М. Х. Лапада (голов. б-ф), Л. І. Самчук (заввідділу),
С. С. Янюк (м.н.с.), О. В. Литовченко (голов. б-ф), Н. А. Горбенко (н.с.)

Метою діяльності відділу є здійснення інформаційно-бібліографічної
діяльності та довідково-бібліографічного обслуговування користувачів ДНПБ.
Основні завдання відділу: проведення наукових досліджень із питань
розвитку та вдосконалення наукової інформаційно-бібліографічної діяльності;
здійснення оперативного та якісного інформаційно-бібліографічного
обслуговування користувачів бібліотеки; забезпечення керівного складу
НАПН України та провідних науковців вітчизняної педагогічної науки
інформацією про нові надходження в бібліотеку документів відповідно до
постійно діючих запитів у режимі вибіркового розповсюдження інформації;
розроблення нормативно-інструктивних і методичних матеріалів із питань
інформаційно-бібліографічної діяльності; розвиток корпоративних зв’язків із
провідними освітянськими бібліотеками України й зарубіжжя з питань
інформаційно-бібліографічної діяльності.
Кадровий склад: 7 наукових та 2 бібліотечних працівники, у тому числі
1 доктор наук із соціальних комунікацій.
Основні результати діяльності відділу. За результатами досліджень
підготовлено й розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України та на
вебпорталі ДНПБ 37 наукових праць: монографії – 1, практичні посібники – 1,
бібліографічні покажчики – 5, статті – 30, у тому числі в зарубіжних
виданнях – 9, у фахових – 10, тези – 25. Основні результати наукових
досліджень апробовано шляхом участі в науково-практичних заходах
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міжнародного та всеукраїнського рівня, де виголошено 77 доповідей і
виступів.
Відділом проведено два масових заходи: науково-методичний семінар
«Інформаційний супровід навчально-виховного процесу закладу освіти в
контексті сучасних тенденцій в освітній галузі України» (2017 р.), науковопрактичний семінар «Основні напрями науково-інформаційної діяльності
бібліотек
(бібліографічної,
реферативної,
аналітичної)
в
умовах
євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: теорія й практика» (2018 р.).
Фахівці відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності
формують бази даних електронного каталогу ДНПБ «Періодика»
(21466 записів), «Зведена база даних бібліографічних видань освітянських
бібліотек» (400 записів). Здійснюється науково-бібліографічне інформування
абонентів-членів Президії НАПН України й провідних науковців НАПН
України в режимі вибіркового розповсюдження інформації за новими
надходженнями і публікаціями в періодичних виданнях та диференційоване
обслуговування керівництва. Упродовж 2015–2018 рр. підготовлено понад
600 бібліографічних списків з актуальних проблем освіти, педагогіки та
психології.
Забезпечується
оперативне
довідково-бібліографічне
обслуговування користувачів бібліотеки через послугу «Запитай
бібліотекаря».
Відділ наукової реферативної та аналітичної інформації
у сфері освіти

Зліва направо: Т. Ф. Букшина (голов. б-р), С. М. Кравченко (п.н.с., к.і.н.), А. В. Селецький
(заввіділу, к.і.н., с.н.с.), Т. І. Годецька (н.с.), І. О. Агалець (с.н.с., к.п.н, доц.),
Н. М. Василенко (пров. ред.)
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Метою діяльності відділу є формування та упровадження системи
науково-інформаційного забезпечення педагогічної науки, освіти й практики
України в умовах глобальних інформаційних впливів.
Основні завдання відділу: проведення наукових досліджень у галузі
формування
та
упровадження
системи
інформаційно-аналітичного
забезпечення освіти, педагогіки й психології України в умовах глобальних
інформаційних впливів; узагальнення українського й зарубіжного досвіду
бібліотек,
вивчення,
інформаційно-аналітичної
діяльності
галузевих
використання та поширення прогресивних форм і методів діяльності
аналітичних відділів (служб) із профільних питань; підготовка та
оприлюднення аналітичної й узагальнюючої продукції з питань науковоінформаційного супроводу освітньої сфери на паперових і електронних носіях.
Кадровий склад: 5 наукових працівників та 2 бібліотечних працівники, у
тому числі 2 кандидати історичних наук, 1 кандидат педагогічних наук.
Основні результати діяльності відділу. За результатами досліджень
підготовлено й розміщено в Електронній бібліотеці НАПН України та на
вебпорталі ДНПБ 100 наукових праць: монографії – 1, практичні посібники – 1,
статті – 98, у тому числі в зарубіжних виданнях – 10, у фахових – 28,
оглядових матеріалів в електронному ресурсі – 105. Основні результати
наукових досліджень апробовано шляхом участі в науково-практичних заходах
міжнародного та всеукраїнського рівня, де виголошено 172 доповіді й виступи.
Відділом проведено два масових заходи: науково-методичний семінар
«Інформаційний супровід навчально-виховного процесу закладу освіти в
контексті сучасних тенденцій в освітній галузі України» (2017 р.), науковопрактичний семінар «Основні напрями науково-інформаційної діяльності
бібліотек
(бібліографічної,
реферативної,
аналітичної)
в
умовах
євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: теорія й практика» (2018 р.).
Започатковано довідковий бюлетень «Аналітичний вісник у сфері освіти й
науки» (із 2015 р., http://dnpb.gov.ua/ua/періодичні-видання-бібліотеки/ 13392-2/).
За підготовку видання «Науково-інформаційна діяльність провідних
освітянських бібліотек України» фахівців відділу нагороджено відзнакою
«Національне визнання наукових досягнень» у номінації «Науково-методична
розробка для вчителів, викладачів» ІХ Міжнародної виставки «Інноватика в
сучасній освіті – 2017».
У межах виконання бібліотечної роботи з нарощення галузевої
реферативної бази даних електронного каталогу ДНПБ (галузевий сегмент
УРЖ «Джерело» Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво» та
загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» в контексті
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кооперативної
співпраці
з
Національною
бібліотекою
України
ім. В. І. Вернадського) здійснюється аналітико-синтетичне опрацювання
вхідного документного потоку (підготовлено й передано 6569 рефератів на
статті з наукових видань до УРЖ «Джерело» і загальнодержавної
реферативної
бази
даних
«Україніка
наукова»;
створено 6031
бібліографічний запис у «Галузевій реферативній базі даних». База даних
містить 17427 записів).
Відділ історії освіти

Зліва направо: Н. М. Кропочева (н.с.), С. М. Хопта (к.філол.н., с.н.с), Н. В. Чала (м.н.с.),
С. В. Тарнавська (к.і.н., заввідділу), С. В. Лапаєнко (к.п.н., с.н.с.), Л. Д. Березівська (д.п.н.,
проф.,член-кореспондент НАПН України, г.н.с.), О. В. Сухомлинська (д.п.н., проф., дійсний
член НАПН України, г.н.с.), Л. В. Сухомлинська (н.с.), Л. І. Страйгородська (к.і.н., с.н.с.),
Т. М. Деревянко (м.н.с.)

Відділ історії освіти (до січня 2016 р. – відділ педагогічного
джерелознавства та бібліографії) здійснює науково-дослідну, науковоінформаційну, соціокультурну та бібліотечну діяльність. У структурі відділу
функціонують сектор сухомлиністики (2016 р.) та читальний зал Фонду
В. О. Сухомлинського (2003 р.).
Метою діяльності відділу є проведення наукових досліджень із питань
історії
освіти,
педагогічного
джерелознавства
й
біографістики,
сухомлиністики,
наукової
педагогічної
бібліографії,
інформаційне
забезпечення наукових досліджень із педагогіки, історії освіти.
Основні завдання відділу: здійснення наукових досліджень з історії
української та зарубіжної освіти крізь призму джерелознавства; вивчення та
вдосконалення наукових методів джерелознавства; аналітичне дослідження
окремих джерел або їх комплексів, зокрема з фонду ДНПБ; проведення
біографічних досліджень, збирання, наукове опрацювання біографічних і
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бібліографічних матеріалів про життя та діяльність українських і зарубіжних
педагогів, освітян; дослідження спадщини видатного українського педагогагуманіста В. О. Сухомлинського, яка є органічним складником розвитку
сучасної освіти й педагогіки в Україні; бібліографічне забезпечення розвитку
науки: підготовка та видання науково-допоміжної, рекомендаційної,
персональної бібліографічної продукції з педагогіки, історії освіти.
Кадровий склад: 12 наукових працівників, у тому числі 2 доктори
педагогічних наук (1 – дійсний член НАПН України, 1 – член-кореспондент
НАПН України), 2 кандидати історичних наук, 2 кандидати педагогічних наук,
1 кандидат філологічних наук.
Основні результати діяльності відділу. За результатами досліджень
упродовж 2015–2019 рр. підготовлено, оприлюднено й розміщено в
Електронній бібліотеці НАПН України та на вебпорталі ДНПБ 196 наукових
праць, у тому числі хрестоматії – 1, бібліографічні покажчики – 6, збірники
тез – 6, статті – 183, із них у зарубіжних виданнях – 28, у фахових – 46, тез – 62.
Основні результати наукових досліджень апробовано шляхом участі в
науково-практичних заходах міжнародного та всеукраїнського рівня, де
виголошено понад 220 доповідей і виступів. Відділом проведено 13 масових
заходів, зокрема 5 всеукраїнських науково-практичних семінарів («Українські
педагоги про національно-патріотичне виховання», 2016 р.; «Розвиток освіти в
добу Української революції (1917–1921)», 2017 р.; «Джерела та історіографія
про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017)»,
2018 р.; «Василь Сухомлинський та сучасне дошкілля», 2018 р.; «Форми
репрезентації джерел з історії освіти», 2019 р.), 5 круглих столів та ін. За
ініціативи професора Л. Д. Березівської вперше в Україні започатковано
проведення науково-методологічних семінарів з історії освіти на базі відділу
історії освіти (з 2017 р.), модератором яких є професор О. В. Сухомлинська.
Організовано 3 науково-методологічних
семінари
(настановний,
30 березня 2017 р.), «Сучасні вимоги до організації та проведення історикопедагогічних досліджень» (25 жовтня 2017 р.), «Історіографія як важливий
складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний
виміри» (23 жовтня 2018 р.).
Метою діяльності сектору сухомлиністики є системне й ґрунтовне
вивчення, популяризація творчої спадщини та діяльності В. Сухомлинського,
зокрема організація та проведення щорічних Всеукраїнських педагогічних
читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю». У структурі сектору
функціонує читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського як творча лабораторія
з дослідження життя та діяльності вченого, втілення в практику його
педагогічних ідей. Окрім наукових досліджень, співробітники сектору
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проводять системну роботу щодо збереження та поповнення документного
фонду читального залу (близько 5 тис. прим.), науково-інформаційного
забезпечення відвідувачів шляхом організації книжкових виставок,
тематичних лекцій та екскурсій, надання консультацій у доборі документів та
користуванні довідково-пошуковим апаратом фонду, поповнення бази даних
«Сухомлиністика» (близько 3 тис. записів), оновлення сторінки
В. О. Сухомлинського на вебпорталі ДНПБ та в електронному
інформаційно-бібліографічному ресурсі «Видатні педагоги України та світу».
Відділ науково-технічного забезпечення
та впровадження комп’ютерних технологій
Метою діяльності відділу є впровадження інформаційно-комп’ютерних
технологій у діяльність ДНПБ та забезпечення виконання її функцій як
науково-дослідного, інформаційного та методичного центру мережі
освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.
Основні завдання відділу: проведення наукових досліджень із питань
упровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у практику
роботи бібліотеки; забезпечення функціонування інформаційно-комп’ютерної
мережі та апаратного й програмного забезпечення бібліотеки; упровадження
та підтримка інформаційних систем, зокрема автоматизованої бібліотечноінформаційної системи (АБІС), вебпорталу бібліотеки; формування Науковопедагогічної електронної бібліотеки; сприяння підвищенню професійної
кваліфікації працівників бібліотеки й мережі освітянських бібліотек МОН
України та НАПН України і надання їм консультативно-методичної
допомоги з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій.
Кадровий склад: 4 наукових працівники, у тому числі 1 кандидат наук із
соціальних комунікацій, 1 кандидат технічних наук.
Основні результати діяльності відділу. За результатами досліджень
підготовлено, оприлюднено, упроваджено й розміщено в Електронній
бібліотеці НАПН України та на вебпорталі ДНПБ 36 наукових праць:
колективні монографії – 2, практичні посібники – 1, статті – 33, у тому числі у
зарубіжних виданнях – 4, у фахових – 7, у наукових – 9, тез – 13. Основні
результати наукових досліджень апробовано на 26 зарубіжних, міжнародних,
всеукраїнських і регіональних наукових та науково-практичних заходах, де
виголошено 33 доповіді та виступи.
Відділ забезпечує функціонування локальної обчислювальної мережі та
парку комп’ютерної техніки бібліотеки, здійснює технічний і технологічний
супровід програми САБ «ІРБІС», технічну підтримку проведення науковопрактичних заходів, адмініструє та формує контент вебпорталу ДНПБ.
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Зокрема, фахівці відділу беруть участь у формуванні Науково-педагогічної
електронної бібліотеки (2266 документів), реалізують проєкти «Бібліометрика
педагогічної науки», «Національна академія педагогічних наук України».
2.2. Вчена рада

Вчена рада ДНПБ є колегіальним дорадчим органом управління
науковою, науково-методичною, науково-організаційною та видавничою
діяльністю бібліотеки, а також координує основні напрями наукової діяльності
з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства,
педагогічного джерелознавства, наукознавства та інформаційної діяльності.
Голова вченої ради – директор бібліотеки, доктор педагогічних наук,
професор, член-кореспондент НАПН України Л. Д Березівська. Заступник
голови вченої ради – заступник директора з науково-інформаційної та
бібліотечної роботи, кандидат історичних наук Л. І. Страйгородська. Вчений
секретар вченої ради – вчений секретар бібліотеки, кандидат педагогічних
наук, старший науковий співробітник С. В. Лапаєнко. До складу вченої ради
входять 17 науковців: 7 докторів наук, у тому числі 2 дійсних члени НАПН
України, 1 член-кореспондент НАПН України та 10 кандидатів наук.
Основні завдання вченої ради:
–
визначення стратегічних напрямів діяльності й перспектив розвитку
бібліотеки,
розроблення
й
координування
основних
напрямів
наукових досліджень і впровадження їх результатів;
–
формування проблематики наукових досліджень, здійснюваних у
бібліотеці;
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експертиза результатів науково-дослідних робіт і науковоінформаційної діяльності бібліотеки.
У ДНПБ запроваджено ефективну систему контролю якості проміжних і
кінцевих результатів наукових досліджень. У складі вченої ради
функціонують науково-експертна рада, на засіданнях якої розглядаються
рукописи планової продукції, створені за результатами наукових досліджень,
ухвалюються пропозиції щодо їх оприлюднення, друку й розповсюдження, та
бібліотечна рада, яка розглядає актуальні питання організації бібліотечноінформаційної діяльності.
–

2.3. Науково-експертна рада
Науково-експертна рада – це спеціальний дорадчо-консультативний орган
вченої ради ДНПБ. Діяльність ради покликана сприяти удосконаленню якості
рукописів наукової, науково-виробничої, довідкової та іншої продукції як
результатів науково-дослідної роботи структурних підрозділів бібліотеки та
вчасному поданню їх на затвердження вченої ради бібліотеки.
Голова науково-експертної ради – вчений секретар бібліотеки, кандидат
педагогічних наук, старший науковий співробітник С. В. Лапаєнко.
Основні завдання науково-експертної ради:
– обʼєктивна, комплексна експертиза рукописів наукової, наукововиробничої, довідкової та іншої продукції на предмет їх актуальності й
новизни, відповідності державним стандартам, сучасному рівню наукових
знань, тенденціям науково-технічного прогресу та іншим вимогам щодо
створення наукових видань;
– наукова експертиза організаційно-управлінських, нормативноінструктивних, методичних та інших документів, що регламентують
діяльність бібліотеки та книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН
України та НАПН України;
– експертиза проєктів і програм міжнародного наукового співробітництва;
–

виконання поточних доручень вченої ради бібліотеки.

2.4. Бібліотечна рада
Бібліотечна рада – це спеціальний дорадчо-консультативний орган вченої
ради ДНПБ. Метою її діяльності є поліпшення виконання бібліотекою функцій
згідно з її призначенням і місцем у системі наукових, інформаційних, освітніх
і культурно-просвітніх установ, зокрема науково-інформаційного та
бібліотечно-бібліографічного забезпечення фахівців у галузі освіти, педагогіки
та психології.
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Голова бібліотечної ради – заступник директора з науково-інформаційної
та бібліотечної роботи, кандидат історичних наук Л. І. Страйгородська.
Основні завдання бібліотечної ради:
– розгляд питань щодо якісного та оперативного інформаційноосвітянської
галузі,
формування
й
бібліотечного
забезпечення
збереження інформаційного ресурсу, бібліотечно-бібліографічного
та
інформаційного обслуговування користувачів, упровадження інформаційнокомунікаційних технологій у бібліотечні процеси, участі у виховній та
культурно-просвітницькій роботі, популяризації діяльності бібліотеки тощо;
– розгляд і схвалення нормативно-інструктивних і методичних
документів з питань інформаційно-бібліотечної діяльності;
– вивчення, узагальнення, популяризація кращого світового й
вітчизняного досвіду бібліотечної роботи та впровадження його в діяльність
бібліотеки;
– організація та удосконалення системи підвищення кваліфікації
бібліотечних фахівців, їх атестування.
2.5. Рада молодих вчених
Рада молодих вчених ДНПБ створена 29 лютого 2016 р. згідно з Законом
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015). До її складу
входять молоді науковці бібліотеки віком до 35 років. Метою діяльності ради є
представництво, захист та реалізація професійних, інтелектуальних,
юридичних інтересів і прав молодих вчених бібліотеки, підвищення їх
фахового рівня, реалізація творчої та професійної активності. Голова Ради
молодих вчених – завідувач відділу історії освіти, кандидат історичних наук
С. В. Тарнавська.
Основні завдання Ради молодих вчених:
– сприяння здійсненню науково-дослідної діяльності молодих вчених
бібліотеки, 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 розвитку професійних контактів із
радами молодих вчених бібліотек, наукових установ, закладів вищої освіти,
наукових об’єднань, громадських молодіжних організацій та інших інституцій
в Україні й за кордоном;
– організація та участь у наукових і науково-практичних заходах ДНПБ;
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– забезпечення участі молодих вчених у грантах, проєктах, конкурсах,
програмах та інших заходах із підтримки наукової молоді.
Розроблено та затверджено Положення про Раду молодих вчених
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
(2016 р., оновлено у 2019 р.), на вебпорталі ДНПБ створено її сторінку
(http://dnpb.gov.ua/ua/рада-молодих-вчених/).
У січні 2018 р. при Раді молодих вчених створено секцію бібліотечної
молоді з метою сприяння професійному зростанню молодих бібліотекарів,
залучення їх до науково-дослідної роботи, розвитку творчого потенціалу.

Наукова молодь бібліотеки щорічно в рамках Всеукраїнського фестивалю
науки організовує круглий стіл молодих вчених. Упродовж 2016–2019 рр.
проведено низку науково-практичних заходів: «Наукова молодь в умовах
інтеграції України в міжнародний освітній та дослідницький простір:
сучасний стан, проблеми, перспективи» (2019), «Наукова молодь в умовах
інтеграції України в міжнародний освітній та науковий простір: сучасний
стан, проблеми, перспективи» (2018), «Роль наукової молоді в розвитку
національної освіти й науки» (2017), «Роль наукової молоді в розвитку
вітчизняної науки» (2016).
Молоді вчені ДНПБ беруть активну участь у науково-практичних заходах
бібліотеки та інших установ із метою апробації результатів науково-дослідної
роботи. Члени Ради здійснюють постійний моніторинг наукових та освітніх
сайтів з метою пошуку інформації про можливість участі в науково-практичних
заходах, що відбуваються за кордоном, та публікації статей у зарубіжних
виданнях. Молодь бібліотеки долучається до реалізації науково-практичних
проєктів ДНПБ. Зокрема, С. В. Тарнавська та І. О. Орищенко в складі робочої
групи активно працювали над дослідженням історії книгозбірні та створенням
музейної експозиції «Державна науково-педагогічна бібліотека України імені
В. О. Сухомлинського НАПН України: історія і сучасність (друга половина
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XIX – початок XXI століття)»; О. В. Дроншкевич у рамках науковопедагогічного лекторію «Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку
освіти й науки» проводить лекції з теми «Cучасні та рідкісні видання
іноземними мовами у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського».
Реалізовано проєкт «Студії молодого вченого» (2014–2016 рр.), зокрема
проведено 7 методологічних засідань.
Рада молодих вчених бібліотеки здійснює роботу щодо налагодження та
розвитку співробітництва з науковою молоддю інших установ України та
зарубіжжя. Зокрема, підписано угоди про співпрацю між радами молодих
вчених ДНПБ та наукових установ НАПН України:
– Інститутом соціальної та політичної психології (2019);
– Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання (2018);
– Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих (2016);
закладів вищої освіти:
– Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини
(2017).
У 2018 р. встановлено творчі контакти з молодими фахівцями
Центральної наукової бібліотеки імені Якуба Коласа НАН Білорусі, які
беруть участь у щорічному круглому столі, що організовує Рада молодих
вчених ДНПБ.
Молодь активно долучається до соціокультурної діяльності ДНПБ. З
нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек підготовлено мультимедійні
презентації «Подорожуємо бібліотеками світу» (2017) та «Подорожуємо
бібліотеками України» (2018), в яких висвітлено інформацію про найбільш
відомі та оригінальні книгозбірні. Презентації розміщено на офіційному
вебпорталі ДНПБ.
Перспективними напрямами діяльності Ради молодих вчених ДНПБ
є: моніторинг міжнародних наукових проєктів, грантів, конкурсів,
пошуки оптимальних варіантів міжнародної співпраці, активізація участі
в зарубіжних науково-практичних заходах, інформування науковців
бібліотеки про можливість участі у зарубіжних науково-практичних
заходах та публікації статей у зарубіжних виданнях, участь молодих
учених у заходах, конкурсах та проєктах Української бібліотечної
асоціації, зокрема молодіжної секції, налагодження та розвиток
співробітництва з радами молодих вчених структурних підрозділів НАПН
України, МОН України, закладів вищої освіти України й зарубіжжя, участь у
роботі Ради молодих вчених НАПН України, висвітлення результатів
діяльності молоді бібліотеки у ЗМІ, на вебпорталі ДНПБ, у мережі Facebook.
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3. Основні напрями, результати та перспективи

діяльності ДНПБ (2015–2019)

3.1. Бібліотека – науково-дослідний центр
Пріоритетним напрямом діяльності ДНПБ є проведення наукових
досліджень та впровадження їх результатів. Так, за звітний період успішно
виконано та завершено 2 наукових дослідження: «Організація і методика
створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської
галузі України» (фундаментальне, 2014–2016 рр.), «Модернізація науковоінформаційної діяльності провідних книгозбірень мережі освітянських
бібліотек МОН України та НАПН України» (прикладне, 2015-2016 рр.).
У 2017–2019 рр. виконуються 3 наукових дослідження: «Відображення
розвитку національної освіти і педагогічної думки у друкованих та
електронних виданнях» (фундаментальне, 2017–2019 рр.), «Науковоінформаційний супровід освітянської галузі в умовах євроінтеграційних та
глобалізаційних процесів» (прикладне, 2017–2019 рр.), «Науково-методичні
засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього
середовища» (прикладне, 2017–2019 рр.). У 2020 р. заплановано розпочати
3 прикладних дослідження.
Основними результатами виконаних досліджень, які мають наукову
новизну, є:
формування засад науково-інформаційного супроводу освітянської галузі
в умовах євроінтеграційних і глобалізаційних процесів (інформаційне
моделювання, моніторинг галузевого сегмента, розвиток технологій
інформаційного сервісу, удосконалення методик вироблення аналітичної
продукції);
обґрунтування науково-методичних та організаційних засад розвитку
освітянських бібліотек України як важливого складника сучасного освітнього
середовища (системна взаємодія, координування та кооперування діяльності,
формування єдиного комунікаційного простору, інтегрування інформаційних
ресурсів);
розроблення методичних рекомендацій із національно-патріотичного
виховання дітей і молоді засобами бібліотеки, упровадження Універсальної
десяткової класифікації в бібліотеках закладів загальної середньої та
професійно-технічної освіти, соціокультурної діяльності освітянських
бібліотек;
дослідження фахових інформаційних потреб цільової групи користувачів
ДНПБ і забезпечення їх бібліографічною, реферативною та аналітичною
інформацією;
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обґрунтування напрямів розвитку інформаційно-аналітичної діяльності
освітянських бібліотек в умовах експоненціального збільшення інформації
(моніторинг актуальної інформації й проблемних ситуацій, здійснення
бібліометричних спостережень; підготовлення інформаційно-аналітичної
продукції; прогностична діяльність; взаємодія з освітніми інформаційноаналітичними центрами та галузевими органами управління тощо);
розроблення
та
застосування
теоретичного
інструментарію
(хронологічний, текстологічний, культурологічний, синергетичний та
аксіологічний, міждисциплінарний підходи) для вивчення процесів
відображення розвитку національної освіти й виховання в різні історичні
періоди в друкованих та електронних виданнях;
вироблення
критеріїв
добору
документів
за
визначеними
концептуальними підходами та впорядкування відповідних текстів
(вибірковий, цілісний, аксіологічний);
узагальнення інформації про розвиток національної педагогіки й освіти в
незалежній Україні (1991–2017);
класифікація, систематизація та цілісне представлення документів
концептуального характеру (доктрини, концепції, проєкти, програми)
стосовно розбудови системи загальної середньої освіти незалежної України й
виховного процесу в цій ланці освіти, а також публікацій із питань
національно-патріотичного виховання в Україні;
поглиблення знань про процеси, які відбувалися в освіті й вихованні, що
передбачає переосмислення педагогічного досвіду попередніх поколінь
завдяки виявленню й актуалізації творчої спадщини видатних українських
педагогів, зокрема В. О. Сухомлинського, а також маловідомих документів із
фонду ДНПБ, присвячених питанням освіти, педагогіки, психології, рідкісних
видань ХІХ – початку ХХ ст.
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Результати завершених у 2015–2019 рр. наукових досліджень
представлено в більш ніж 700 наукових працях, зокрема: офіційних (збірник
організаційно-управлінських документів) – 1, наукових (монографія, збірники
наукових праць та ін.) – 9, виробничо-практичних (практичні посібники,
методичні рекомендації) – 7, довідкових (довідники, каталоги, бібліографічні
видання тощо) – 37, науково-інформаційних матеріалах (бібліографічні
огляди, аналітичні матеріали та ін.) – 71, понад 650 статтях (з них 25 – у
виданнях, що входять до наукометричних баз даних, у тому числі 6 – до
Web of Science; 22 статті опубліковано англійською та китайською
мовами): 62 – у зарубіжних виданнях, 166 – у наукових фахових виданнях,
132 – у наукових виданнях, 220 – тези за матеріалами конференцій, а
також в електронному інформаційно-бібліографічному ресурсі «Видатні
педагоги України та світу» (розроблено 56 інформаційно-бібліографічних
оглядів про персоналії, у тому числі 15 – за звітний період).
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На окремі результати наукових досліджень 2017–2019 рр. отримано
Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (№№ 89957, 89958, 89959,
90015).

Згідно з Положенням про впровадження результатів науково-дослідних
робіт бібліотекою забезпечено упровадження здобутих результатів та
підготовлених рукописів відповідно до визначених рівнів, етапів і форм
(довідки та акти про впровадження, публікації, доповіді на різноманітних
заходах, виступи на вебконференціях тощо). При цьому системно проводився
контроль за результатами завершених досліджень упродовж трьох наступних
років. Об’єктами упровадження підготовленої продукції є 7 національних,
7 державних бібліотек України, 2 науково-педагогічні бібліотеки, 7 бібліотек
наукових установ НАПН України, 22 бібліотеки закладів післядипломної
освіти МОН України, 35 бібліотек закладів вищої освіти України,
19 універсальних наукових бібліотек Міністерства культури України,
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72 провідні книгозбірні мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН
України, кафедри педагогіки університетів тощо.
Про високий рівень підготовленої продукції ДНПБ (науково-допоміжний
покажчик «Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту
педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)»,
2016; практичний посібник «Науково-інформаційна діяльність провідних
освітянських бібліотек України», 2016; методичні рекомендації «Патріотичне
виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи», 2017) свідчить
відзначення її дипломами І ступеня в конкурсах НАПН України на кращі
наукові роботи. На Х Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»
бібліотека стала лауреатом конкурсу «Національне визнання наукових
досягнень» у номінації «Інноваційний проект, педагогічна технологія» за
біобібліографічний покажчик «Василь Олександрович Сухомлинський: до
100-річчя від дня народження», 2018 р.
Упровадження результатів наукових досліджень здійснювалося
шляхом розміщення повних текстів планової продукції на вебпорталі ДНПБ
(187), в Електронній бібліотеці НАПН України (413), створення профілів
науковців бібліотеки в Google академії (34), у системі «Бібліометрика
української науки» (24), електронних портфоліо науковців (34), цифрових
ідентифікаторів учених (ORCID ID – 34). Поряд із цим ДНПБ використовує
можливості соціальних мереж, у яких створено цільові віртуальні групи,
практикує розсилання інформаційних повідомлень освітянським бібліотекам.
Із 2015 р. проводяться щорічні звітні конференції наукових працівників
ДНПБ «Інформаційне забезпечення сфери освіти України». За результатами
досліджень розроблено рекомендації щодо використання вітчизняного й
зарубіжного перспективного досвіду науково-інформаційного супроводу
освіти в умовах модернізації освітньої сфери в Україні, які мають практичне
значення та відповідний соціальний ефект.
Оперативному висвітленню результатів наукових досліджень сприяють
електронні наукові періодичні видання ДНПБ: «Науково-педагогічні студії»
(із 2017 р., журнал має цифровий ідентифікатор DOI та Міжнародний
стандартний номер ISSN) і «Наукові праці Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського» (із 2008 р., журнал має
Міжнародний стандартний номер ISSN), головним редактором яких є
Л. Д. Березівська.
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Продукція бібліотеки постійно презентується на міжнародних виставках
«Сучасні заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті», Міжнародному
фестивалі «Книжковий Арсенал», книжкових виставках до Загальних зборів
НАПН України, Всеукраїнського фестивалю науки, на науково-практичних
заходах ДНПБ.
Результати наукової діяльності ДНПБ відображено в Національній
доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2016 р., за заг. ред.
В. Г. Кременя) у розділі «Бібліотечно-інформаційне забезпечення освіти».
Систематично здійснюється контроль упровадження результатів
наукових досліджень, зокрема шляхом аналізу показників відвідування
Електронної бібліотеки НАПН України та використання розміщених
рукописів і публікацій. У процесі підготовки наукової продукції основні ідеї
та принципи, закладені в їх розроблення, апробуються й оприлюднюються
в наукових статтях. Ці питання періодично розглядалися на засіданнях
відділів, вченої ради ДНПБ.
Важливо зазначити, що протягом звітного періоду науковці бібліотеки
здійснювали позапланову роботу. Підготовлено офіційну продукцію, зокрема
щорічні рекомендації з проведення Всеукраїнських місячників шкільних
бібліотек, наукову продукцію за науковою редакцією Л. Д. Березівської:
збірники матеріалів науково-практичних заходів ДНПБ «Форми репрезентації
джерел з історії освіти» (2019), «Історіографія як
важливий
складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний
виміри»
(2018), «Джерела та історіографія про трансформаційні
процеси в освітньому просторі України (1991–2017)» (2018), «Сучасні
вимоги
до
організації
та
проведення
історико-педагогічних
досліджень» (2017), «Розвиток освіти в добу Української революції
(1917–1921)» (2017), «Українські педагоги про національно-патріотичне
виховання»
(2016),
«Інформаційне
забезпечення сфери освіти
України» (2016–2018).
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У 2017 р. ДНПБ отримала грант Київської міської державної
адміністрації, на кошти якого було опубліковано збірку дитячої патріотичної
поезії «З Україною в серці», упорядковану співробітниками бібліотеки. До неї
ввійшли твори переможців конкурсу, проведеного в рамках Всеукраїнського
місячника шкільних бібліотек «Виховуємо громадянина – патріота України».
Для впровадження результатів наукових досліджень широко
використовуються можливості науково-практичних заходів. Протягом 2015–
2019 рр. співробітники ДНПБ взяли участь у 336 науково-практичних заходах,
у рамках яких виголошено понад 800 доповідей і повідомлень, із них ДНПБ
організовано та проведено 79 заходів (11 конференцій, 31 семінар, 12 круглих
столів, 4 педагогічні ради, 6 вебінарів, 1 форум, 2 бібліотекознавчі читання,
інше – 12).
Широке визнання серед педагогічної та бібліотечної громадськості
здобули науково-практичні заходи з проблем бібліотечно-інформаційного
забезпечення сфери освіти (міжнародна науково-практична конференція
«Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних
ресурсів для освітянської галузі України», 2016 та ін.); книгознавства
(науково-практичний семінар «Книжкова спадщина України – складник
європейського культурного надбання», 2018); історії освіти (всеукраїнські з
міжнародною участю науково-практичні та науково-методологічні семінари:
«Форми репрезентації джерел з історії освіти», 2019; «Джерела та
історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України»,
2018; «Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти:
європейський і вітчизняний виміри», 2018; «Сучасні вимоги до організації та
проведення історико-педагогічних досліджень», 2017 та ін.); розвитку
сухомлиністики (семінари та круглі столи «Василь Сухомлинський у
літературі і мистецтві», 2019; «Василь Сухомлинський і сучасне дошкілля» (до
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100-річчя від дня народження), 2018; «В. Сухомлинський “Трудные судьбы”:
читаємо разом» (до 50-річчя виходу книги), 2017; «Серце віддаю дітям» (до
100-річчя В. Сухомлинського і 50-річчя виходу книги), 2018 тощо); науковоінформаційного забезпечення сфери освіти (щорічні звітні конференції
наукових працівників ДНПБ).
Заходи, проведені ДНПБ – 79

Створена в 2016 р. Рада молодих вчених ДНПБ здійснює роботу з метою
наукової
молоді
бібліотеки
(участь
у
розвитку
потенціалу
загальнобібліотечних науково-практичних заходах, роботі відділів, виконанні
фундаментальних і прикладних наукових досліджень, підготовці книжкових
інсталяцій, віртуальних оглядів бібліотек країн світу тощо). Рада налагодила
творчі зв’язки з об’єднаннями молодих учених наукових установ НАПН
України та закладів вищої освіти України. Зокрема, підписано угоди про
співпрацю між радами молодих вчених ДНПБ і наукових установ НАПН
України (Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання (2018),
Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих (2016), закладів вищої освіти
(Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини
(2017). Реалізовано проєкт «Студії молодого вченого» (2014–2016),
зокрема за звітний період проведено 7 методологічних семінарів.
Запроваджено щорічне проведення круглого столу «Наукова молодь в умовах
інтеграції України в міжнародний освітній та дослідницький простір:
сучасний стан, проблеми, перспективи» (у рамках Всеукраїнського фестивалю
науки), розроблено й затверджено Положення про Раду молодих вчених ДНПБ
(2016, 2019) та на вебпорталі ДНПБ створено її сторінку (http://dnpb.gov.ua/
ua/рада-молодих-вчених/).
Перспективи діяльності:
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– розроблення проєктів документів (запитів, технічних завдань тощо) на
відкриття наукових досліджень, що розпочнуться в 2020 р., із урахуванням
реалізації концепції Нової української школи та ін.;
– підвищення публікаційної активності у виданнях, що входять до
наукометричних баз даних;
– упровадження результатів наукових досліджень та забезпечення
контролю за їх реалізацією;
– приведення наукового електронного періодичного видання «Науковопедагогічні студії» у відповідність до вимог МОН України;
– налагодження міжнародних зв’язків, встановлення партнерських наукових
контактів із профільними установами інших країн, участь у міжнародних
проєктах тощо;
– підвищення фахового рівня наукових працівників;
– залучення нових кадрів вищої кваліфікації, підтримка діяльності Ради
молодих вчених.
3.2. Бібліотека – галузевий інформаційний центр
Формування галузевого інформаційного ресурсу – один із провідних
напрямів діяльності ДНПБ, оскільки інформаційні ресурси є фундаментом для
науково-інформаційного забезпечення фахових потреб науковців і практиків
освітянської галузі України. Реалізація цього напряму здійснюється шляхом
комплектування документного фонду, поповнення баз даних та представлення
їх у глобальній інформаційній мережі, розвитку вебпорталу бібліотеки.
До фонду ДНПБ упродовж 2015–2019 рр. надійшло 29799 прим.
документів: 20673 прим. – книжки, брошури, 9126 прим. – періодичні видання.
Загальна кількість документів становить 583862 прим. У середньому за рік
фонд поповнюється на 6000 прим. (книжки – 4000, періодичні видання –
2000). Способами наповнення є: отримання обов’язкового примірника,
передплата періодичних та продовжуваних видань, документообмін, що
здійснюється з провідними бібліотеками різних систем і відомств, дарування
читачів, авторів, видавництв тощо. Деякі з подарованих видань формуються в
колекції,
зокрема
президентів
НАПН
України
(М. Д. Ярмаченка,
В. Г. Кременя), видатних особистостей (Я. Корчака, І. Д. Боднарчука,
Т. Г. Гунчака та ін.).
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Протягом 2017–2019 рр. здійснювалася активна робота із частиною фонду
(понад 120 тис. прим.), що розміщувалася в приміщенні Київського міського
будинку вчителя. Оперативно перевезено, розміщено й упорядковано
документи у виділених для цього керівництвом НАПН України приміщеннях.
Деякі з них вилучено з фонду як дублетні та застарілі, значну кількість
передано до обмінно-резервного фонду ДНПБ, а звідти – освітянським
бібліотекам України.
Нині, в умовах активного розвитку інформаційного суспільства, у ДНПБ
значна увага приділяється формуванню електронних ресурсів, наданню
дистанційних послуг шляхом використання інформаційно-комунікаційних
технологій, зокрема глобальних хмарних сервісів (наукові електронні
бібліотеки, сервіси наукометричної системи Google Scholar, системи
моніторингу вебсайтів Google Analytics тощо).
На високому рівні діяльність бібліотеки в інформаційному просторі
презентує оновлений у 2016 р. офіційний вебпортал (http://dnpb.gov.ua/
ua/) як веборієнтована технологічна суперплатформа, що доступна також із
мобільних пристроїв. Портал містить інформацію про всі напрями діяльності
бібліотеки, представляє її ресурси, інноваційні послуги, різні
види
бібліографічної, реферативної й аналітичної інформації. Модернізація
вебпорталу ДНПБ сприяла підвищенню оперативності та якості науковоінформаційного забезпечення сфери освіти й науково-методичного
супроводу мережі освітянських бібліотек, вплинула на збільшення кількості
дистантних користувачів. А відтак сьогодні бібліотека інтегрує свої продукти і
послуги в мережеве середовище задля оперативного доступу до інформації.
Так, за даними Google Analytics, простежується позитивна динаміка
зростання кількості дистанційних звернень до вебпорталу ДНПБ – 117565 за
останній рік (динаміку за роками представлено на діаграмі).
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Із метою оперативного інформування користувачів про ресурси ДНПБ
активно нарощується електронний каталог. Кількість бібліографічних записів
каталогу та його відвідуваність представлено на діаграмі (динаміка за роками).
Про затребуваність та актуальність електронного каталогу свідчить статистика
відвідувань, що з кожним роком збільшуються (відображено на попередній
діаграмі). Електронний каталог містить 424237 бібліографічних записів;
упродовж звітного періоду внесено 89073 бібліографічні записи, а
відвідуваність становить 1288565 осіб.
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Важливим складником електронних ресурсів ДНПБ є Науковопедагогічна електронна бібліотека, яка станом на 01.06.2019 р. містить
2266 повнотекстових документів, відвідуваність її становить 145772 особи.
Протягом звітного періоду основна увага приділялася формуванню розділів
«Книжкова спадщина», «Праці В.О. Сухомлинського та література про нього».
Упродовж останніх років зростає кількість звернень до Науково-педагогічної
електронної бібліотеки.

Одним із основних завдань ДНПБ є забезпечення інформаційних потреб
користувачів, зокрема шляхом використання документного фонду. Так,
станом на 01.01.2019 р. кількість користувачів у реєстраційній базі даних
«Читач» становить 5110 осіб, відвідуваність – 19580 користувачів,
книговидача – 210174 прим.
Спостерігається тенденція до збільшення чисельності віддалених
користувачів та дистанційних звернень, що властиве сучасним бібліотекам.
Вони стають соціально значущими науково-інформаційними й культурно39

освітніми центрами завдяки розширенню комплексу бібліотечних онлайнпослуг та їх популяризації.
Діяльність ДНПБ спрямована на успішну реалізацію основної функції –
забезпечення вільного та багатоаспектного доступу науковцям, освітянам,
здобувачам освіти до галузевих ресурсів (українських і зарубіжних) з
поєднанням традиційних і новітніх форм інформаційно-бібліотечного
обслуговування.
Зокрема,
активно
впроваджуються
інформаційнокомунікаційні технології, розширюється перелік сервісів та послуг із метою
задоволення інформаційних потреб користувачів, у тому числі й віддалених.
Актуальними є додаткові послуги: електронна доставка документів,
індексування документів за УДК, віртуальна служба (довідка) «Запитай
бібліотекаря», замовлення документів через електронний каталог на
бронеполицю, інформаційний супровід науково-практичних масових заходів
тощо. Зазначимо, що більшість із них надаються дистанційно (Інтернет,
телефон) із метою оперативності й доступності інформаційного
обслуговування та формування нової читацької аудиторії.
Так, послугою електронної доставки документів (надання віддаленим
користувачам сканованих копій документів з фонду через е-пошту)
скористалися майже 600 користувачів, для яких відскановано близько 7 тис.
аркушів. З використанням послуги замовлення книжок на бронеполицю
через електронний каталог бібліотеки видано понад 2000 документів.
Упродовж звітного періоду здійснювалося оперативне та якісне
довідково-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки через
традиційні й електронні каталоги, бази даних та довідкову службу «Запитай
бібліотекаря», зокрема й через е-пошту.
На базі ДНПБ організовано доступ до світових та українських електронних
ресурсів. У різні роки бібліотека забезпечувала тестовий доступ до
міжнародних баз даних: Web of Science (2016–2017), Edward Elgar Journals and
Development Studies Ebooks (2016), Bio One (2015), Pediatric Neurology Briefs
(2015).
За підтримки НАПН України з 2018 р. ДНПБ надає доступ до
міжнародних інформаційних ресурсів фірми EBSCO Publishing, що є одним із
найбільших у світі постачальників журналів у електронному та друкованому
форматі. Наведена статистика з використання баз даних зазначених ресурсів
свідчить про важливість для користувачів ДНПБ, зокрема учених та
здобувачів освіти НАПН України, вільного доступу до світових знань задля
здійснення наукових розвідок.
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Статистика використання ресурсів фірми EBSCO Publishing (2018)

Із метою ефективного використання міжнародних баз даних, зокрема
інформаційних
ресурсів
фірми
EBSCO,
спільно
з
науковоорганізаційним відділом НАПН України та ТОВ «Інформатіо» проведено
низку
заходів: науково-практичний
семінар
«Електронні
ресурси
відкритого доступу для наукової бібліотеки» (2019); науково-методичний
семінар «Інформаційне забезпечення науковців НАПН України: міжнародні
наукометричні бази даних та стилі цитування» (презентація «Огляд і методика
використання колекції баз даних фірми EBSCO в наукових установах і
закладах освіти») (2018); семінар-практикум із використання баз даних
EBSCO для працівників ДНПБ і фахівців бібліотек наукових установ
НАПН України (2018); семінар-тренінг із використання електронних
ресурсів фірми EBSCO для співробітників бібліотеки та представників
наукових установ НАПН України (2018); тренінг зі створення особистого
кабінету з метою збереження результатів пошуку в базах даних EBSCO та
систематичного інформування користувача про нові надходження (2018).
Важливо, що з червня 2019 р. надається доступ до Web of Science та
Scopus на основі договору з Державною науково-технічною бібліотекою України.
Із квітня 2019 р. бібліотека надає вільний доступ до ресурсу LIBRARIA –
електронного архіву української історичної періодики. LIBRARIA –
унікальний ресурс і найбільший в Україні архів оцифрованої історичної
періодики, який є проєктом компанії «Архівні інформаційні системи», що
здійснюється у співпраці з бібліотеками, архівами й науковими інституціями
в Україні та за її межами.
З метою висвітлення наукових результатів науковців НАПН України в
інформаційному просторі реалізовуються започатковані в 2017 р. проєкти:
«Бібліометрика педагогічної науки», «Національна академія педагогічних наук
України» (автор ідеї та організатор проєкту – Л. Д. Березівська, координатор –
Л. І. Страйгородська). Зокрема, здійснюється консультування вчених НАПН
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України щодо створення облікових записів (профілів) у Google Scholar та
включення їх до системи «Бібліометрика української науки»; вносяться до
Електронної бібліотеки НАПН України повнотекстові ресурси, авторами яких
є члени НАПН України; проводиться інформаційно-аналітичний моніторинг
бібліометричних даних про стан педагогічної науки України на основі системи
«Бібліометрика української науки».
Нарощується база даних «Національна академія педагогічних наук
України» електронного каталогу ДНПБ: внесено відомості про вчених НАПН
України (162 записи), які містять електронні посилання на їхні наукові праці,
відображені в інших базах даних електронного каталогу ДНПБ та Електронній
бібліотеці НАПН України.
складником
системи
інформаційного
забезпечення
Важливим
освітянської галузі є здійснення інформаційно-бібліографічної діяльності,
зокрема науково-бібліографічного інформування провідних науковців НАПН
України в режимі вибіркового розповсюдження інформації щодо нових
надходжень шляхом упорядкування бібліографічних списків.
Упродовж звітного періоду підготовлено понад 600 бібліографічних
списків та оглядів, зокрема: з актуальних питань освіти, педагогіки та
психології; цикл інформаційних бібліографічних списків «Для вчителів освітніх
галузей» відповідно до оновлених навчальних програм для закладів загальної
середньої освіти; на виконання Концепції реалізації державної політики у
сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на
період до 2029 р. («Нові орієнтири початкової освіти» та ін.); на реалізацію
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді («Виховуємо
громадянина – патріота України», «Патріотичне виховання студентської
молоді», «Державні, народні та шкільні свята» та ін.); до проведення першого
уроку в закладах загальної середньої освіти («Добротворення – наша мета»,
«Європа – цивілізаційний вибір України», «Національно-патріотичне
виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», «Від проголошення
незалежності до нової України»); до Року Української революції 1917–1921 рр.
(«Українська революція 1917–1921 років: головні події, постаті» ) тощо.
Про актуальність і ефективне використання зазначених бібліографічних
ресурсів ДНПБ (тематичних бібліографічних списків та оглядів) свідчить
статистика кількості їх переглядів дистантними користувачами (завантажень –
7690).
Одним із актуальних завдань науково-інформаційної діяльності
бібліотеки є аналітична та реферативна робота, що здійснюється шляхом
аналітико-синтетичного опрацювання вхідного документопотоку, у тому числі
на засадах корпоративної співпраці з освітянськими бібліотеками. Протягом
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2015‒2019 рр. підготовлено й передано 6569 рефератів на статті з наукових
видань
до
УРЖ
«Джерело»
і загальнодержавної
реферативної
бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України ім.
В.І. Вернадського.
Продовжувалася кооперативна взаємодія ДНПБ із мережею освітянських
бібліотек МОН України та НАПН України щодо поповнення галузевої
реферативної бази даних ДНПБ (динаміку впродовж 2015–2019 рр.
відображено на діаграмі).
КІЛЬКІСТЬ ЗАПИСІВ У БД
«ГАЛУЗЕВА РЕФЕРАТИВНА БАЗА ДАНИХ»
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Масштабною є робота з фондом рідкісних видань ДНПБ, зокрема щодо
його збереження, вивчення та популяризації. Дослідження цих документів
сприяють розширенню джерельної бази педагогічних та історичних наукових
розвідок, створенню бібліографічної продукції (каталогів, посібників),
використанню їх для підготовки тематичних і персональних книжкових
виставок тощо.
Особлива увага приділяється виданням, які віднесено до наукового
об’єкта «Документи педагогіко-психологічного та історико-культурного
напряму 19–20 ст. (1850–1917 рр.)», що становить національне надбання
України. Протягом звітного періоду здійснювалося науково-аналітичне
опрацювання документів і внесення їх до баз даних та Науково-педагогічної
електронної бібліотеки ДНПБ. Розпочато аналітико-синтетичне опрацювання
колекції «Видання XVII – поч. ХХ ст. іноземними мовами». Упродовж 2015–
2019 рр. проведено заходи щодо забезпечення їх довготривалого зберігання.
Зокрема, за виділені державні кошти оцифровано 174 прим. (41616 арк.),
мікрофільмовано 26 прим. (5706 арк.), відновлено та реставровано 762
примірники. Дані за роками представлено на діаграмі.
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Зазначимо, що в 2015 р. діяльність ДНПБ щодо виконання державної
програми зі збереження національного надбання здобула позитивну оцінку й
схвалення на Президії НАПН України.
Задля інформування наукової спільноти про наявність у фонді ДНПБ
рідкісних видань активно нарощується база даних «Рідкісні книги», яка
становить майже 10 тис. записів (440 – іноземними мовами). Дані про
наповнення цієї бази упродовж 2015–2019 р. представлено на діаграмі.
КІЛЬКІСТЬ ЗАПИСІВ У БД «РІДКІСНІ КНИГИ»
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З нагоди відзначення 100-річчя Української революції у 2017 р.
оцифровано періодичне
освітянське
видання
«Вільна
українська
школа» (1917–1920), до якого надано відкритий доступ через Науковопедагогічну електронну бібліотеку (розділ «Книжкові пам’ятки»).
У рамках реалізації Указу Президента України «Про оголошення
2016 року Роком англійської мови в Україні» укладено анотований
рекомендаційний список «Англомовні рідкісні видання ХIX – поч. ХХ ст. з
фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського», у якому подано зміст
45 документів педагогічного спрямування, що є вагомою джерельною базою
для здійснення історико-педагогічних досліджень.
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Із метою розкриття фонду рідкісних видань та його популяризації в
2016 р. у ДНПБ відкрито кімнату-музей рідкісної книги (автор ідеї і керівник
концепції – Л. Д. Березівська) як своєрідну творчу лабораторію, де
здійснюється
науково-дослідна,
культурно-освітня
та
виставковоекспозиційна діяльність. У кімнаті-музеї рідкісної книги презентуються
педагогічні та психологічні видання, що мають значну наукову й історикокультурну цінність для досліджень з проблем освіти, педагогіки, психології.
Підготовлені тематичні й персональні книжкові виставки присвячені видатним
українським і зарубіжним ученим, педагогам та визначним подіям, що
відбувалися в культурно-освітньому просторі й розкривають сторінки
реформування й розвитку національної освіти. Протягом 2016–2019 рр.
підготовлено й презентовано 31 виставку: «Костянтин Ушинський (1823/24–
1870 рр.) – засновник наукової педагогіки й початкової школи», «Зарубіжні
періодичні видання у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського»,
«Провідні освітяни періоду Української революції 1917–1921 рр.», «155 років
від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка (1863–1910)», до 100річчя Української революції (1917–1921), до 165-річчя від дня
народження Володимира Павловича Науменка (1852–1919) та ін.;
проведено лекції, екскурсії. Активними відвідувачами кімнати-музею є
слухачі
науково-педагогічного лекторію «Інформаційне забезпечення
інноваційного розвитку освіти й науки», аспіранти установ НАПН України,
здобувачі
освіти
закладів вищої
(Національного
педагогічного
університету імені М. Драгоманова, Київського університету імені Бориса
Грінченка та ін.) та загальної середньої освіти.

Перспективи діяльності:
– формування галузевого інформаційного ресурсу шляхом комплектування
документів, поповнення баз даних електронного каталогу і Науковопедагогічної електронної бібліотеки ДНПБ;
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‒ оперативне та якісне задоволення інформаційних потреб користувачів
завдяки забезпеченню вільного доступу до галузевих ресурсів, зокрема з
використанням дистанційних форм інформаційного обслуговування;
‒ розвиток проєктів «Бібліометрика педагогічної науки» і «Національна
академія педагогічних наук України»;
‒ забезпечення доступу до українських та міжнародних баз даних;
‒ формування цифрового контенту рідкісних видань;
‒ розвиток міжнародної співпраці шляхом участі в міжнародних проєктах,
професійних міжнародних організаціях, проведення спільних заходів із
зарубіжними партнерами, налагодження міжнародного книгообміну;
‒ розвиток англомовної версії вебпорталу ДНПБ шляхом перекладу його
контенту.
3.3. Бібліотека – галузевий науково-методичний центр
ДНПБ відповідно до чинних законодавчих актів України, Стратегії
розвитку ДНПБ на 2017–2026 рр. є головним координаційним, науковометодичним центром мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН
України. Метою науково-методичного забезпечення мережі освітянських
бібліотек є сприяння вдосконаленню їх діяльності, упровадження
інноваційного досвіду в практику роботи, підвищення фахового рівня
працівників
освітянських
бібліотек.
Система
науково-методичного
забезпечення ґрунтується на єдиних принципах науковості, активності,
оперативності та диференційованого підходу.
Відповідно до Положення про мережу освітянських бібліотек МОН
України та НАПН України (2003) вона охоплює понад 15 тис. книгозбірень.
Освітянські бібліотеки акумулюють, зберігають та організовують доступ до
профільної інформації учасників науково-дослідної діяльності, освітнього
процесу, керівних кадрів, забезпечуючи тим самим інформаційні потреби
педагогічної науки та освіти.
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Структура мережі освітянських бібліотек МОН України
та НАПН України
До структури мережі входять шість бібліотек наукових установ НАПН
України.

Упродовж
звітного
періоду
науково-методичне
забезпечення
функціонування освітянських бібліотек здійснювалося за такими напрямами:
наукові дослідження, підготовка виробничо-практичної та офіційної
продукції, консультаційно-методична допомога, підвищення фахового рівня
працівників освітянських бібліотек, формування електронного інформаційного
ресурсу методичного характеру.
Науковцями ДНПБ систематично надається консультаційно-методична
допомога фахівцям освітянських бібліотек за всіма напрямами бібліотечної
роботи, здійснюються експертно-діагностичні виїзди на місця з метою
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надання методичної та практичної допомоги, розвʼязання організаційних
питань тощо.
Із метою підвищення фахового рівня працівників освітянських бібліотек
та упровадження результатів наукових досліджень співробітники ДНПБ
систематично організовують науково-практичні заходи, бібліотекознавчий
лекторій тощо.
Для залучення шкільних бібліотек до популяризування спадщини
видатного українського педагога-гуманіста В. Сухомлинського з 2007 р.
щорічно в рамках Всеукраїнських педагогічних читань «Василь
Сухомлинський у діалозі з сучасністю» ДНПБ організовує бібліотечні секції з
актуальних проблем. У різних областях України таких секцій проведено 5:
«Виховання культури читання в сучасній бібліотеці» (2015) , «Роль шкільної
бібліотеки у формуванні національної свідомості учнів» (2016) , «Роль
бібліотеки у творчому розвитку дитини засобами інформаційнокомунікаційних технологій» (2017), «Василь Сухомлинський в контексті доби:
артефакти і презентації в бібліотеках, музеях, медіапросторі» (2018) , «Василь
Сухомлинський у діалозі із сучасністю: методична спадщина педагога в
контексті ідей Нової української школи» (2019). За результатами
проведених секцій підготовлено рекомендації.

Приділяючи особливу увагу професійному розвитку фахівців бібліотек
наукових установ НАПН України, ДНПБ із 2015 р. проводить науковометодологічний семінар «Наукова бібліотека та якість сучасної освіти»,
дискусійний клуб «Модель інноваційної бібліотеки: актуалізація українського
та зарубіжного досвіду». Із 2016 р. започатковано щорічне спільне проведення
різних науково-методичних семінарів для бібліотек наукових установ НАПН
України, на яких обговорюються проблеми науково-інформаційного
забезпечення сфери освіти.
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Діяльність ДНПБ щодо здійснення науково-методичного забезпечення
мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України позитивно
оцінено й схвалено на засіданні Президії НАПН України у 2018 р.
ДНПБ вчасно реагує на виклики часу. Так, на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. № 177 «Про припинення
використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження
Універсальної десяткової класифікації», наказу МОН України від 26.06.2017 р.
№ 929 «Про впровадження УДК в практику роботи бібліотек» здійснюється
інтенсивна робота щодо науково-методичного супроводу упровадження УДК
в практику роботи освітянських бібліотек. Зокрема, організовано та взято
участь у низці заходів (5 конференцій, 12 семінарів, 2 вебінари, 2 круглих
столи, курси підвищення кваліфікації та методичні наради працівників
освітянських бібліотек); виголошено 27 доповідей і виступів, прочитано
3 лекції, зроблено 6 презентацій методичних рекомендацій у різних містах
України (зокрема, у Києві, Житомирі, Полтаві, Чернігові, Миколаєві, Львові,
Переяславі-Хмельницькому, Білій Церкві, Боярці); підготовлено методичні
рекомендації «Упровадження Універсальної десяткової класифікації в
практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та професійнотехнічної освіти» (2018 р.), перше видання в Україні, яке комплексно
висвітлює зазначене питання, опубліковано в часописі «Шкільна бібліотека
плюс» (№ 15–16); здійснено консультування в режимі «запитання–відповідь»
телефоном, електронною поштою та на сторінці «Універсальна десяткова
класифікація (УДК) в Україні» у Facebook; створено рубрику на порталі
бібліотеки.
Презентації виступів з різних аспектів застосування УДК в освітянських
бібліотеках, розміщені в групі мережі Facebook «Упровадження Універсальної
десяткової класифікації», завантажено 13585 разів.
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Перспективи діяльності:
– участь у створенні офіційних документів щодо науково-методичного
забезпечення освітянських бібліотек, зокрема затвердження Положення про
бібліотеку закладу загальної середньої освіти (спільно з МОН України) ;
‒ проведення заходів із метою підвищення фахового рівня бібліотечних
працівників мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України
(семінарів, лекторіїв, тренінгів тощо);
‒ наповнення електронного ресурсу «Бібліотека Нової української
школи» на вебпорталі ДНПБ.
3.4. Бібліотека – соціокультурний центр
Із метою науково-інформаційного забезпечення освітньої галузі, зокрема
реалізації державних програм і концепцій («Нова українська школа»,
«Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді») ,
висвітлення результатів наукових досліджень ДНПБ та НАПН України,
повноцінного розкриття галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів,
популяризації здобутків і творчої спадщини видатних педагогів України й
світу серед широкого кола науковців, освітян і громадськості, здійснювалася
соціокультурна робота.
Надзвичайно активно розвивався науково-практичний проєкт – науковопедагогічний лекторій «Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку
освіти й науки» (започаткований у 2015 р., автор і керівник проєкту –
Л. Д. Березівська, координатор – С. В. Лапаєнко). Метою лекторію є розкриття
фондів ДНПБ, популяризація галузевого інформаційного ресурсу й творчої
спадщини видатних педагогів України та світу, підвищення інформаційної
культури користувачів, забезпечення науково-інформаційних фахових потреб
науковців і практиків освітянської галузі України.
Проєкт адресовано широкому колу користувачів, зокрема школярам,
студентам, аспірантам, науковим співробітникам, вихователям, педагогам і
бібліотекарям. Відвідування та прослуховування лекцій сприяє підвищенню
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якості досліджень із питань педагогічної науки, освіти, джерелознавства та
бібліотекознавства.
Упродовж 2015 – І півріччя 2019 р. проведено 163 лекторії, під час яких
поінформовано відвідувачів про основні напрями діяльності ДНПБ, зокрема
щодо здійснення історико-педагогічних досліджень та джерелознавства,
звернуто увагу на їх провідну роль у здійсненні науково-інформаційного
забезпечення
сфери
освіти,
педагогіки,
психології.
Слухачів
також ознайомлено з історією та структурою бібліотеки, правилами
користування інформаційною системою та фондом ДНПБ, галузевими
бібліотечно-інформаційними ресурсами й послугами, діяльністю читального
залу Фонду В. О. Сухомлинського, кімнати-музею рідкісної книги. Учасники
лекторію – це учні закладів загальної середньої освіти, студенти, слухачі,
аспіранти та докторанти закладів вищої освіти, зокрема, Київського
університету
імені
Бориса
Грінченка,
ДВНЗ
«Університет
менеджменту освіти», НПУ ім. М. П. Драгоманова, наукові працівники
НАПН України, освітяни Києво-Святошинського району та ін.
Протягом звітного періоду організовано та проведено 11 засідань
педагогічних рад із актуальних питань навчання й виховання в закладах
загальної середньої освіти для колективів учителів міста Києва. Заслухано
та обговорено виступи зокрема за такими темами: «Нова українська
школа: перспективи та орієнтири» (колектив учителів спеціалізованої школи
№ 28 І–ІІІ ступенів із поглибленим вивченням англійської мови, 2018);
«Нова українська школа – шляхи реалізації» (колектив спеціалізованої
школи І–ІІІ ступенів № 24 імені О. Білаша з поглибленим вивченням
іноземних мов, 2017); «Національно-патріотичне виховання в навчальних
закладах України» (учителі Броварської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 1, 2016); «Інновації в системі професійної освіти через творчість
учителя. Впровадження державного стандарту», «Національно-патріотичне
виховання у змісті шкільної освіти» (колектив спеціалізованої школи № 28 з
поглибленним вивченням англійської мови, 2015); «Сучасні технології у
навчально-виховному процесі» для ліцею «Універсум» (2015) та ін.
ДНПБ бере активну участь в організації іншими установами та
установами НАПН України масових заходів, забезпечує їх інформаційний
супровід шляхом організації презентацій книжок та книжкових виставок.
Проведено такі книжкові виставки:
– «Науковий доробок вченого-лінгводидакта Сергія Омельчука»
(презентація монографії, 2019);
– «Внесок Миколи Дмитровича Ярмаченка у розвиток української освіти
та педагогічної науки (до 90-річчя від дня народження)» (круглий стіл,
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спільно з Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН
України, Інститутом педагогіки НАПН України, 2018);
– «Проблеми модернізації змісту освіти в умовах реформування
української школи» (загальні збори НАПН України, 2018);
– «Професор Франтішек Шльосек – відомий вчений у галузі професійної
педагогіки і педагогіки праці, президент Наукового товариства “ПольщаУкраїна”», (2018);
– «Нові тенденції і явища у дитячому і молодіжному середовищі в
Україні» (науково-методичний семінар, 2017);
– «Позашкільна освіта: стан, виклики, перспективи» (круглий стіл, який
відбувся у НАПН України у співпраці з МОН України, 2017);
– «Освіта України в добу Української революції 1917–1921 років»
(заходи, організовані на виконання Указу Президента України від 22.01.16
№ 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української
революції», Київський міський будинок учителя, 2017);
– «З голосу мами: від колискової до казки» (захід, присвячений Дню
матері «Берегиня роду мого», Київський міський будинок учителя, 2017);
– «Реформування загальної середньої освіти в незалежній Україні на
сторінках часопису “Рідна школа“» (до 95-річчя виходу журналу, 2017).

Організовано культурно-освітні заходи – презентації книжок
(монографій):
– доктора педагогічних наук, доцента, дійсного члена Української
академії акмеології, проректора з наукової роботи Херсонського державного
університету С. А. Омельчука «Сучасна українська лінгводидактика: норми
в термінології і мовна практика фахівців» (2019);
– доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України
директора Інституту проблем виховання І. Д. Беха «Особистість на шляху
до духовних цінностей» (спільно з Інститутом проблем виховання НАПН
України, 2018).
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Провідними фахівцями ДНПБ (Л. Д. Березівська, С. В. Лапаєнко,
Л. І. Самчук) забезпечено науково-інформаційний супровід Науковоінформаційного центру НАПН України.
Один із складників науково-інформаційної роботи ДНПБ є
експозиційно-виставкова діяльність, яку здійснюють майже всі відділи
бібліотеки, оскільки виставки є інформаційним супроводом науковопрактичних масових заходів і формою впровадження наукових результатів.

Упродовж 2015–2019 рр. організовано 295 книжкових виставок:
тематичних – 152, персональних – 143, з яких «Ювіляри НАПН України» –
50 (віртуальних – 30), художньо-мистецьких – 27, зокрема:
тематичні – «Наукове товариство імені Шевченка: внесок у розвиток
української науки», «Академічна доброчесність», «Форми здобуття освіти:
новий закон України “Про освіту”», «Педагогіка і психологія», «Шкільне
підручникотворення в незалежній Україні» (до 25-річчя Незалежності
України), «Професійна орієнтація: теорія і практика», «Національній школі –
національний підручник», «Національно-патріотичне виховання в сучасних
навчальних закладах», «Диво, ім’я якому – книга», «Розвиток освіти в добу
Української революції (1917–1921)», «Партнерство Україна – Японія: освіта,
педагогіка, культура» та ін.;
персональні – «Ткаченко Іван Гурович – педагог, фахівець у галузі
трудового навчання» (до 100-річчя від дня народження Івана Гуровича
Ткаченка (1919–1994), «Ідеї А. С. Макаренка в контексті реформування
освіти» (до 130-річчя від дня народження), «Народе мій, до тебе я ще верну»
(до 80-річчя В. Стуса), «Внесок Миколи Дмитровича Ярмаченка у розвиток
української освіти та педагогічної науки (до 90-річчя від дня народження)»,
«Життя за законами педагогіки добра: до 80-річчя від дня народження Івана
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Андрійовича Зязюна (1938–2014)», «Фахівець з теорії і практики дошкільного
виховання в Україні» (до 140-річчя від дня народження Н. Д. Лубенець (1877–
1943), «Захаренко Олександр Антонович – український педагог-новатор,
засновник педагогіки співробітництва» (до 80-річчя від дня народження
О. А. Захаренка (1937–2002);
«Ювіляри НАПН України» – «М. М. Слюсаревський – відомий
український учений, фундатор вітчизняної політичної психології, автор
оригінальних соціально-психологічних теорій і концепцій, організатор науки»,
«Відомий фахівець у галузі теорії і методики професійної освіти, освітології,
інноваційних педагогічних технологій» (до ювілею С. О. Сисоєвої), «Василь
Григорович Кремень – видатний учений, державний і громадський діяч»,
«Відомий учений у галузі дидактики та методики початкової освіти» (до
ювілею О. Я. Савченко), «Сергій Дмитрович Максименко – фундатор
української наукової школи генетичної психології» (до ювілею
С. Д. Максименка), «Дослідник теорії і практики освіти дорослих Лариса
Борисівна Лук'янова», «Відомий учений у галузі загальної педагогіки та історії
педагогіки» (до ювілею О. В. Сухомлинської) та ін.
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Художньо-мистецькі виставки та презентації – виставки художників:
Дмитра Якутовича (2019), Аліни Гриненко «Колір літа» (2018), Олени
Олійник «Передчуття весни» (2018); презентації виставок: Й. Осташинського
«Архітектура в мініатюрі» (2018), Л. Сенчук «Артвізитівка України» (2015),
С. Лясоти «Impressions» (2015), Н. Данилевської «Ангели співають»
(українська витинанка, 2015), Р. Мазуренка «Багряна феєрія» (2015) тощо.
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ДНПБ як структурна частина НАПН України здійснює наукову, науковоінформаційну, соціокультурну діяльність щодо розвитку сухомлиністики як
актуального напряму педагогіки. Бібліотека взяла активну участь
у
відзначенні 100-річчя від дня народження видатного українського
педагога В. О. Сухомлинського на рівні ЮНЕСКО (рішення 39-ї сесії
Генеральної конференції) спільно з Українською асоціацією Василя
Сухомлинського, що діє на базі бібліотеки.
У читальному залі Фонду В. О. Сухомлинського, що функціонує в секторі
сухомлиністики (створено у 2016 р.) , проводяться оглядові екскурсії,
тематичні лекції для працівників і здобувачів закладів освіти, бібліотечних
працівників, інсценування казок і оповідань, виставки творчих робіт дітей за
творами В. Сухомлинського, читання казок та оповідань дітьми разом із
бібліотекарем тощо. Співробітниками сектору проведено значну кількість
різного рівня заходів: науково-практичні: семінари («Василь Сухомлинський і
сучасне дошкілля» та ін.) , бібліотечні секції в рамках Всеукраїнських
педагогічних читань), круглі столи («Про що говорять старі фотографії:
спогади
випускника
НВК
«Павлиська
загальноосвітня
школа»,
«Сухомлинський
у
літературі
і
мистецтві»,
«Сухомлинському
пишуть» (епістолярна спадщина педагога) , «Серце віддаю дітям» (до 50-річчя
виходу книги) , «Педагогіка співробітництва в творчій спадщині Василя
Сухомлинського», «Василь Сухомлинський “Трудные судьбы“: читаємо
разом» (до 50-річчя публікації книжки) ; педагогічні читання («Педагогічна
спадщина В. О. Сухомлинського – невичерпне джерело ідей Нової української
школи»); сформовано електронні ресурси (Науково-педагогічна електронна
бібліотека – електронні копії творів «Серце віддаю дітям», «Філософія казки»,
«Обережно
дитина:
В.О.
Сухомлинський
про
важких
дітей»,
біобібліографічного покажчика («Василь Олександрович Сухомлинський: до
100-річчя від дня народження»); оновлено інформацію в ресурсі «Видатні
педагоги України та світу»; поповнено базу даних «Сухомлиністика»;
підготовлено книжкові виставки («До 100-річчя від дня народження
В. Сухомлинського», «Василь Олександрович Сухомлинський – дитячий
письменник», «Твори В. О. Сухомлинського іноземними мовами», «Ідеї
Василя Сухомлинського як концептуальна основа національно-патріотичного
виховання» та ін.).
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У 2018 р. читальний зал відвідали освітяни, науковці з різних куточків
України та зарубіжжя, зокрема делегації з Республіки Польща та Китайської
Народної Республіки.

У рамках заходів із відзначення 100-річчя від дня народження
В. Сухомлинського й Всеукраїнського дня бібліотек 28 вересня 2018 р.
відбулося урочисте відкриття музейної експозиції «Державна науковопедагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України:
історія і сучасність (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття» (автор ідеї –
Л. Д. Березівська) за участю провідних учених НАПН України на чолі з її
президентом академіком В. Г. Кременем. Нині музейна експозиція є основою
проведення екскурсії бібліотекою та сприяє популяризації діяльності ДНПБ і
НАПН України.
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Із 2015 р. ДНПБ бере активну участь у реалізації «Концепції національнопатріотичного виховання дітей та молоді». Протягом звітного періоду
проведено низку масових заходів: Всеукраїнські семінари «Розвиток освіти в
добу Української революції (1917–1921)», «Українські педагоги про
національно-патріотичне виховання», «Ідеї В. О. Сухомлинського у
національно-патріотичному вихованні дітей дошкільного та молодшого
шкільного віку» (2016); Всеукраїнський форум «Місія бібліотек навчальних
закладів у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді» (2016);
Всеукраїнські вебінари «Роль книги героїко-патріотичного спрямування у
вихованні
майбутнього
громадянина-патріота»
(2017),
«Виховуємо
громадянина – патріота України»; науково-практичний семінар «Любов до
матері як виховна проблема в педагогічних поглядах В. О. Сухомлинського»;
круглий стіл «Спадщина Тараса Шевченка в національному вихованні дітей та
молоді» (2019); педагогічні ради «Національно-патріотичне виховання в
навчальних закладах України», «Патріотичне виховання у змісті шкільної
освіти» (2015); виховні проєкти (презентації) «Рідний край, де ми
живем,
Україною зовем» (2016); «Я і моя родина – казковий
дивосвіт» (літературно-музичні композиції за творами В. Сухомлинського)
тощо; виставки творчих робіт дітей і батьків за творами В.
Сухомлинського «Моя маленька батьківщина» тощо; книжкові виставки –
«Ідеї Василя Сухомлинського як концептуальна основа національнопатріотичного виховання», «Коли стають до зброї діти, народ цей – не
перемогти», «Україні – бути українською» та ін.), книжкові виставки з
проблем національно-патріотичного виховання: «Світлиця рідного слова:
ефективна форма національного виховання дітей і молоді», «Огієнко Іван
Іванович – видатний громадянин-патріот (1882–1972)» та ін.
Окрім того, підготовлено й представлено на вебпорталі ДНПБ:
рекомендаційні бібліографічні списки («Патріотичне виховання молодших
школярів у позаурочній, позакласній і позашкільній роботі», «Національнопатріотичне виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах
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модернізації суспільних змін», «Формування громадянської позиції та
національно-патріотичної свідомості учнів загальноосвітніх навчальних
закладів»), реферативні огляди («Українська державність як консолідуюча
складова національного виховання студентської молоді», «Патріотичне та
духовно-моральне виховання школярів»), аналітичні огляди («Національнопатріотичне виховання підростаючого покоління в Україні: сучасний стан» та
ін.); формується електронний ресурс «Досвід роботи бібліотек з патріотичного
виховання»; здійснюється комплектування фонду ДНПБ документами з
проблем національно-патріотичного виховання.
ДНПБ бере активну участь у реалізації Програми спільної діяльності
МОН України та НАПН України. Укладено угоду про співпрацю між ДНПБ і
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України щодо здійснення
наукової, науково-методичної та освітньої діяльності, спрямованої на
вдосконалення
бібліотечно-інформаційного
забезпечення
системи
національної освіти шляхом інноваційного розвитку мережі освітянських
бібліотек. Підготовлено проєкт Положення про бібліотеку закладу загальної
середньої освіти. Протягом звітного періоду проведено 46 науково-практичних
заходів, серед яких: Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»;
всеукраїнські вебінари («Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку
дитини» (за підсумками Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек), «Нові
можливості,
нова
ідея,
нова
бібліотека»,
«Шкільна
бібліотека
– за здоровий спосіб життя», «Книга і читання – важливі чинники у вихованні
духовних цінностей учнів» (у рамках Міжнародного місячника шкільних
бібліотек); бібліотечні секції у рамках Всеукраїнських педагогічних читань
«Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю («Роль шкільної бібліотеки у
формуванні національної свідомості учнів», «Василь Сухомлинський в
контексті доби: артефакти і презентації в бібліотеках, музеях, медіапросторі»);
панельна дискусія «Бібліотека Нової української школи: реалії та
перспективи» (у рамках 25-го Міжнародного форуму видавців у Львові та
IX Львівського міжнародного бібліотечного форуму).
У ДНПБ активно розвивається співпраця із закладами дошкільної,
загальної середньої та вищої освіти, різного рівня бібліотеками, зокрема із
Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського, науковими
установами, Педагогічним музеєм України. На увагу заслуговує такий напрям
співробітництва, як проведення на базі бібліотеки переддипломної та
виробничої практики студентів (Київського університету імені Бориса
Грінченка,
Національного
авіаційного
університету,
НПУ
ім. М. П. Драгоманова). Важливою є співпраця ДНПБ з КПНЗ «Київська Мала
академія наук учнівської молоді». На базі бібліотеки відбулися ІІ (міський) етап
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та підсумкова сесія Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів секції педагогіки, відділення філософії та суспільствознавства
КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» (2017). Із 2018 р.
бібліотека співпрацює зі спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом
№ 5 імені Я. П. Батюка м. Києва для дітей з особливими освітніми потребами
(сліпих і слабкозорих, зокрема з порушеннями інтелектуального розвитку), до
фонду шкільної бібліотеки якої періодично передає книжки.
ДНПБ налагоджено діяльність із громадськими організаціями:
Українською асоціацією Василя Сухомлинського, громадською спілкою
«Українська асоціація освіти дорослих», Українським товариством істориків
педагогіки, Українським товариством Януша Корчака, Українською
бібліотечною асоціацією. Результатом співпраці є спільні науково-практичні
заходи, книгообмін.

Отже, результати науково-інформаційної та соціокультурної діяльності
ДНПБ свідчать про її багатогранність, спрямування на інтеграцію традиційних
та інноваційних форм бібліотечної роботи, що у співпраці з науковими й
освітніми установами сприятиме трансформації її в конкурентоспроможний
центр інформаційних і культурних комунікацій, інтелектуального й
соціального розвитку та безперервної освіти.
Інформація про напрацювання, здобутки й досвід ДНПБ всебічно
представлена на вебпорталах установи (http://dnpb.gov.ua/ua/), НАПН України
(http://naps.gov.ua/ua) й УБА (https://ula.org.ua/sekciyi-krugli-stoli/372-sekciyapracivnikiv-specialnih-bibliotek), сторінці бібліотеки в соціальній мережі
Facebook (https://www.facebook.com), в Електронній бібліотеці НАПН України
(http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/vsssplu/),
висвітлювалася
в
ЗМІ
(«Педагогіка і психологія», «Рідна школа», «Педагогічна газета», «Освіта»,
«Шкільна бібліотека плюс», «Справи сімейні», «Освіта і суспільство»). За
звітний період опубліковано 40 публікацій у ЗМІ, надано теле- та
радіоінтерв’ю.
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Популяризації діяльності бібліотеки сприяли також акції до
Міжнародного дня дарування книжок, Дня знань, Всеукраїнського дня
бібліотек, Всеукраїнського дня добрих справ, Всесвітнього дня вишиванки,
участь у конкурсах УБА, Всесвітнього тижня медійно-інформаційної
грамотності під гаслом «Медійно та інформаційно грамотні міста»,
спрямованого на допомогу реалізації Цілей сталого розвитку ООН.
Перспективи діяльності:
‒ організація та проведення науково-інформаційних і культурно-освітніх
заходів;
– забезпечення доступу до наукового, культурного надбання народу
України;
‒ упровадження новітніх форм соціокультурної діяльності з метою
популяризації читання й залучення нових користувачів;
‒ організація моніторингу інформаційних потреб користувачів;
‒ популяризація діяльності ДНПБ у ЗМІ, соціальних мережах.
3.5. Міжнародна діяльність
Зважаючи на виклики сьогодення та входження української освіти до
європейського простору, важливим напрямом діяльності бібліотеки є
міжнародне співробітництво.
Упродовж 2015–2019 рр. міжнародна наукова й науково-інформаційна
діяльність ДНПБ здійснювалася за такими напрямами:
–
укладання договорів про міжнародне співробітництво, зокрема
Меморандуму про міжнародне співробітництво в галузі науки, освіти та
культури, підвищення рівня знання іноземних мов у співробітників та
користувачів бібліотеки через проведення комплексних інформаційних заходів
із громадською організацією «Африканська Рада в Україні» (2016);
Меморандуму про співпрацю із Ліванським університетом (2019);

–
участь у міжнародних науково-практичних заходах зарубіжних
країн: Великобританії, Канади, Чехії, Литви, Польщі, Угорщини, Казахстану,
Узбекистану, Азербайджану, Білорусі, Словенії, Словаччини;
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–
наукове стажування в м. Пекін, КНР (Л. Д. Березівська,
О. В. Сухомлинська, Л. В. Сухомлинська);
–
членство в міжнародних наукових організаціях (Всекитайська
асоціація з вивчення спадщини В. Сухомлинського – О. В. Сухомлинська,
Л. В. Сухомлинська; Британська спілка з історії освіти – Л. Д. Березівська;
Міжнародна громадська організація «Міжнародна академія безпеки
життєдіяльності» – О. Є. Матвійчук);
–
висвітлення результатів наукових досліджень у міжнародних
виданнях, зокрема в тих, які входять до наукометричних баз даних;
–
залучення зарубіжних колег до співавторства наукових праць, участь
у роботі редколегії електронного наукового журналу ДНПБ (відділ
гуманітарних наук Автономного університету Сакатекаса (Мексика);
–
вивчення, узагальнення й поширення передового зарубіжного
досвіду в статтях, оглядах;
–
публікація статей іноземними мовами (англійською, китайською);
–
засідання англомовного семінару для науковців Speaking Club,
організованого спільно з громадською організацією «Африканська Рада в
Україні» у рамках проєкту «Україна – Африка: єдиний інформаційний
простір»;
–
участь у міжнародних виставках, фестивалях, форумах.
Зазначимо, що протягом звітного періоду набула розвитку міжнародна
академічна мобільність. У межах співпраці з Інститутом порівняльних
досліджень Пекінського університету КНР учені Л. Д. Березівська,
О. В. Сухомлинська, Л. В. Сухомлинська взяли участь у Міжнародній
конференції «Педагогічні ідеї Сухомлинського і сучасна освіта: до 100-річчя з
дня народження» (м. Пекін, КНР, 2018 р.). Л. Д. Березівська виступила на
Міжнародній науковій конференції «Історія освіти як науково-педагогічна
дисципліна та навчальний предмет: минуле, сьогодення та перспективи»,
організованій кафедрою педагогіки Університету Чорногорії (м. Никшич,
Чорногорія, 25–26 червня 2019 р.).

м. Пекін, КНР, 2018 р.
62

м. Никшич, Чорногорія, 25–26 червня 2019 р.
У рамках програми ЄС Еразмус+ (Жан Моне) у ДНПБ відкрито
Пункт європейської інформації (із 2016 р.). Мета проєкту – інформування
населення про ЄС та інформаційне забезпечення студентів під час
навчання й здійснення дослідницької роботи з питань європейської інтеграції.

ДНПБ брала участь у міжнародному проєкті створення Європейської
цифрової бібліотеки «Europeana» (надано описові метадані оцифрованих
книжок із питань педагогіки, психології, що становлять національне
надбання), у міжнародному онлайн-опитуванні Бернського університету
прикладних наук «Установи: збереження культурної спадщини в епоху
Інтернет» (2015).
Налагоджено міжнародний книгообмін: протягом 2015–2019 рр. до фонду
ДНПБ надійшло понад 840 примірників документів від Наукового товариства
ім. Т. Шевченка (США), Канадського інституту українських студій, Академії
наук
Польщі,
Французького
культурного
центру,
Австрійського
посольства, Інституту Гете в Україні, Британського видавництва «Macmillan»,
Українсько-американського фонду «Сейбр-світло».
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Із обмінно-резервного фонду ДНПБ передано до Бейруту 85 книжок з
питань шевченкознавства, історії й культури України, художні твори видатних
українських письменників, енциклопедії, які урочисто вручено бібліотеці
Ліванського університету в рамках Шевченківських днів, що проходили в
Україні та за кордоном, під патронатом Посольства України в Ліванській
Республіці 11 березня 2019 р.
ДНПБ зареєстровано в електронній базі Європейського Союзу (усього з
України зареєстровано 9 бібліотек).
4. Нагороди, відзнаки

ДНПБ нагороджено золотою медаллю в номінації «Науково-методичний
супровід і організаційна взаємодія органів державної влади та управління,
закладів післядипломної освіти з ОТГ у створенні системи якісної освіти» у
рамках ІХ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2018».

Нагрудним знаком МОН України «Василь Сухомлинський» (2018),
почесною відзнакою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного
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університету імені Григорія Сковороди «Медаль Григорія Сковороди» (2017),
медаллю «Незалежність України» (2016) нагороджено директора ДНПБ,
доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН
України Л. Д. Березівську.

У рамках конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи науковців
ДНПБ нагороджено почесними дипломами І ступеня за:
– біобібліографічний покажчик «Творчий доробок Василя Григоровича
Кременя в інноваційному розвитку освіти України» (2017) – Л. І. Самчук,
В. В. Вербову, Н. А. Горбенко, Є. Ф. Демиду;

–
науково-допоміжний покажчик «Спеціалізовані вчені ради як
складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних
наук України (1994–2014)» (2016) – Л. Д. Березівську, Т. Л. Гавриленко.
У рамках конкурсу «Національне визнання наукових досягнень»
Х Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» Почесними
дипломами лауреатів конкурсу нагороджено:
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–
у номінації «Інноваційний проект, педагогічна технологія» за
інноваційну розробку «Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя
від дня народження» (2018) – Л. Д. Березівську, О. В. Сухомлинську,
Л. В. Сухомлинську;
–
у номінації «Науково-методична розробка для вчителів, викладачів»
за науково-методичне забезпечення національно-патріотичного виховання в
шкільних бібліотеках та розроблення методичних рекомендацій «Патріотичне
виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи» (2017) – І. І. Хемчян,
Л. М. Бондар, Т. В. Добко, А. І. Рубан;
–
у номінації «Науково-методична розробка для вчителів, викладачів»
за науково-методичне забезпечення науково-інформаційної діяльності
освітянських бібліотек України та розроблення практичного посібника
«Науково-інформаційна діяльність провідних освітянських бібліотек України»
(2016) – С. М. Зозулю, Л. І. Самчук, Т. Ф. Букшину, В. В. Вербову,
Н. А. Горбенко, Н. М. Кропочеву.

ДНПБ отримала відзнаки Міністерства освіти і науки України:
–
диплом за активну участь і презентацію інноваційних технологій
навчання (2018);
–
диплом за активну інноваційну діяльність у підвищенні якості
навчально-виховного процесу (2017);
–
подяку за сприяння упровадження Універсальної десяткової
класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої освіти
Києво-Святошинського району Київської області (2018);
–
грамоту за вагомий внесок у розвиток шкільних бібліотек України,
повноцінне й оперативне забезпечення розвитку педагогічної науки та освіти,
фахових інформаційних потреб науковців і практиків галузі, підвищення їх
професійного рівня, дбайливе ставлення до духовної та інтелектуальної
спадщини, примноження вікових традицій освітянської бібліотеки (2016).
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У рамках проєкту НАПН України «Наукова журналістика у
розповсюдженні педагогічних і психологічних знань» подяками й дипломами
нагороджено авторів науково-популярних публікацій Л. Д. Березівську,
О. В. Сухомлинську, О. Б. Бондарчук, Т. І. Годецьку (2017).

Інші відзнаки:
– диплом І ступеня в номінації «Персональний покажчик»
ІІ Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу – 2018» (Інститут
біографічних
досліджень
Національної
бібліотеки
України
імені
В. І. Вернадського) біобібліографічний покажчик «Василь Олександрович
Сухомлинський : до 100-річчя від дня народження» (2018) – упоряд.:
О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березівська, Л. І. Страйгородська, Т. С. Павленко,
Л. В. Сухомлинська, Є. Ф. Демида.

67

– подяка Київського університету імені Бориса Грінченка (2018 р.,
Л. Д. Березівська);
– грамота Київської Малої академії наук учнівської молоді за
багаторічну плідну співпрацю (2017 р., Л. Д. Березівська);

– почесна відзнака Української бібліотечної асоціації «За відданість
бібліотечній справі» (2018 р., І. Г. Лобановська);
– почесна відзнака Української бібліотечної асоціації «За внесок у
розвиток бібліографії та бібліографознавства» (2017 р., Л. І. Самчук);
– почесна відзнака Української бібліотечної асоціації «За відданість
бібліотечній справі» (2016 р., І. І. Хемчян).

– диплом Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології
«Золота фортуна» (2016 р., Л. Д. Березівська);
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– подяка Науково-дослідного інституту українознавства за підтримку в
проведенні Х Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8–11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів та сприяння національно-патріотичному
вихованню й залученню учнівської молоді до пізнання України (2016 –
2017 рр., Л. Д. Березівська).
Із метою вшанування пам’яті першого директора ДНПБ, провідного
бібліотекознавця П. І. Рогової та директора наукової бібліотеки УНДІПу
М.О. Самборської в 2016 р. започатковано відзначення працівників іменними
нагородами бібліотеки: Дипломом імені Павли Рогової (за вагомий внесок у
розвиток освіти й науки) та Дипломом імені Майї Самборської (за відданість
бібліотечній справі).

69

Список використаних джерел
1. Стратегія розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського на 2017–2026 роки / НАПН України, ДНПБ України ім.
В. О. Сухомлинського ; [авт.: Березівська Л. Д., Зозуля С. М., Страйгородська Л. І.] ;
за заг. ред. Л. Д. Березівської. – Київ, 2017. – 29 с.
2. Статут Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського : (нова редакція) : затв. постановою Президії НАПН України
від 26 трав. 2016 р., протокол № 1-2/8-140. – Київ, 2016. – 12 с.
3. Бібліотечно-інформаційне забезпечення освіти / Л. Д. Березівська,
С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська, І. І. Хемчян // Національна доповідь про стан і
перспективи розвитку освіти в Україні / НАПН України ; за заг. ред. В. Г. Кременя. –
Київ, 2016. – С. 183–189.
4. Березівська, Л. Д. Діяльність наукової бібліотеки в Рік

Сухомлинського / Лариса Березівська // Освіта і сусп-во. – 2019. – Берез.
(№ 3). – С. 11.

5. Березівська, Л. Д. Розбудовуємо інноваційну модель / Лариса Березівська
// Освіта. – 2017. – 29 берез. – 5 квіт. (№ 13/14). – С. 3.
6. Березівська, Л. Д. Зберігання та вивчення наукового об’єкта рідкісних
видань у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського / Лариса Березівська // Освіта. – 2016. – 16–23 берез.
(№ 11/12). – С. 6.
7. Березівська, Л. Д. Результати діяльності Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України за 2018 р. та
завдання на 2019 р. / Л. Д. Березівська // 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 2018 р., 27 груд. 2018 р.,
Київ : [тези] / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2018. – С. 6–23.
8. Березівська, Л. Д. Результати діяльності Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України за 2017 р. та
завдання на 2018 р. / Л. Д. Березівська // Інформаційне забезпечення сфери освіти
України :
матеріали
звіт.
наук.-практ.
конф.
ДНПБ
України
ім. В. О. Сухомлинського за результатами наук. дослідж. у 2017 р., 26 груд. 2017 р.,
Київ : [тези] / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ,
2018. – С. 6–21.
9. Березівська, Л. Д. Результати наукових досліджень Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського за 2016 рік та основні
завдання на 2017 рік / Л. Д. Березівська // Інформаційне забезпечення педагогічної
науки та освітньої практики України : звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського за результатами наук. дослідж. у 2016 р., [22 груд. 2016 р.,
Київ : тези] / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2016.
– С. 6–16.
10. Березівська, Л. Д. Результати наукових досліджень Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського за 2015 рік та основні
завдання на 2016 рік / Л. Д. Березівська // Інформаційне забезпечення педагогічної
70

науки та освітньої практики України : звіт. наук.-практ. конф. за результатами наук.
дослідж. наук. працівників ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 19 січ. 2016 р.,
Київ : тези / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2016.
– С. 7–12.
11. Кравченко, С. М. Наукові результати досліджень Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України за 2018
рік та їх упровадження у діяльність освітянських бібліотек / С. М. Кравченко
// 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 2018 р., 27 груд. 2018 р., Київ : [тези] / НАПН України, Від-ня заг.
педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ,
2018. – С. 23–28.
12. Страйгородська, Л. І. Науково-інформаційна і бібліотечна робота
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
НАПН України у 2018 році: здобутки і завдання / Л. І. Страйгородська
// 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 2018 р., 27 груд. 2018 р., Київ : [тези] / НАПН України, Від-ня заг.
педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ,
2018. – С. 28–34.
13. Зозуля, С. М. Результати науково-дослідної роботи Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського за 2017 рік та їх
упровадження / С. М. Зозуля // Інформаційне забезпечення сфери освіти України :
матеріали звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за
результатами наук. дослідж. у 2017 р., 26 груд. 2017 р., Київ : [тези] / НАПН
України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2018. – С. 22–27.
14. Страйгородська, Л. І. Науково-інформаційне забезпечення науковців
Національної академії педагогічних наук України в 2017 році / Л. І. Страйгородська
// Інформаційне забезпечення сфери освіти України : матеріали звіт. наук.-практ.
конф. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за результатами наук. дослідж. у
2017 р., 26 груд. 2017 р., Київ : [тези] / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та
філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2018. – С. 28–32.
15. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О.
Сухомлинського [Електронний ресурс] : офіційний веб-портал. – Київ, 2016– . –
Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/ (дата звернення: 03.06.2019). – Назва з екрана.
16. Березівська, Л. Д. «Стратегія розвитку Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського на 2017–2026 роки» як основа
розбудови інноваційної моделі наукової бібліотеки [Електронний ресурс]
/ Березівська Лариса Дмитрівна, Кравченко Світлана Миколаївна, Страйгородська
Людмила Іванівна // Модель бібліотеки ХХІ століття : міжнар. наук.-практ. інтернетконф., 15 черв. 2018 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка. – Текст.
дані. – Харків, 2018. – Режим доступу: http://conf.nlu.edu.ua/libmodel/index (дата
звернення: 03.06.2019). – Назва з екрана.

71

ДОДАТКИ

Додаток 1
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського
________ Л. Д. Березівська
«28» березня 2017 р.

«СХВАЛЕНО»
на засіданні вченої ради
ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського
протокол № 6 від «27» березня 2017 р.

Стратегія розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені В. О. Сухомлинського на 2017–2026 роки
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Одним із пріоритетних напрямів національної державної політики є
створення і розвиток відкритої мережі освітніх ресурсів, їх інтегрування, про
що зазначено в Концепції Державної цільової національної культурної
програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека –
ХХІ» (2011), Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні (2013),
Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни
бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» (2016) тощо.
Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні
зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» визначає
бібліотеки як базовий елемент культурної, наукової, освітньої, інформаційної
інфраструктури держави, наголошує на важливості їхньої ролі в розвитку
інформаційної та мовної культури суспільства, патріотичного, правового та
екологічного виховання, на формуванні стійкого інтересу до вивчення й
розуміння національної історії та культури, сприянні розбудові читаючої,
мислячої та освіченої нації, здатної практично втілювати здобуті знання і
досвід у розбудову незалежної України. Стратегія передбачає особливу участь
і активну роль сучасних бібліотек у стабільному розвитку демократичного
громадянського суспільства, дотриманні прав і свобод людини, примноженні
людського капіталу держав.
Основною сферою, що забезпечує розвиток суспільства, є освітня
галузь, де відбуваються модернізаційні, реформаторські процеси, що
передбачають розв’язання ряду ключових проблем, зокрема формування
людини з інноваційним типом мислення, утвердження дитиноцентризму,
перехід до толерантної педагогіки, підготовку громадянина України до життя
й діяльності в умовах глобального простору тощо. Ці та ряд інших важливих
завдань визначені в Стратегії розвитку НАПН України на період 2016–2022
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років і вимагають відповідного інформаційного забезпечення та науковометодичного супроводу.
З огляду на викладене вище актуалізувалася потреба підготовки нової
редакції Стратегії розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені В. О. Сухомлинського (далі – Бібліотека) на 2017–2026 роки. У
документі визначено пріоритети діяльності, ключові напрями розвитку,
завдання щодо їх реалізації. Стратегію Бібліотеки побудовано з урахуванням
програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» стосовно формування суспільства
знань, гарантування рівного доступу населення до джерел інформації,
духовності й культури.
Місія Бібліотеки – формування галузевого сегмента національного
інформаційного простору й сприяння побудові суспільства знань.
Візія Бібліотеки – національний галузевий центр наукових досліджень,
генерування та поширення нових знань, історичних надбань у сфері наук про
освіту, педагогіки та психології, бібліотечної справи; координаційний,
науково-методичний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та
НАПН України.
Основні принципи діяльності Бібліотеки:
- доступність інформації;
- науковий підхід в організації діяльності та прийнятті управлінських
рішень;
- наступність, зважений підхід до впровадження інновацій;
- читачецентризм;
- відкритість у передаванні професійних знань і досвіду бібліотекам
мережі;
- раціональне використання кадрових, матеріально-технічних і
фінансових ресурсів.
Головною метою діяльності Бібліотеки є проведення наукових
досліджень із питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства,
книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства й
біографістики, історії вітчизняної освіти; науково-інформаційне забезпечення
інноваційного розвитку національної освіти; упровадження досягнень науки,
кращого досвіду в практику роботи закладів освіти та їх структурних
підрозділів – бібліотек; науково-методичне забезпечення мережі освітянських
бібліотек МОН України та НАПН України, а також сприяння підвищенню
професійного, духовного й культурного рівня педагогічних і науковопедагогічних, наукових працівників, здобувачів освіти та інших категорій
користувачів.
Пріоритетні напрями діяльності Бібліотеки:
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– проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із
питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства,
інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства й біографістики,
історії освіти;
–науково-інформаційне забезпечення розвитку наук про освіту,
педагогіки та психології;
–формування системи інформаційних ресурсів Бібліотеки;
–координування й науково-методичне забезпечення функціонування
мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України;
–розвиток соціокультурної діяльності, просвітницька робота;
–міжнародне співробітництво.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ
БІБЛІОТЕКИ
Бібліотека заснована відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України № 2018 від 30 жовтня 1999 року на базі наукової бібліотеки Інституту
педагогіки Академії педагогічних наук України та Центральної освітянської
бібліотеки Міністерства освіти України. Вона входить до складу Національної
академії педагогічних наук України (далі – НАПН України). Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2003 р. № 664-р Державній
науково-педагогічній бібліотеці України присвоєно ім’я видатного
українського педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського. У своїй діяльності
Бібліотека керується Конституцією України, Законами України «Про
бібліотеки і бібліотечну справу», «Про наукову і науково-технічну
діяльність», «Про науково-технічну інформацію», «Про інформацію», «Про
освіту», «Про вищу освіту», іншими законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, НАПН України, іншими нормативноправовими актами та Статутом Бібліотеки.
Бібліотека надає послуги науковим установам, закладам освіти та
іншим організаціям й установам різних форм власності, науковим та науковопедагогічним працівникам, управлінцям у сфері освіти, учителям, вихователям
дошкільних та позашкільних навчальних закладів, учням, студентам вищих
навчальних закладів, здобувачам освіти, а також спеціалістам суміжних
галузей, рід діяльності яких потребує використання педагогічної та
психологічної літератури. Користуватися послугами Бібліотеки мають право
іноземні громадяни й особи без громадянства. Порядок обслуговування
користувачів та абонентів визначають Правила користування Державною
науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського.
В умовах збільшення обсягів інформації діяльність Бібліотеки
спрямовується на вдосконалення бібліотечно-інформаційного супроводу
національної освіти шляхом формування нового соціокультурного образу
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книгозбірні, здатної ефективно забезпечувати сучасні потреби користувачів.
Бібліотека має потужні бази даних, надає вільний і необмежений доступ до
світових інформаційних мереж і банків даних на основі широкого
використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, орієнтації на
інтеграцію внутрішніх і зовнішніх інформаційних ресурсів для сприяння
інформатизації та інтелектуалізації суспільства.
Структура Бібліотеки сформована згідно з основними напрямами її
діяльності, що змінювалися з появою нових науково-інформаційних потреб.
Так, створено структурні підрозділи: наукової реферативної та аналітичної
інформації у сфері освіти, історії освіти, сектор соціокультурних комунікацій
та міжнародних зв’язків, відкрито читальну залу фонду В. О. Сухомлинського,
кімнату-музей рідкісної книги, що сприяло підвищенню якості
інформаційного забезпечення інноваційного розвитку освіти України.
До послуг користувачів – універсальний книжковий фонд, що містить
близько 600 тис. примірників українською та іноземними мовами. Значну його
частину становлять документи педагогічної й психологічної тематики.
Складниками фонду є:
- рідкісні видання, що є науковим об’єктом «Документи педагогікопсихологічного та історико-культурного напряму 19–20 століття (1850–
1917 рр.) Державної науково-педагогічної бібліотеки України», що становить
національне надбання України;
- колекція документів стосовно науково-публіцистичної діяльності
В. О. Сухомлинського;
- дисертації з питань педагогіки, психології та суміжних галузей знань;
- періодичні видання (понад 1000 назв);
- література іноземними мовами;
- видання
з
питань
бібліотекознавства,
бібліографознавства,
книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності.
Щорічна кількість відвідувань Бібліотеки становить понад 220 тис.,
книговидача – понад 240 тис. документів.
У ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського:
– розроблено й упроваджено теоретико-методологічні та організаційні
засади системи науково-інформаційного забезпечення освіти України;
–сформовано інтегрований галузевий інформаційний ресурс та надано
до нього вільний і багатоаспектний доступ з використанням традиційних та
інноваційних форм і методів;
–здійснено науково-інформаційний супровід державних цільових
програм;
–створено й упроваджено цілісну систему бібліографічних видань у
традиційній та електронній формах;
75

–розроблено й упроваджено Концепцію інформатизації мережі бібліотек
загальноосвітніх навчальних закладів;
–сформовано галузевий сегмент у загальнодержавній реферативній базі
даних «Україніка наукова» та Українському реферативному журналі
«Джерело»;
–створено
двомовний
веб-портал
ДНПБ
України
ім. В. О. Сухомлинського;
–створено Науково-педагогічну електронну бібліотеку ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського;
–створено віртуальні інформаційно-бібліографічні ресурси «Видатні
педагоги України та світу», «Педагоги-новатори», «Видатні бібліотекознавці,
бібліографознавці, книгознавці, документознавці України та світу»;
–створено читальну залу Фонду В. О. Сухомлинського як наукову
лабораторію з вивчення педагогічної спадщини видатного педагога;
–створено кімнату-музей рідкісної книги;
–розроблено систему науково-інформаційних і культурно-освітніх
заходів;
–започатковано електронні наукові періодичні видання: «Наукові праці
Державної
науково-педагогічної
бібліотеки
України
імені
В. О. Сухомлинського», інформаційно-аналітичний бюлетень «Аналітичний
вісник у сфері освіти й науки»;
–здійснено науково-методичний та інформаційний супровід діяльності
мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України;
–організовано й налагоджено науково-інформаційну співпрацю з
провідними вітчизняними та зарубіжними бібліотеками, науковими
установами МОН України та НАПН України, навчальними закладами,
асоціаціями, культурними центрами тощо;
–передано описові метадані оцифрованих видань, що становлять
національне надбання, для участі в міжнародному проекті зі створення
Європейської цифрової бібліотеки «Europeana» та міжнародному реєстрі
ЮНЕСКО «Пам’ять світу».
Водночас є ряд серйозних проблем, які гальмують процеси
трансформування Бібліотеки та її подальший розвиток, що впливає на якість
науково-інформаційного забезпечення освіти. Серед них такі:
– невідповідність формування бібліотечного фонду сучасним потребам
користувачів і вимогам суспільства, зокрема відсутність повноцінного
комплектування новими періодичними та неперіодичними українськими й
зарубіжними виданнями, традиційними й електронними навчальними
посібниками, електронними копіями навчально-методичних видань тощо,
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що знижує рівень упровадження принципу рівного доступу користувачів до
інформації;
- відсутність узгодженої державної політики з питань корпоративної
каталогізації, що унеможливлює здійснення обміну бібліографічною
інформацією;
- відсутність доступу до світових інформаційних ресурсів OCLC,
EBSCO, повнотекстових електронних журналів провідних європейських
видавництв Elsevier, Springer, Kluwer Academic Press тощо;
- незадовільний стан матеріально-технічної бази Бібліотеки;
- недостатні темпи й відсталість упровадження інформаційнокомунікаційних технологій, що ускладнює або унеможливлює виконання
виробничих процесів та обслуговування користувачів на сучасному рівні;
застарілий комп’ютерний парк;
- нестача фахівців з вищою спеціальною освітою, фахівців вищої
кваліфікації.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕКИ
Бібліотека – науково-дослідний центр
Рівень розвитку науки є визначальним чинником підвищення духовного й
інтелектуального зростання кожної особистості, а також невід’ємним
складником національної культури та освіти. Оскільки Бібліотека − це
структурна частина НАПН України, то одним із її пріоритетних завдань є
здійснення фундаментальних і прикладних досліджень, упровадження
наукових досягнень.
Мета науково-дослідної роботи Бібліотеки − одержання й використання
нових наукових знань та впровадження суспільно корисних наукових
результатів досліджень у практичну діяльність відповідно до її місії і візії.
Завдання 1. Організація та здійснення фундаментальних і
прикладних наукових досліджень
Зміст діяльності:
–здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із
питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства,
інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства, біографістики та
історії освіти, сухомлиністики;
–вивчення та розкриття потенціалу наукового об’єкта, що становить
національне надбання;
–розроблення теоретико-методологічних засад науково-інформаційного
забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної
педагогічної науки і
практики з урахуванням світових тенденцій розвитку й досвіду зарубіжних
країн;
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–науково-інформаційний супровід досліджень установ НАПН України;
–реалізація результатів НДР у науковій, виробничо-практичній,
навчальній, довідковій, інформаційній продукції тощо в друкованій та
електронній формі;
–розвиток нових форм науково-інформаційного співробітництва з
національними та міжнародними осередками галузевої науки для розв’язання
найважливіших наукових завдань та розширення використання наукових
розробок Бібліотеки.
Завдання 2. Упровадження результатів науково-дослідної роботи та
їх моніторинг
Зміст діяльності:
– забезпечення якості, ефективності, результативності й моніторингу
здобутих результатів на всіх етапах виконання НДР;
– започаткування професійних наукових фахових друкованих та
електронних видань, створення їх на базі «Відкриті журнальні системи»
(OJS), що сприятиме входженню видань до бібліометричних та
наукометричних баз даних;
– моніторинг результатів науково-дослідної роботи для здійснення
подальших досліджень у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства,
книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства,
біографістики та історії освіти;
– оприлюднення, розповсюдження та використання продукції
Бібліотеки серед цільових груп користувачів.
Завдання 3. Кадрове забезпечення наукової діяльності
Зміст діяльності:
–постійне зміцнення інтелектуального потенціалу Бібліотеки завдяки
підвищенню кількості штатних наукових працівників вищої кваліфікації;
–участь науковців Бібліотеки у всеукраїнських і міжнародних наукових
проектах, зокрема в міжнародних наукових організаціях;
–організація підготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів з
відкриттям аспірантури в Бібліотеці,
–створення системи підвищення кваліфікації та стажування, атестації
працівників тощо;
–розвиток потенціалу молодих науковців Бібліотеки та сприяння
їхньому творчому зростанню, активізація їхньої участі в організації та
проведенні наукових досліджень, конкурсах на отримання державних
стипендій і нагород.
Очікувані результати:
–визнання наукового авторитету Бібліотеки в Україні та за її межами;
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–розширення
тематики
наукових
досліджень,
проведення
бібліометричних і наукометричних досліджень баз даних у галузі наук про
освіту, а також педагогіки, психології;
–активізація наукових досліджень рідкісних видань, що становлять
національне надбання України, з використанням кімнати-музею рідкісної
книги ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як творчої лабораторії;
–зростання публікаційної активності науковців Бібліотеки в
закордонних наукових журналах, у т. ч. і тих, що входять до наукометричних
баз даних;
–інтенсивне уведення до наукового обігу галузевих науковоінформаційних ресурсів Бібліотеки;
–удосконалення системи підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та
стажування наукових працівників, зокрема відкриття аспірантури, підвищення
кількості наукових шкіл у Бібліотеці, підвищення результативності участі
молодих науковців у конкурсах на отримання державних стипендій та
нагород;
– навчання за програмами післядипломної освіти в установленому
порядку, а також створення спільно з університетами, академіями,
інститутами спеціальних кафедр для підготовки фахівців за кваліфікаційним
рівнем магістра та (або) доктора філософії за відповідними освітньонауковими програмами;
– створення професійних наукових фахових друкованих та
електронних видань на базі «Відкриті журнальні системи» (OJS), уходження
їх до бібліометричних та наукометричних баз даних;
– створення колегіального виборного дорадчого органу наукової
молоді Бібліотеки – Ради молодих вчених;
– активізація популяризації діяльності Бібліотеки як галузевого
науково-дослідного центру та вдосконалення упровадження результатів
наукових досліджень для створення сприятливого іміджу серед інших
наукових, освітніх, культурно-просвітницьких та інформаційних установ і
організацій;
– проведення на базі Бібліотеки всеукраїнських науково-методичних
семінарів, консультацій і круглих столів, присвячених актуальним питанням
сучасного стану й історії розвитку освіти.
Бібліотека – галузевий ресурсний центр
Формування фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України
ім. В. О. Сухомлинського – один із найважливіших напрямів її діяльності,
оскільки інформаційні ресурси є фундаментом для науково-інформаційного
забезпечення фахових потреб науковців і практиків освітянської галузі
України.
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Мета – збереження й підтримка наявного бібліотечного фонду, розвиток
галузевого інформаційного ресурсу вітчизняних документів і документів
іноземними мовами на різних носіях інформації та надання до нього вільного
та багатоаспектного доступу.
Завдання 1. Комплектування фонду Бібліотеки
Зміст діяльності:
- удосконалення тематико-типологічного плану комплектування
книгозбірні;
- упровадження дієвого механізму систематичного поповнення та
оновлення бібліотечного фонду з урахуванням потреб користувачів;
- збільшення обсягу поточного комплектування документів на будьяких носіях інформації з використанням різних джерел надходження;
- поліпшення надходження галузевого обов’язкового примірника
документів на традиційних та електронних носіях інформації із застосуванням
постійного моніторингу книговидання в Україні;
- удосконалення технології контролю за надходженням документів від
установ НАПН України;
- щорічна передплата українських і зарубіжних періодичних видань,
затребуваних користувачами бібліотеки;
- розвиток вітчизняного та міжнародного документообміну, зокрема із
залученням до співпраці громадських організацій, товариств, асоціацій,
благодійних фондів, приватних осіб тощо;
- активізація роботи з власниками, виробниками та розповсюджувачами
електронних інформаційних ресурсів для їх придбання, збільшення кількості й
розширення тематичного та видового складу придбаних електронних
документів;
- цілеспрямоване нарощування повнотекстових ресурсів Науковопедагогічної електронної бібліотеки (НПЕБ), забезпечення вільного доступу
користувачам через Інтернет;
- організація зворотного зв’язку з користувачами: моніторинг
інформаційних потреб, аналіз використання фондів, заповнення лакун у фонді
бібліотеки (докомплектування).
Завдання 2. Вільний та багатоаспектний доступ до інформаційних
ресурсів Бібліотеки
Зміст діяльності:
- створення в Бібліотеці сучасного інформаційно-комунікаційного
середовища, що забезпечуватиме оперативний та ефективний пошук й
отримання інформації незалежно від місця її зберігання;
- удосконалення електронного каталогу бібліотеки з урахуванням
сучасних тенденцій, зокрема за рахунок розширення стандартних
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бібліографічних даних інформацією, що розкриває зміст інформаційних
ресурсів;
- розвиток системи корпоративної каталогізації, організація та
вдосконалення зведених баз даних на засадах кооперування з провідними
освітянськими бібліотеками України;
- ретроконверсія карткових каталогів та ретрокаталогізування
документів з фонду Бібліотеки;
- створення проблемно-орієнтованих бібліографічних і реферативних
баз даних та інших електронних інформаційних ресурсів;
- розроблення й удосконалення лінгвістичних засобів, призначених для
семантичного опрацювання інформаційних джерел;
- організація галузевої корпоративної бази даних авторитетних файлів
осіб (індивідуальних авторів), організацій (колективних авторів), предметних
рубрик;
- вивчення ринку електронних мережевих ресурсів, добір якісних
ресурсів наукового й освітнього характеру та організація он-лайн доступу до
них;
- розвиток інфраструктури доступу віддалених користувачів до
інформаційних ресурсів бібліотеки;
- безперешкодний доступ до інформаційних ресурсів бібліотеки для
осіб з особливими потребами.
Завдання 3. Збереження бібліотечного фонду
Зміст діяльності:
- моніторинг стану фонду та умов його зберігання згідно з
нормативними документами, спрямованими на збереження документних
ресурсів;
- проведення заходів, передбачених Програмою збереження фонду
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського на 2016–2025 роки;
- упровадження сучасних технічних засобів і спеціального обладнання
для зберігання документів у процесі використання (копіювання,
експонування), систем клімат-контролю, пиловидалення й світлорегулювання,
протипожежної охорони та охорони від несанкціонованого доступу
(відеоспостереження, чіп-контроль тощо);
- оцифрування інформаційних ресурсів бібліотеки.
Очікувані результати:
- формування фонду фаховими українськими та зарубіжними
документами на різних носіях інформації, а також надання доступу до
світових електронних баз даних;
- удосконалення системи заходів щодо поповнення бібліотечного
фонду: закупівлі документів, отримання обов’язкового примірника,
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моніторинг книжкового ринку, удосконалення системи книгообміну з іншими
бібліотеками, видавництвами та іншими установами й організаціями, авторами
тощо;
- забезпечення типовидового та змістового розкриття інформаційних
ресурсів книгозбірні;
- удосконалення інформаційно-пошукової системи Бібліотеки;
- надання вільного доступу до інформаційних ресурсів книгозбірні
через єдиний пошуковий інтерфейс, власний електронний каталог і бази
даних, представлені в мережі Інтернет;
- збереження бібліотечного фонду відповідно до сучасних вимог і
норм;
- інтенсивне уведення до обігу наявних інформаційних ресурсів завдяки
створенню електронних копій видань із актуальних питань і надання до них
доступу через Науково-педагогічну електронну бібліотеку ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського з дотриманням авторських прав;
- збереження рідкісних видань (книжкових пам’яток), що становлять
національне надбання;
- створення страхового фонду особливо цінних документів Бібліотеки,
надання відомостей до Державного реєстру книжкових пам’яток України як
складника Державного реєстру національного культурного надбання.
Бібліотека – галузевий інформаційний центр
В умовах збільшення обсягів інформації діяльність ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського
спрямована
на
вдосконалення
науковоінформаційного супроводу наук про освіту, педагогіку, психологію та освітню
практику шляхом його трансформації в інформаційний центр, що має потужні
бази даних, надає вільний і необмежений доступ до світових інформаційних
мереж і банків даних.
Мета − розвиток системи науково-інформаційного забезпечення наук
про освіту, педагогіку, психологію та освітню практику в умовах глобальних
інформаційних впливів, загальнодержавних та галузевих наукових програм і
проектів, що виконують установи НАПН України; формування нового
соціокультурного образу бібліотеки, здатної ефективно забезпечувати сучасні
потреби користувачів у бібліотечно-інформаційних продуктах і послугах на
основі широкого застосування новітніх інформаційно-комунікаційних
технологій; орієнтація на інтеграцію внутрішніх і зовнішніх інформаційних
ресурсів для сприяння інформатизації та інтелектуалізації суспільства.
Завдання 1. Обслуговування користувачів
Зміст діяльності:
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- розроблення та впровадження нових, зокрема онлайнових,
бібліотечних послуг;
- удосконалення
системи
міжбібліотечного
абонемента
з
використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, електронної
доставки документів (ЕДД) користувачам у тісній співпраці з провідними
бібліотеками України, упровадження міжнародного міжбібліотечного
абонемента (ММБА);
- удосконалення науково-інформаційного обслуговування;
- створення особам із особливими потребами умов доступу до
інформаційних ресурсів Бібліотеки.
Завдання 2. Інформаційно-бібліографічна та координаційна
діяльність
Зміст діяльності:
- інформаційна підтримка наукової діяльності установ НАПН України;
- інформаційне забезпечення користувачів за допомогою сучасного
довідково-бібліографічного апарату;
- удосконалення існуючих та впровадження нових довідковобібліографічних послуг;
- популяризація бібліотечно-бібліографічних знань і підвищення
інформаційної культури користувачів;
- співпраця з провідними освітянськими бібліотеками щодо створення
спільних науково-інформаційних продуктів на кооперативних засадах;
- вивчення, узагальнення, упровадження й поширення національного та
зарубіжного досвіду наукової інформаційно-бібліографічної діяльності.
Завдання 3. Інформаційно-аналітична та реферативна діяльність
Зміст діяльності:
- створення інформаційно-аналітичної та реферативної продукції;
- удосконалення технологій і методик вироблення інформаційноаналітичної та реферативної продукції;
- поширення результатів інформаційно-аналітичної та реферативної
діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в освітньому просторі
України та за її межами;
- розвиток корпоративного партнерства з провідними аналітичними
центрами України та мережевими аналітичними відділами й службами НАПН
України та МОН України;
- розвиток маркетингу інформаційної аналітичної та реферативної
продукції бібліотеки, удосконалення механізмів моніторингу її впровадження;
- підвищення рівня наукового співробітництва з питань реферативної й
аналітичної інформації з урахуванням інноваційних технологій із науковими
установами НАПН України, навчальними закладами різних рівнів акредитації
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та освітянськими бібліотеками
установами й організаціями.

України,

зарубіжними

профільними

Завдання 4. Розвиток інформаційних технологій
Зміст діяльності:
- збільшення мультимедійного контенту в електронних ресурсах
Бібліотеки;
- удосконалення програмного забезпечення, що використовується в
книгозбірні;
- сприяння впровадженню сучасних інформаційних технологій в
освітянських бібліотеках України;
- упровадження технологічної інфраструктури Бібліотеки на основі
технології безконтактної ідентифікації об’єктів (RFID);
- удосконалення структури та змістового наповнення веб-порталу
книгозбірні;
- упровадження системи електронного документообігу.
Очікувані результати:
–ефективне
та
якісне
науково-інформаційне
забезпечення
загальнодержавних і галузевих наукових програм і проектів, що реалізуються
науковими установами НАПН України;
–розроблення концепцій, стратегій, програм та інших документів
стосовно науково-інформаційного забезпечення інноваційного розвитку наук
про освіту, педагогіки і психології, освітньої практики та бібліотечної справи
України;
–упровадження нових інформаційно-бібліотечних послуг на основі
інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема модернізація системи
віртуальної довідкової служби, електронного замовлення документів,
розширення переліку інформаційних послуг; перебудова системи
обслуговування користувачів завдяки впровадженню сучасних інформаційних
технологій у процеси отримання, оброблення, зберігання й передавання
інформації, оформлення попереднього замовлення документа та його
доставляння до користувача;
- створення сприятливого, комфортного середовища, що відповідає
сучасним потребам користувачів, зокрема особам із особливими потребами;
- запровадження системи оцінки ефективності роботи бібліотеки за
статистичними показниками;
- розширення
інформаційно-реферативного
контенту
освітньої,
педагогічної, культурної та інших галузей знань;
- налагодження ділового партнерства аналітично-реферативних
секторів бібліотечної мережі, навчальних закладів усіх типів і форм та інших
зацікавлених установ та організацій,
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- підвищення рівня інформаційної культури користувачів завдяки
впровадженню системи їхнього навчання сучасних методів навігації в
електронному каталозі.
Бібліотека – галузевий науково-методичний центр
Головна мета науково-методичної діяльності ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського – інноваційний розвиток мережі освітянських
бібліотек МОН України та НАПН України. Нині вона налічує близько 16 тис.
книгозбірень. Узгодженість функціонування освітянських бібліотек як єдиної
системи забезпечують єдина нормативно-правова та інструктивна база,
координування й кооперування бібліотечно-бібліографічного обслуговування
користувачів, зведене планування науково-методичної, науково-дослідної та
інформаційно-видавничої діяльності, єдині підходи до створення й
використання галузевого інформаційного ресурсу в традиційній та
електронній формі та його інтегрування у національний і світовий
інформаційний простір.
Завдання 1. Науково-методичне забезпечення інноваційного
розвитку мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України
Зміст діяльності:
– розроблення стратегії інноваційного розвитку мережі освітянських
бібліотек МОН України та НАПН України;
– наукова, методична та організаційна підтримка інноваційної діяльності
освітянських бібліотек;
– удосконалення засобів управління мережею освітянських бібліотек;
– забезпечення функціонування мережі освітянських бібліотек як
складової частини бібліотечної системи України;
– оновлення
нормативно-правової
бази,
зокрема
розроблення
регламентуючих, організаційно-управлінських, нормативно-інструктивних
документів для мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН
України;
– методичний моніторинг змін, що відбуваються як в окремих
бібліотеках, так і в мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН
України загалом;
– виявлення, дослідження й упровадження в практику роботи
освітянських бібліотек інновацій, спрямованих на
поліпшення якості,
удосконалення форм, методів і результатів їхньої діяльності;
– надання методичної допомоги (у тому числі експертно-діагностичні
виїзди на місця) фахівцям різних освітянських бібліотек із метою проведення
управлінського консультування;
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– посилення координації та корпоративної співпраці книгозбірень
мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.
- проведення цільових моніторингових досліджень, які стануть
підґрунтям для розробки концептуальних засад та стратегії подальшого
розвитку мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України;
- розширення дослідницької функції методичної діяльності, що
забезпечуватиме розвиток найбільш ефективних та затребуваних форм роботи
в даному напрямі;
– участь у роботі міжвідомчої координаційної ради з питань бібліотек і
бібліотечної справи, створеної при Міністерстві культури України, науковометодичної комісії з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти
Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;
- співпраця з Українською бібліотечною асоціацією, іншими
професійними об’єднаннями.
Завдання 2. Модернізація системи підвищення кваліфікації фахівців
освітянських бібліотек
Зміст діяльності:
- оптимізація системи підвищення кваліфікації фахівців освітянських
бібліотек із застосуванням сучасних форм і методів;
- поповнення спеціалізованого інформаційного ресурсу кабінету
бібліотекознавства
актуальною
фаховою
літературою
з
питань
бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства та
інформаційної діяльності;
- формування професійних інформаційних ресурсів для самоосвіти
фахівців освітянських бібліотек на веб-порталі ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського.
Очікувані результати:
- прискорення трансформації освітянських бібліотек у сучасні базові
галузеві бібліотечно-інформаційні комплекси;
- інноваційний розвиток спеціальних наукових бібліотек установ
НАПН України;
– професійне зростання фахівців Бібліотеки та освітянських
книгозбірень України через удосконалену систему підвищення кваліфікації.
Бібліотека – соціокультурний, просвітницький центр
Головна мета − формування в суспільстві розуміння ролі Бібліотеки в
національно-культурному розвитку держави; сприяння підвищенню її іміджу в
суспільстві; задоволення інформаційних і соціокультурних потреб
користувачів, організація їх раціонального і змістовного дозвілля, створення
умов для самореалізації та самоосвіти кожного індивідуума, розкриття його
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здібностей через реалізацію інформаційно-просвітницької, пізнавальної,
культурно-виховної, комунікативно-виховної, комунікативно-організаційної,
практично-дієвої, розважальної, естетичної, творчої та релаксаційної функцій
книгозбірні.
Зміст діяльності:
– реалізація просвітницьких проектів, установлення широкого спектра
соціокультурного співробітництва Бібліотеки з науковими установами НАПН
України, МОН України, науковими установами та освітніми навчальними
закладами всіх рівнів, громадськими організаціями, представниками ЗМІ,
залучення їх до участі в заходах бібліотеки;
– дотримання принципу інтелектуальної свободи наданням усім
громадянам вільного доступу до інформації та знань, зокрема людям із
особливими потребами та іншим соціально незахищеним особам;
– налагодження міжнародної співпраці шляхом участі в міжнародних
проектах, програмах візитів й обмінів, проведення спільних із зарубіжними
інституціями культурно-освітніх заходів;
– організація та проведення науково-інформаційних і культурно-освітніх
заходів (науково-педагогічний лекторій, круглі столи, педагогічні ради,
художньо-мистецькі виставки, презентації, тренінги, майстер-класи тощо), що
сприяють формуванню національної самосвідомості й патріотизму, підтримці
національних традицій, доступу до інтелектуального, наукового, культурного
надбання народу України, підтримці державної мови та збереженню
культурної спадщини;
– розвиток рекреаційного та реабілітаційного потенціалу бібліотеки,
можливостей бібліо- й арттерапії;
– популяризація всіх напрямів діяльності бібліотеки в соціальних
мережах, у ЗМІ.
Очікувані результати:
- іміджева присутність Бібліотеки в українському та міжнародному
комунікаційному просторі;
- встановлення довгострокових наукових зв’язків із українськими та
зарубіжними
бібліотеками,
асоціаціями,
науково-педагогічними
й
освітянськими
установами,
культурними
центрами,
громадськими
організаціями;
- удосконалення комунікативної, просвітницької та освітньої функцій
Бібліотеки;
- збереження й удосконалення бібліотечних традицій;
- розвиток інформаційно-культурного осередку громади.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ
ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Реалізація Стратегії розвитку Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського на 2017–2026 роки сприятиме
побудові інноваційної моделі наукової бібліотеки, трансформації установи в
потужний науково-педагогічний соціально значущий інформаційнокомунікаційний центр завдяки підвищенню якості науково-інформаційного
супроводу освіти й науки, бібліотечно-інформаційного обслуговування
користувачів, передусім віддалених, а також розв’язанню системних питань
науково-інформаційної, методичної та наукової роботи. Водночас вона
забезпечить підвищення наукового потенціалу Бібліотеки, сприятиме
подальшому формуванню її позитивного іміджу в суспільстві, відтак
уможливить приєднання науково-інформаційних ресурсів Бібліотеки до
глобального інформаційного простору.
Бібліотека стане конкурентоспроможним центром культурних
комунікацій, інтелектуального й соціального розвитку та безперервної
освіти, поєднуючи бібліотечний простір і сучасні інформаційні технології,
сформує особливий простір для оприлюднення ідей, спілкування, творчості,
від чого зростуть її актуальність, соціальний ефект і практична значущість. У
результаті вона утвердиться як національний лідер у науково-інформаційній
діяльності, виступить партнером у співпраці із зарубіжними і міжнародними
організаціями.
Розвиток Бібліотеки в цьому напрямі здійснюватиметься за таких умов:
- осучаснення тематики науково-дослідних робіт відповідно до
актуальних проблем фундаментальних і прикладних наукових досліджень та
пріоритетних напрямів розвитку НАПН України, упровадження проектного
підходу до виконання планової тематики із залученням зовнішньої незалежної
експертизи;
- активізація міжнародного співробітництва, участь Бібліотеки в
міжнародних дослідницьких та освітніх проектах і програмах, зокрема в
програмі Європейського Союзу Еразмус+ та в рамковій програмі
Європейського Союзу з науки та інновацій на 2014–2020 рр. «Горизонт 2020»,
вивчення й упровадження інноваційного європейського та світового досвіду
щодо розвитку бібліотек як науково-інформаційних центрів;
- інтегрування Бібліотеки з науковими установами, закладами освіти,
громадськими організаціями, у т. ч. міжнародними, що підтримують розвиток
освіти і науки в Україні;
- представлення наукових періодичних видань ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського в наукометричних та реферативних базах, а також
нарощення їхніх імпакт-факторів;
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- надання доступу до профільних зарубіжних видань та
наукометричних баз даних SCOPUS, Web of Science тощо;
- оптимізація та оновлення кадрового складу ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського на основі систематичного прозорого оцінювання
ефективності діяльності наукових працівників; формування нової генерації
наукових працівників із залученням талановитої молоді через запровадження
механізмів мотивації для підвищення ефективності роботи, удосконалення
системи підвищення кваліфікації наукових і бібліотечних працівників,
розвитку наукових шкіл бібліотеки як осередків розвитку дослідницької
компетентності;
- розвиток інформатизації ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
через запровадження електронного документообігу, модернізацію локальних
мереж і серверів, упровадження хмарних технологій із можливістю
використання ліцензійних програмних засобів;
- налагодження планомірного добору якісної інформації з ресурсів
глобального інформаційного простору, потрібної в інтересах розвитку НАПН
України, наук про освіту, педагогіки і психології;
- сприяння формуванню академічної корпоративної культури на основі
базових цінностей НАПН України.
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/ С. В. Тарнавська // Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в
освітньому просторі України (1991–2017) : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
семінару, 16 трав. 2018 р. / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.]. –
Київ, 2018. – С. 51–52.
609. Тарнавська, С. В. Національно-патріотичне виховання в Україні:
бібліографічний контекст / С. В. Тарнавська // Інформаційне забезпечення
сфери освіти України : матеріали звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського за результатами наук. дослідж. у 2017 р., 26 груд.
2017 р., Київ : [тези] / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії
освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2018. – С. 38–39.
610. Тарнавська, С. В. Національно-патріотичне виховання в Україні
крізь
призму
періодичних
видань
(2016–2018)
/ С. В. Тарнавська
// 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 2018 р., 27 груд. 2018 р., Київ : [тези] / НАПН
України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2018. – С. 52–53.
611. Хемчян, І. І. Підвищення ефективності патріотичного виховання
засобами шкільної бібліотеки / І. І. Хемчян // Інформаційне забезпечення
сфери освіти України : матеріали звіт. наук.-практ. конф. ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського за результатами наук. дослідж. у 2017 р., 26 груд.
2017 р., Київ : [тези] / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії
освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2018. – С. 53–55.
612. Хемчян, І. І. Шкільна бібліотека в інформаційному просторі Нової
української школи / І. І. Хемчян // 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 2018 р., 27 груд.
2018 р., Київ : [тези] / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії
освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2018. – С. 70–72.
2019
613. Агалець, І. О. Аналітико-синтетичне згортання інформації –
елемент формування навичок аналітичної діяльності майбутнього фахівця
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/ Агалець Інна // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції
пам’яті академіка Д. О. Тхоржевського, «Трудове навчання та технології:
сучасні реалії та перспективи розвитку», 24 травня 2019 р., VI Міжнародної
науково-практичної
конференції
пам’яті
члена-кореспондента
НАПН України В. К. Сидоренка «Актуальні питання графічної підготовки:
теорія, практика та шляхи розвитку», 25 травня 2019 р. / НПУ
ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 8–11.
614. Berezivska, L. Textbooks on history of education in the structure of
pedagogical education of the independent Ukraine (1991–2018) = Підручники з
історії освіти в структурі педагогічної освіти Незалежної України (1991–
2018) / Larysa Berezivska // History of Education as a Scientific Pedagogical
Discipline and a Teaching Subject – Past, Present and Perspectives : International
scientific conference, 25–26 June, 2019, Nikšić, Montenegro / University of
Montenegro. – Nikšić, 2019. – P. 42–43. – Текст англ. й укр. мовами.
615. Орищенко, І. О. Викладання та дослідження історії середніх віків у
Київському університеті Св. Володимира в контексті урядової політики
30-х рр. ХІХ – поч. ХХ ст. (за матеріалами рідкісних видань з фонду ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського) = Teaching and research of medieval history
in the St. Volodymyr University of Kyiv in the context of governmental politics of
the 1830s – beginning of the 20th c. (according to the materials of rare book
collection of Sukhomlynsky State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine)
/ Ірина Орищенко // Ver Kyiviens: Суспільства середньовічного та раннього
нового часу і їх цивілізаційна спадщина = Societies of Medieval and Early
Modern Times and their civilisation heritage : абстракти доп. та програма
Міжнар. наук. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. –
С. 34–35. – Текст укр. й англ. мовами.
616. Янюк, С. С. Можливості та переваги використання електронного
каталогу бібліотеки відносно до традиційного / Янюк Світлана Святославівна
// Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі :
матеріали Другої міжнар. наук. конф., 16–18 трав. 2019 р. / Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 79–80. – Бібліогр.: 5 назв.
Розділ 2. НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ
2018
617. Сухомлинський, В. О. Серце віддаю дітям / Василь
Сухомлинський ; [авт. вступ. ст., упоряд. О. В. Сухомлинська]. – 2-ге вид. –
Харків : Акта. – 2018. – 540 с.
Розділ 3. ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНІ ВИДАННЯ
3.1. Практичні посібники
2016
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618. Науково-інформаційна діяльність провідних освітянських
бібліотек України : практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського; [авт.: Зозуля С. М., Зайченко Н. І., Горак В. В.,
Рабаданова Л. В., Самчук Л. І., Букшина Т. Ф., Вербова В. В., Горбенко Н. А.,
Кропочева Н. М., Лога Т. В., Демида Є. Ф. ; наук. ред. Зозуля С. М. ; бібліогр.
ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В. – Київ : [ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського], 2016. – 287 с. – (Серія «На допомогу професійній
самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 14).
2019
619. Лобановська, І. Г. Систематизація документів та організація
каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної
десяткової класифікації : практ. посіб. / уклад. І. Г. Лобановська ; НАПН
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2019. – 80 с.
– (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських
бібліотек» ; вип. 20).
620. Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи : практ. посіб.
/ [авт.: Т. В. Добко, І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, А. І. Рубан, О. Є. Матвійчук,
І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова, Н. Д. Грудініна, Н. Є. Зоріна, С. Г.
Коваленко, Н. В. Онищенко, Л. М. Дунаєва, Н. Г. Мацібора, Я. М. Ніколаєнко,
С. М. Глазунова ; наук. ред.: Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук] ; НАПН України
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2019. –
(Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських
бібліотек» ; вип. 21).
3.2. Методичні рекомендації
2015
621. Бібліографічне оформлення наукових робіт : метод. рек. / уклад.:
Лобановська І. Г.,
Помчалова О. Г.,
Грудініна Н. Д. ;
[наук.
ред.
І. Г. Лобановська] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
– Київ : [б. в.], 2015. – 90 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті
працівників освітянських бібліотек» ; вип. 12).
2017
622. Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та
підходи : метод. рек. / [авт.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, Т. В. Добко,
А. І. Рубан ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко] ; НАПН України, ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ ; [Вінниця : Корзун Д. Ю.], 2017. –
103 c. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських
бібліотек» ; вип. 16).
2018
623. Лобановська, І. Г. Упровадження Універсальної десяткової
класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та
професійно-технічної освіти : метод. рек. / уклад. І. Г. Лобановська ; НАПН
України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського // Шк. б-ка плюс. – 2018. –
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Серп. (№ 15/16). – С. 1–63. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті
працівників освітянських бібліотек» ; вип. 17).
624. Рекомендації щодо проведення в 2018 році Всеукраїнського
місячника шкільних бібліотек [під гаслом «Шкільна бібліотека – центр
творчого розвитку дитини» (до 100-річчя від дня народження
В. О. Сухомлинського)] : дод. до листа ІМЗО від 07.09.2015 № 2.1/10–38
/ М-во освіти і науки України, Держ. наук. установа «Інститут модернізації
змісту освіти», ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян,
А. І. Рубан] // Шк. б-ка плюс. – 2018. – Верес. (№ 17/18). – С. 4–10. – Бібліогр.:
с. 7–10.
2019
625. Освітянська бібліотека в сучасній системі соціокультурних
метод.
рек.
/ НАПН
України,
ДНПБ
України
комунікацій :
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: С. М. Глазунова, Я. М. Ніколаєнко,
Я. Є. Сошинська ; наук. ред.: Т. В. Добко, Л. О. Пономаренко]. – Київ, 2019. –
68 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських
бібліотек» ; вип. 22).
3.3. Стратегія, концепції
2017
626. Стратегія розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені В. О. Сухомлинського на 2017–2026 роки / Держ. наук.-пед. б-ка
України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.: Березівська Л. Д., Зозуля С. М.,
Страйгородська Л. І.] ; за заг. ред. Л. Д. Березівської. – Київ, 2017. – 29 с.
627. Development strategy of V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and
Pedagogical Library of Ukraine for 2017–2026 / V. O. Sukhomlynskyi SSPL of
Ukraine ; [authors: Berezivska L. D., Zozulia S. M., Strayhorodska L. I.] ; editor
L. D. Berezivska. – Kyiv, 2017. – 27 p.
3.4. Організаційно-управлінські документи
2016
628. Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні
документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та
Національної академії педагогічних наук України. Вип. 4. 2014–2016 рр.
/ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.:
І. І. Хемчян, А. І. Рубан ; наук. ред. І. Г. Лобановська]. – Київ : [б. в.], 2016. –
684 c.
2019
629. Довідник інструктивних матеріалів для освітянських бібліотек
МОН України та НАПН України (2017–2019 рр.) : [довідник] / НАПН України,
ДНПБ
України
ім. В. О. Сухомлинського ;
[упоряд.:
І. І. Хемчян,
Л. М. Бондар]. – Київ : [б. в.], 2019. – 97 c.
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Розділ 4. ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ ВИДАННЯ
2016
630. З Україною в серці : дитяча поезія / Держ. наук.-пед. б-ка України
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Хемчян І. І., Біла Л. О., Рубан А. І.]. –
Київ : Вид-во «Фенікс», 2016. – 255, [1] с. : іл.
Розділ 5. ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ
5.1. Довідники
2015
631. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та
основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України у
2015 році / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.:
І. І. Хемчян, Л. О. Біла, І. М. Щочкіна ; наук. ред. Л. М. Заліток]. – Київ : [б. в],
2015. – 104 c.
632. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики
[за
2014 р.] :
огляд.
вид.
/ НАПН
України,
ДНПБ
України
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; наук. ред.
Л. М. Заліток]. – Київ : [б. в.], 2015. – 106 с.
2016
633. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та
основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України [у
2016 р.] / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.:
Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; наук. ред. Л. М. Заліток]. – Київ : [б. в.], 2016. – 104 c.
634. Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики
[за 2015 р.] : огляд. вид./ НАПН України, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського ;
[уклад.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; наук.ред. І. Г. Лобановська ; відп. за
вип. І. І. Хемчян ; комп’ютер. набір Л. О. Біла]. – Київ : [б. в.], 2016. – 106 с.
2017
635. 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.: Л. О. Біла, І. І. Хемчян ; наук. ред.
І. І. Хемчян ; відп. за вип. Л. О. Біла]. – Київ : [б. в.], 2017. – 103 c.
636. Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг
діяльності :
довід.
стат.
/ НАПН
України,
ДНПБ
України
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: В. П. Здановська, І. І. Хемчян ; наук. ред.
Т. В. Добко]. – Київ : [б. в.], 2017. – 102 с.
2018
637. 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
відп. за вип. І. І. Хемчян]. – Київ : [б. в.], 2018. – 119 c.
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2019
638. Довідник інструктивних матеріалів для освітянських бібліотек
МОН України та НАПН України (2017–2019 рр.) : [довідник] / НАПН України,
ДНПБ
України
ім. В. О. Сухомлинського ;
[упоряд.:
І. І. Хемчян,
Л. М. Бондар]. – Київ : [б. в.], 2019. – 98 c.
639. 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 c.
640. Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг
діяльності :
довід.
стат.
/ НАПН
України,
ДНПБ
України
ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян ; наук. ред.
Т. В. Добко]. – Київ : [б. в.], 2019. – 102 с.
5.2. Оглядове видання
2019
641. Інноваційний розвиток освіти в Україні й зарубіжжі в умовах
євроінтеграційних та глобалізаційних процесів : огляд. вид. / НАПН України,
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Селецький А. В.,
С. М. Кравченко С. М.,
Агалець
І. О.,
Самчук Л. І.,
Вербова В. В.,
Годецька Т. І., Горбенко Н. А. ; наук. ред. Селецький А. В. ; бібліогр. ред.
Самчук Л. І. ; літ.
ред. Василенко Н. М.]. – Київ :
[ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. – 155 с.
5.3. Бібліографічні покажчики
5.3.1. Тематичні бібліографічні покажчики
2015
642. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації
суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн.
навч. закл., вищ. навч. закл. І–ІV р. а. Вип. 3 / НАПН України, ДНПБ
ім. В. О. Сухомлинського ;
[упоряд.
А. І. Рубан ;
наук.
консультант
П. І. Рогова ; наук. ред. Л. О. Пономаренко ; відп. за вип. І. І. Хемчян]. – Київ :
[б. в.], 2015. – 451 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті
працівників освітянських бібліотек» ; вип. 13).
643. Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан,
проблеми, тенденції розвитку, 2012–2013 рр. : наук.-допом. бібліогр. покажч.
Вип. 3 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.:
Пономаренко Л. О., Філімонова Т. В., Хопта С. М. та ін. ; наук.ред.
Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ, 2015. – 341 с.
644. Освіта і педагогічна наука України і Польщі, 1991–2015 =
Edukacja i nauka pedagogiczna Ukrainy i Polski, 1991–2015 : бібліогр. покажч.
/ МОН України, НАПН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова, ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ;
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[уклад.: Н. І. Тарасова, Л. І. Самчук, Л. Н. Штома, Н. А. Стельмах]. – Київ :
Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 344 с. – VI науковий форум
Україна – Польща, 2015.
645. Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання :
наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Філімонова Т. В., Тарнавська С. В.,
Орищенко І. О. та ін. ; наук. консультант Антонова О. Є. ; наук. ред.
Березівська Л. Д.]. – Київ, 2015. – 377 с.
2016
646. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти
України (2007–2014) : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України,
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Страйгородська Л. І.,
Філімонова Т. В., Тарнавська С. В. та ін. ; наук.консультант Гавриш Н. В. ;
наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2016. – 338 с.
647. Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія й практика :
бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
[упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Лога Т. В. ; наук.
консультант Савенкова Л. В. ; наук. ред. Зозуля С. М. ; бібліогр. ред.
Самчук Л. І. ; рецензент Прокопенко Л. С. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В. –
Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2016. – 162 с. – (Серія «На
допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ;
вип. 15).
648. Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту
педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014) :
[наук.-допом. покажч.]
/ НАПН
України,
ДНПБ
України
ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки НАПН України ; [уклад.:
Л. Д. Березівська, Т. Л. Гавриленко, Л. М. Заліток та ін. ; наук. консультант
О. В. Сухомлинська ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, О. М. Топузов]. – Київ : Інт педагогіки НАПН України, 2016. – 452 с.
2019
649. Бібліографічні покажчики у фонді Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : 37 Освіта. Виховання. Навчання.
Дозвілля : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки
та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.:
Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; наук.
консультанти: Воскобойнікова-Гузєва О. В., Муравйова В. М., Устіннікова О. М. ;
бібліогр. ред. Самчук Л. І.]. – Київ, 2019. – 98 c. – До 20-річчя Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.
650. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації
суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн.
навч. закл., вищ. навч. закл. І–ІV р. а. Вип. 4 / НАПН України, ДНПБ
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультант ; наук.
ред.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 451 с. – (Серія «На допомогу професійній
самоосвіті працівників освітянських бібліотек»).
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651. Національно-патріотичне виховання в Україні : наук.-допом.
бібліогр. покажч / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ;
[упоряд.:
Страйгородська Л. І.,
Пономаренко Л. О.,
Тарнавська С. В.,
Вербова В. В., Кропочева Н. М., Мушка І. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ;
бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 360 с.
5.3.2. Біобібліографічні покажчики
Серія «Видатні педагоги України та світу»
(серію засновано ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в 2000 р.)
2015
652. Сергій Якович Батишев :(до 100-річчя від дня народження) :
покажч.
/ НАПН
України,
ДНПБ
України
біобібліогр.
ім. В. О. Сухомлинського ;
[упоряд.:
Кирій С. В.,
Павленко Т. С.,
Прохоренко О. М. ; наук. консультант Березівська Л. Д. ; наук. ред.
Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ, 2015. – 223 с. –
(Cерія «Видатні педагоги світу» ; вип. 11).
2018
653. Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня
народження : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Сухомлинська О. В., Березівська Л. Д.,
Страйгородська Л. І., Павленко Т. С., Сухомлинська Л. В., Демида Є. Ф., за
участю Кемпе В. Ю., Логи Т. В. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ;
наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Демида Є. Ф.]. – Вінниця : Твори,
2018. – 395 c. − (Серія «Видатні педагоги світу» ; вип. 12).
Рец: Воскобойнікова-Гузєва, О. В. Рецензія на видання: Василь
Олександрович Сухомлинський: до 100–річчя від дня народження :
біобібліогр.
покажч.
/ НАПН
України,
ДНПБ
України
ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : Твори, 2018. – 395 с. − (Серія «Видатні
педагоги світу» ; вип. 12) / О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Наук.-пед. студії. –
2018. – Вип. 2. – С. 135–137.
Серія «Академіки НАПН України»
(серію засновано ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського в 2002 р.)
2015
654. Володимир Іларіонович Луговий – перший віце-президент НАПН
матеріали
до
біобібліографії
/ [упоряд.:
Самчук Л. І.,
України :
Стельмах Н. А. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; літ. ред. Деревянко Т. М.] ;
НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [Ін-т обдар.
дитини], 2015. – 76 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 25).
2016
655. Андрій Миколайович Гуржій : (до 70-річчя від дня народж.) :
біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського ;
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[упоряд.: Страйгородська Л. І., за участю Кирій С. В. та ін. ; наук. консультант
Березівська Л. Д. ; наук. ред. Добко. Т. В. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред.
Редько-Шпак Л. В.]. – Київ, 2016. – 138 с. – (Серія «Академіки НАПН
України» ; вип. 26).
656. Сухомлинська Ольга Василівна. Біобібліографія : біобібліогр.
покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.:
Заліток Л. М., Покусова О. С. ; авт. вступ. ст. Березівська Л. Д. ; наук. ред.
Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Заліток Л. М. ; літ. ред. Редько-Шпак Н. М.]. –
Київ, 2016. – 138 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 27).
2017
657. Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному
розвитку освіти України : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ
України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В.,
Горбенко Н. А., Демида Є. Ф., Мойсеюк Ю. М. ; вступ. ст. Ткаченко Л. І. ;
наук. ред. Березівська Л. Д. ; наук. консультант Ткаченко Л. І. ; бібліогр. ред.
Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В.]. – 4-те вид., допов. – Київ :Т-во
«Знання» України, 2017. – 319 [1] c. – (Серія «Академіки НАПН України» ;
вип. 28).
5.4. Каталоги
2016
658. Підручники і навчальні посібники з природничо-математичних
предметів для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з
фонду
Державної
науково-педагогічної
бібліотеки
України
імені В. О. Сухомлинського : каталог / НАПН України, ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського ;
[упоряд.:
Мацібора Н. Г.,
Бондарчук О. Б.,
Домбровська Л. В., Іващенко В. Н., Палійчук Р. І., Гулак В. М., Дунаєва Л. М. ;
наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ :
[ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2016. – 405 с.
2019
659. Періодичні видання 1917–1945 рр. у фонді Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : каталог
/ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.:
Бондарчук О. Б., Іващенко В. М., Палійчк Р. І., Орищенко І. О.,
Дроншкевич О. В., Гулак В. М. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр.
ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського],
2019. – 361 с.
5.5. Реферативні та інформаційно-аналітичні видання, дайджести
2015
660. Аналітичний вісник у сфері освіти й науки [Електронний ресурс] :
інформ.-аналіт. бюл. / НАПН України, ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського ;
голов. ред. Л. Д. Березівська ; редкол.: О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Т. Ю.
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Гранчак, Л. М. Заліток, С. М. Зозуля (заст. голов. ред., відп. за вип.), В. В.
Горак, Л. В. Рабаданова, Л. І. Самчук. – Текст. дані. – Київ, 2015.
Вип. 1.
–
34 с.
–
Режим
доступу:
http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2015/12/analytical_bulletin_1_2015.pdf
(дата
звернення:
22.05.2019). – Назва з екрана.
Вип. 2.
–
69 с.
–
Режим
доступу:
http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2016/03/Analituchnuy_visnuk_2015-2.pdf
(дата
звернення:
22.05.2019). – Назва з екрана.
661. Галах, В. В. Аналітичний огляд реформ середньої освіти в Україні
у 1991–2014 рр. [Електронний ресурс] / Галах В. В. // Державна науковопедагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. –
Текст. дані. – Київ, 2015. ‒ Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2016/03/502635801.pdf (дата звернення: 25.09.2018). – Назва з
екрана.
662. Галах, В. В. Моніторинг ЗМІ з питань освіти й науки : інформ.аналіт. огляд (січ. 2015 р.) / В. Галах // Україна: події, факти, коментарі. –
2015. – № 3. – С. 55–62.
663. Горак, В. В. Моніторинг ЗМІ з питань освіти й науки:
інформаційно-аналітичний огляд (березень 2015 р.) / В. Горак, Л. Шапошник
// Україна: події, факти, коментарі. – 2015. – № 8. – С. 53–62.
664. Горак, В. В. Моніторинг ЗМІ з питань освіти й науки : інформ.аналіт. огляд (лютий 2015 р.) / В. Горак // Україна: події, факти, коментарі. –
2015. – № 5. – С. 55–58.
665. Зозуля, С. М. Новації у сфері освіти й науки: аналітичний огляд
нормативно-правових актів та інформації (липень 2015 р.) / С. Зозуля
// Україна: події, факти, коментарі. – 2015. – № 15. – С. 62–67.
666. Інформаційно-аналітичний огляд головних подій у сфері освіти,
науки й культури, оприлюднених засобами масової інформації України
[Електронний ресурс] // Державна науково-педагогічна бібліотека України
імені В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2015.
Січень 2015 р. / уклад.: Галах В. В., Несин Н. Г. ‒ Режим доступу:
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Monitor_ZMI_2015_01.pdf (дата
звернення: 25.09.2018). – Назва з екрана.
Лютий / уклад. Горак В. В. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2016/03/Monitor_ZMI_2015_02.pdf
(дата
звернення:
25.09.2018). – Назва з екрана.
Березень / уклад.: Горак В. В., Шапошник Л. Л. – http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2016/03/Monitor_ZMI_2015_03.pdf
(дата
звернення:
25.09.2018). – Назва з екрана.
Квітень / уклад. Горак В. В. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2016/03/Monitor_ZMI_2015_04.pdf
(дата
звернення:
25.09.2018). – Назва з екрана.
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Травень / уклад. Годецька Т. І. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2016/03/Monitor_ZMI_2015_05.pdf
(дата
звернення:
25.09.2018). – Назва з екрана.
Червень / уклад. Годецька Т. І. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2016/03/Monitor_ZMI_2015_06.pdf
(дата
звернення:
25.09.2018). – Назва з екрана.
Липень – серпень / уклад. Годецька Т. І. – Режим доступу:
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Monitor_ZMI_2015_07-08.pdf
(дата звернення: 25.09.2018). – Назва з екрана.
Вересень / уклад. Годецька Т. І. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2016/03/Monitor_ZMI_2015_09.pdf
(дата
звернення:
25.09.2018). – Назва з екрана.
Жовтень / уклад. Годецька Т. І. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2016/03/Monitor_ZMI_2015-10.pdf (дата звернення: 25.09.2018).
– Назва з екрана.
Листопад – грудень / уклад. Годецька Т. І. – Режим доступу:
http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/Monitor_ZMI_2015-11-12.pdf
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євроінтеграційних та глобалізаційних процесів: теорія і практика», який
відбувся 15 трав. 2018 р. в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського] / Андрій
Селецький, Лариса Самчук // Пед. газета. – 2018. – Трав. – черв. (№ 3). – С. 7 :
фот.
769. Сошинська, Я. Партнерство – розвиток – дія: ключові орієнтири
розвитку бібліотек : [про Всеукр. наук.-практ. конф. «Партнерство –
розвиток – дія», організованої у партнерстві з М-вом культури України та
Держ. наук.-пед. б-кою України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України]
/ Ярослава Сошинська // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 2.
– С. 57–59.
770. Сошинська, Я. Розроблення Стратегії УБА на 2019–2021 рр.
/ Я. Сошинська // БібліоТека. – 2018. – № 1. – С. 1.
771. Страйгородская, Л. И. Центр научно-информационного
обеспечения образования и науки / Людмила Страйгородская // INFOLIB :
ахборот-кутубхона хабарномаси = информационно-библиотечный вестник
/ Нац. б-ка Узбекистана им. Алишера Навои. – Ташкент, 2018. – № 4. – С. 34–
35.
772. Сухомлинська, О. В. Мій батько / Ольга Сухомлинська // Освіта
України. – 2018. – 8 жовт. (№ 39). – С. 9 ; Справи сімейні. – 2018. – № 9. –
С. 34–35 : фот.
773. Сухомлинська, О. В. Ольга Сухомлинська: З батьком я не
сперечалася [Електронний ресурс] : [інтерв’ю з акад. НАПН України, д-ром
пед. наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України
О. В. Сухомлинською / підгот. Роман Любарський] // Народне слово. – Текст.
дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: http://n-slovo.com.ua/2018/02/01/ольгасухомлинська-з-батьком-я-не-спер/ (дата звернення: 03.04.2019). – Назва з
екрана.
774. Сухомлинська, О. В. Прізвище як смисл життя – інтерв’ю з
Ольгою Сухомлинською [Електронний ресурс] : Ольга Василівна
Сухомлинська поділилася думками щодо реформи НУШ, спогадами
дитинства та власною оцінкою спадщини батька / записав Дмитро Кузьменко
// Всеосвіта. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу:
https://vseosvita.ua/news/prizvise-ak-smisl-zitta-intervu-z-olgou-suhomlinskou2470.html (дата звернення: 03.04.2019). – Назва з екрана.
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775. Сухомлинська, О. В. Той, кого не торкнулася відлига : [про
вчителя, викладача вищої школи, літератора і дидакта Бориса Семеновича
Манжоса (1891–1938?)] / Ольга Сухомлинська // Освіта України. – 2018. –
26 лют. (№ 8). – С. 14–15.
776. Сухомлинська, О. В. Філософія дитинства Януша Корчака: як ми
розуміємо її зараз / Ольга Сухомлинська // Освіта і сусп-во. – 2018. – Лип. –
серп. (№ 4/5). – С. 6 : фот.
777. Сухомлинська, О. В. Час, який нас обирає: героїчне у вихованні
/ Ольга Сухомлинська // Методист. – 2018. – № 1. – С. 14–21.
778. Тарнавська, С. В. Василь Сухомлинський і сучасне дошкілля
/ Сніжана Тарнавська // Пед. газета. – 2018. – Берез. – квіт. (№ 2). – С. 3. – До
100-річчя Павлиського педагога.
779. Тарнавська, С. В. Від історіографії аж до модернізації / Сніжана
Тарнавська // Освіта. – 2018. – 9–16 трав. (№ 16/18). – С. 3.
780. Тарнавська, С. В. Ідеї Василя Сухомлинського у практиці
сучасного дошкілля: про науково-практичний семінар у Державній науковопедагогічній бібліотеціці України імені В. О. Сухомлинського, 30 березня
2018 р. / С. В. Тарнавська // Наук.-пед. студії. – 2018. – Вип. 2. – С. 140–143 :
фот.
781. Тарнавська, С. В. Наукова молодь України в умовах міжнародних
інтеграційних процесів: про круглий стіл молодих вчених у Державній
науково-педагогічній бібліотеціці України імені В. О. Сухомлинського, 18
травня 2018 р. / С. В. Тарнавська // Наук.-пед. студії. – 2018. – Вип. 2. –
С. 149–151 : фот.
782. Тарнавська, С. В. Наукова молодь в умовах міжнародної інтеграції
/ Сніжана Тарнавська // Пед. газета. – 2018. – Трав. – черв. (№ 3). – С. 3.
783. Тарнавська, С. В. Трансформаційні процеси в освітньому просторі
України (1991–2017): джерела та історіографія: про Всеукраїнський науковопрактичний семінар у Державній науково-педагогічній бібліотеціці України
імені В. О. Сухомлинського, 16 травня 2018 р. / С. В. Тарнавська // Наук.-пед.
студії. – 2018. – Вип. 2. – С. 146–149.
784. Хемчян, И. И. Всеукраинский месячник школьных библиотек
«Школьная библиотека – центр творческого развития ребенка» : к 100-летию
со дня рождения В. А. Сухомлинского / Ирина Хемчян // INFOLIB : ахбороткутубхона хабарномаси = информационно-библиотечный вестник / Нац. б-ка
Узбекистана им. Алишера Навои. – Ташкент, 2018. – № 4. – С. 26–28.
785. Хемчян, І. І. Всеукраїнська науково-практична конференція
«Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві»
/ Ірина Іванівна Хемчян // Бібл. вісн. – 2018. – № 4. – С. 51–52.
786. Хемчян, І. І. Науково-методичний семінар для бібліотек наукових
установ НАПН України : [10 трав. 2018 р.] / Хемчян І. // Шляхи розвитку
української науки : інформ.-аналіт. бюл. : дод. до журн. «Україна: події, факти,
коментарі» / Нац. б-ка України ім В. І. Вернадського. – 2018. – № 5. – С. 79–
80.
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787. Хемчян, І. І. Українська бібліотечна асоціація – 23 роки разом!
/ І. І. Хемчян // Шк. б-ка плюс. – 2018. – Берез. (№ 5/6). – С. 2–4.
788. Хемчян, І. І. Шкільна бібліотека плюс [Електронний ресурс]
/ Хемчян Ірина Іванівна // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка
України ім. Ярослава Мудрого. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим
доступу:http://ube.nlu.org.ua/article /Шкільна%20бібліотека%20плюс (дата
звернення: 08.04.2019). – Назва з екрана.
2019
789. Березівська, Л. Д. Діяльність наукової бібліотеки в Рік
Сухомлинського / Лариса Березівська // Освіта і сусп-во. – 2019. – Берез.
(№ 3). – С. 11.
790. Березівська, Л. Д. Інформаційний ресурс галузі : веб-портал ДНПБ
України імені В. О. Сухомлинського НАПН України / Лариса Березівська,
Наталія Вараксіна // Освіта. – 2019. – 6–13 берез. (№ 9/10). – С. 4. – До 20річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
791. Захарченко, Л. В. Педагог-бібліотекар у моєму житті / Захарченко
Лілія Вікторівна // Шк. б-ка плюс. – 2019. – Квіт. (№ 7/8). – С. 2–4 : фот.
792. Пономаренко, Л. О. Сучасний формат інформаційного
забезпечення освітян / Лариса Пономаренко // Методист. – 2010. – № 5. –
С. 42–46.
Розділ 9. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ
793. Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці та
документознавці України та світу [Електронний ресурс] : [інформаційнобібліографічний ресурс містить біографії, бібліографію публікацій,
повнотекстові бази видань видатних діячів, фотогалереї тощо] / наук. керівник
проекту І. І. Хемчян // Державна науково-педагогічна бібліотека України
імені В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, [2015–2019].
–
Режим
доступу:
http://dnpb.gov.ua/ua/інформаційно-бібліографічніресурси/видатні-бібліотекознавці/ (дата звернення: 22.05.2019). – Назва з
екрана. – Зміст: 1. Максименко Ф. П. 2. Рогова П. І. 3. Роскіна Т. І.
4. Слободяник М. С.
794. Видатні педагоги України та світу [Електронний ресурс] :
[інформаційно-бібліографічний ресурс містить біографії, бібліографію
публікацій, повнотекстові бази видань видатних педагогів, відомості про
товариства, асоціації та заклади, які носять ім’я педагогів, фотогалереї тощо]
/ наук. керівник проекту Л. Д. Березівська // Державна науково-педагогічна
бібліотека України імені В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. – Текст. дані.
– Київ, [2015–2019]. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/інформаційнобібліографічні-ресурси/видатні-педагоги/ (дата звернення: 22.05.2019). – Назва
з екрана. – Зміст: 1. Грищенко М. М. 2. Грінченко М. М. 3. Ланге М. М.
4. Музиченко О. Ф. 5. Науменко В. П. 6. Рєзнік Я. Б. 7. Руссо Ж.-Ж.
8. Тесленко І. Ф.
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795. Електронний каталог [Електронний ресурс] : [розкриває склад і
зміст документів різними мовами, які складають фонд Бібліотеки, незалежно
від того, на яких носіях інформації (друкованих, аудіовізуальних, електронних
тощо) вони представлені. Протягом 2015–2019 рр. створено 89 073 записи]
// Державна
науково-педагогічна
бібліотека
України
імені
В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, [2003–
]. –
Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/електронний-каталог/ (дата звернення:). –
Назва з екрана. – Зміст: 1. База даних «Періодика». 2. База даних «Книги».
3. База даних «Рідкісні книги». 4. Галузева реферативна база. 5. База даних
«Бібліотечна справа». 6. База даних «Сухомлиністика». 7. Зведена база даних
періодичних видань. 8. Зведена база даних дисертацій з питань освіти,
педагогіки та психології. 9. Зведена база даних збірників наукових праць.
10. Зведена база даних бібліографічних видань освітянських бібліотек. 11.
Національна академія педагогічних наук України.
796. Науково-педагогічна електронна бібліотека : [інтегрований
інформаційний ресурс, який є сукупністю електронних документів багатьма
мовами світу й призначається для онлайн використання. Протягом 2015–
2019 рр. внесено 467 документів] // Державна науково-педагогічна бібліотека
України імені В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ,
[2014– ]. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/електронний-каталог/ (дата
звернення: 22.05.2019). – Назва з екрана.
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Додаток 3
Основні науково-практичні заходи, організовані ДНПБ
№
з/п

Дата
проведення

Назва заходу

Організатори,
місце проведення

2015
1.

2.

Вебінар «Впровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій в практику роботи
шкільних бібліотек України»

V
Всеукраїнський
науковопрактичний семінар «Професійна
орієнтація: теорія і практика» (у
рамках Всеукраїнського фестивалю
науки)
Травень

3.

4.

5.

І
Всеукраїнський
науковопрактичний
семінар
«Сімейні
цінності:
теорія
і
практика
формування»
(у
рамках
Всеукраїнського фестивалю науки)

Відділення
загальної
педагогіки та філософії
освіти НАПН України,
ДНПБ,
Інститут
інноваційних
технологій і змісту
освіти МОН України
Відділення
загальної
педагогіки та філософії
освіти НАПН України,
ДНПБ,
Інститут
проблем
виховання
НАПН
України,
Координаційна
рада
МНВК України
Відділення загальної
педагогіки та філософії
освіти НАПН України,
ДНПБ, Інститут
проблем виховання
НАПН України, ДНУ
«Інститут інноваційних
технологій і змісту
освіти» МОН України

Всеукраїнський
науковопрактичний семінар «Освітянські
бібліотеки України на шляху
Відділення загальної
трансформації
у
базові
педагогіки та філософії
документально-комунікаційні
освіти НАПН України,
ДНПБ, м. Миколаїв
комплекси: стан та перспективи» (у
рамках Всеукраїнського фестивалю
науки)
VIII
Міжнародні
та
XXII
м. Херсон,
КВНЗ
Всеукраїнські педагогічні читання
«Херсонська академія
«Василь Сухомлинський у діалозі з Вересень неперервної
освіти»,
сучасністю» (бібліотечна секція)
Відділення
загальної
педагогіки та філософії
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6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

освіти НАПН України,
ДНПБ
Всеукраїнська науково-практична
Відділення
загальної
конференція «Освіта крізь призму
педагогіки та філософії
мікроісторії: заклади, особистості,
освіти НАПН України,
МОН
України,
навчання, література, листування»
Жовтень
Київський університет
імені Бориса Грінченка,
Інститут
педагогіки
НАПН України, ДНПБ
Вебінар «Всеукраїнський місячник
Відділення
загальної
шкільних бібліотек – ярмарка
педагогіки та філософії
інноваційних ідей»
освіти НАПН України,
Українська
асоціація
Листопад
Василя Сухомлинського,
ДНПБ,
Інститут
інноваційних
технологій і змісту
освіти МОН України
Круглий стіл «25 років від
Відділення
загальної
заснування (1990) Української
педагогіки та філософії
Листопад
асоціації Василя Сухомлинського»
освіти НАПН України,
ДНПБ
Звітна наукова конференція ДНПБ
ДНПБ
Грудень
за результатами НДР
2016
Презентація художньо-мистецької
ДНПБ
виставки «Мальовнича Україна» (у
рамках реалізації «Концепції
Березень
національно-патріотичного
виховання дітей і молоді»)
Всеукраїнський
науковоВідділення загальної
практичний семінар «Українські
педагогіки та філософії
педагоги
про
національноосвіти НАПН України,
Квітень
патріотичне виховання» (у рамках
ДНПБ
реалізації «Концепції національнопатріотичного виховання дітей і
молоді»)
V
Всеукраїнський
науковоВідділення загальної
практичний семінар «Професійна
педагогіки та філософії
орієнтація: теорія і практика»
освіти НАПН України,
Травень
(у
рамках
Всеукраїнського
ДНПБ, Інститут
фестивалю науки)
проблем виховання
НАПН України
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Презентація книжкової виставки
ДНПБ
«Шкільне підручникотворення в Червень
незалежній Україні»
Проведення
в
рамках
м. Луцьк, Волинський
IX
Міжнародної
науковоОІППО,
Відділення
практичної
конференції
і
загальної педагогіки та
XXIII Всеукраїнських педагогічних
філософії освіти НАПН
читань «Василь Сухомлинський у
України, ДНПБ
діалозі з сучасністю» бібліотечної
секції для шкільних бібліотек
Волинської області та міста Луцька
Презентація виховного проекту «Я
ДНПБ, Дошкільний
і моя родина – казковий дивосвіт Вересень навчальний заклад
(літературно-музичні композиції за
№ 428 м. Києва
творами
В. О. Сухомлинського)
(у рамках реалізації «Концепції
національно-патріотичного
виховання дітей і молоді»)
Всеукраїнська науково-практична
м. Львів, Міністерство
конференція
«Розвиток
освіти і науки України,
університетської освіти»
Відділення загальної
педагогіки та філософії
освіти НАПН України,
ДНПБ
Семінар-практикум
«Ідеї
Відділення загальної
В. О. Сухомлинського
у
педагогіки та філософії
національно-патріотичному
освіти НАПН України,
вихованні дітей дошкільного та
ДНПБ, ЗОШ № 2
молодшого
шкільного
віку» Жовтень м.Бровари, ДНЗ
(у рамках реалізації «Концепції
«Ялинка»
національно-патріотичного
ім. В. О. Сухомлинського
виховання дітей і молоді»)
Педагогічна рада «Громадянське
ДНПБ, Київський
виховання дитини в умовах
міський будинок
розвитку української державності»
учителя,
Педагогічний музей
України, Ліцей
«Універсум»
Міжнародна
науково-практична
Відділення загальної
конференцяї ДНПБ України ім.
педагогіки та філософії
Листопад
В.О.Сухомлинського «Організація і
освіти НАПН України,
методика створення галузевих
ДНПБ
бібліотечно-інформаційних
ресурсів для освітянської галузі
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

України»
Всеукраїнський
вебінар
можливості,
нові
ідеї,
бібліотека»

«Нові
нова

Бібліотекознавчі
читання,
присвячені вшануванню пам’яті
видатного
бібліотекознавця,
кандидата
історичних
наук,
першого
директора
ДНПБ
заслуженого працівника культури
України П. І. Рогової
2017
Науково-методичний
семінар
«Інформаційний
супровід
навчально-виховного
процесу
Лютий
закладу освіти в контексті сучасних
тенденцій
в
освітній
галузі
України»
(у рамках
Всеукраїнського фестивалю науки)
Всеукраїнський
науковометодологічний семінар з історії
Березень
освіти
Круглий стіл «Українська дитяча
книжка як засіб національнопатріотичного
виховання»:
до
тижня дитячої книги в Україні
Міжнародна
науково-практична
конференція «Філософія дитинства
Я. Корчака.
Фундаментальні
потреби
дитини
в
сучасних
умовах»
Науково-методичний семінар для
спеціальних наукових бібліотек
установ
НАПН
України
«Бібліотечна діяльність у контексті
розвитку
електронних
інформаційних технологій» (до 25річчя НАПН України)
Презентація
збірки
поезій
«З Україною в серці», виданої
ДНПБ за грантової підтримки
Київської
міської
влади,
197

Квітень

ДНПБ, Інститут
модернізації змісту
освіти
МОН України
ДНПБ

ДНПБ

Відділення загальної
педагогіки та філософії
освіти НАПН України,
ДНПБ
Інститут педагогіки
НАПН України, ДНПБ,
Педагогічний музей
України
Українське товариство
Януша Корчака, ДНПБ

ДНПБ

ДНПБ, ДНУ «Інститут
модернізації змісту
освіти» МОН України,
Київська міська влада,

28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

на підтримку книговидання та
популяризації читання
Всеукраїнський конкурс «Шкільна
бібліотека–2017»
Всеукраїнський
науковопрактичний семінар «Розвиток
освіти
в
добу
Української
революції (1917–1921)» (у рамках
відзначення 100-річчя Української
революції)
Всеукраїнський
науковопрактичний семінар
«Бібліотека
в
інформаційноосвітньому
середовищі:
інформаційні ресурси, технології,
проекти»
Круглий стіл «Роль наукової
молоді в розвитку національної
освіти й науки» (у рамках
Всеукраїнського фестивалю науки)
Педагогічна рада за темою першого
уроку
X
Міжнародні
та
XXIУ
Всеукраїнські педагогічні читання
«Василь Сухомлинський у діалозі з
сучасністю» (бібліотечна секція)

видавництво «Фенікс»
Квітеньчервень

ДНУ
«Інститут
модернізації
змісту
освіти» МОН України,
ДНПБ
Відділення
загальної
педагогіки та філософії
освіти НАПН України,
ДНПБ
ДНПБ

Травень

Рада молодих вчених
ДНПБ
Серпень

ДНПБ

м. Житомир,
Відділення загальної
педагогіки та філософії
освіти НАПН України,
ДНПБ
Круглий стіл «В. Сухомлинський
Відділення
загальної
«Трудные
судьбы»:
читаємо
педагогіки та філософії
разом» (до 50-річчя книжки)
освіти НАПН України,
ДНПБ
Вересень
«Моя
маленька
батьківщина»
Відділення загальної
(презентація виставки творчих
педагогіки та філософії
робіт дітей і батьків за творами
освіти НАПН України,
українського
педагога
і
ДНПБ
письменника В.О. Сухомлинського)
(у рамках реалізації концепції
національно-патріотичного
виховання)
«Всеукраїнський
місячник
ДНУ «Інститут
шкільних бібліотек»
Жовтень модернізації змісту
освіти» МОН України,
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

ДНПБ
ДНУ
«Інститут
модернізації
змісту
освіти» МОН України,
ДНПБ

Всеукраїнський
вебінар
для
шкільних бібліотек України «Роль
книги
героїко-патріотичного
спрямування
майбутнього
громадянина-патріота України»
Всеукраїнський
науковометодологічний семінар з історії
освіти
Науково-практичний
семінар
«Формування Державного реєстру
книжкових пам’яток: методика,
специфіка, проблеми»
Бібліотекознавчі
читання,
присвячені вшануванню пам’яті
Листопад
ученого-бібліотекознавця, педагога
П. І.Рогової
Звітна
науково-практична
конференція ДНПБ за результатами Грудень
наукових досліджень за 2017 рік
2018
Науково-практичний
семінар
«Книжкова спадщина України –
складник
європейського
культурного надбання»
Бібліотекознавчий
лекторій
Лютий
«Формування
інформаційної
культури учнів як головна складова
роботи шкільної бібліотеки в
умовах реформування сучасної
освіти»
Всеукраїнський
вебінар
«Упровадження
Універсальної
десяткової класифікації в практику
роботи освітянських бібліотек»
Науково-методичний
семінар
«Інформаційне
забезпечення
науковців
НАПН
України:
міжнародні наукометричні бази
даних та стилі цитування»
Науково-практичний
семінар
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Березень

Відділення
загальної
педагогіки та філософії
освіти НАПН України,
ДНПБ
НБУВ, ДНПБ України
ім. В. О.
Сухомлинського
ДНПБ

ДНПБ

ДНПБ

ДНПБ

Інститут модернізації
змісту освіти
Міністерства освіти і
науки України, ТОВ
«Microsoft Україна»,
ДНПБ
НАПН України,
ДНПБ, «Інформатіоконсорціум»
ДНПБ

47.

48.

49.

50.

51.
52.

53.

54.

«Василь Сухомлинський і сучасне
дошкілля» (до 100-річчя від дня
народження)
Науково-методичний семінар для
Бібліотека Інституту
спеціальних наукових бібліотек
педагогічної освіти і
установ
НАПН
України
освіти дорослих НАПН
Квітень
«Бібліотечно-інформаційне
України
забезпечення наукових досліджень
освіти, педагогіки, психології»
Науково-практичний
семінар
ДНПБ
«Основні
напрями
науковоінформаційної діяльності бібліотек
(бібліографічної,
реферативної,
аналітичної)
в
умовах
євроінтеграційних
та
глобалізаційних процесів: теорія й
практика»
(у
рамках
Всеукраїнського фестивалю науки)
Всеукраїнський
науковоДНПБ
практичний семінар «Джерела та Травень
історіографія про трансформаційні
процеси в освітньому просторі
України (1991-2017) (у рамках
Всеукраїнського фестивалю науки)
Круглий стіл «Наукова молодь в
ДНПБ
умовах інтеграції України в
міжнародний освітній та науковий
простір: сучасний стан, проблеми,
перспективи»
(у
рамках
Всеукраїнського фестивалю науки)
Педагогічна рада за темою першого
ДНПБ
Серпень
уроку
Всеукраїнська науково-практична
м. Полтава,
конференція «Бібліотека вищого
Полтавський
навчального закладу в умовах
національний
трансформаційних змін: відкрита
педагогічний
наука, відкритий доступ, цифрова
університет ім. В.Г.
педагогіка»
Короленка, ДНПБ
Вересень
Круглий стіл «Серце віддаю
ДНПБ
дітям»,
(до
100-річчя
В.О.
Сухомлинського
і
50-річчя
виходу книги)
«Моя
маленька
батьківщина»
ДНПБ
(презентація виставки творчих
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

робіт дітей і батьків за творами
українського
педагога
і
письменника В. Сухомлинського)
(у рамках реалізації концепції
національно-патріотичного
виховання)
ХХV Всеукраїнські педагогічні
читання «Василь Сухомлинський у
діалозі з сучасністю (до 100-річчя
від дня народження педагога)
Бібліотечна секція
Вересень

м.Київ,
м. Кропивницькийс. Павлиш,
Центральний
український державний
педагогічний
університет імені
В. Винниченка
(бібліотека)
ДНПБ

Науково-методологічний семінар з
історії освіти «Історіографія як
важливий складник досліджень з Жовтень
історії освіти: європейський і
вітчизняний виміри»
Всеукраїнський місячник шкільних
ДНУ «Інститут
бібліотек
–
2018
«Шкільна
модернізації змісту
бібліотека – центр творчого
освіти» МОН України,
розвитку дитини» (до 100-річчя
ДНПБ, всі області
від
дня
народження
України
В. О. Сухомлинського)
Листопад
Всеукраїнський вебінар «Шкільна
ДНУ «Інститут
бібліотека – центр творчого
модернізації змісту
розвитку дитини»
освіти» МОН України,
ТОВ «Microsoft
Україна», ДНПБ
Звітна
науково-практична Грудень ДНПБ
конференція
за
результатами
наукових досліджень за 2018 рік
співробітників ДНПБ України ім.
В. О. Сухомлинського
2019
Круглий стіл «Спадщина Тараса Березень ДНПБ
Шевченка
у
національному
вихованні молоді» (до 205-річчя від
дня народження та у рамках
реалізації концепції національнопатріотичного виховання)
Науково-практичний
семінар
ДНПБ,
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62.
63.
64.

65.

66.

67.
68.

69.

70.
71.

«Електронні ресурси відкритого
доступу для наукової бібліотеки»
Круглий
стіл
«Василь
Сухомлинський у літературі та
мистецтві»
Квітень
Всеукраїнський конкурс «Шкільна
бібліотека – 2019-2020»
Всеукраїнський
науковопрактичний
семінар
«Форми
репрезентації джерел з історії
освіти» (у рамках Всеукраїнського
фестивалю науки)
Круглий стіл «Наукова молодь в
умовах інтеграції України у
міжнародний
освітній
та
дослідницький простір: сучасний
Травень
стан, проблеми, перспективи»
(у
рамках
Всеукраїнського
фестивалю науки)
Тренінг для спеціальних наукових
бібліотек установ НАПН України
«Інноваційний
розвиток
спеціальних наукових бібліотек
установ НАПН України: пошук
нових форматів»
Педагогічна рада
Всеукраїнський вебінар (у рамках
серпневих конференцій НАПН
Серпень
України)
«ДНПБ
України:
інформаційний супровід освітнього
процесу закладів освіти»
Круглий стіл «Фотографія як
джерело
розкриття
діяльності
школи в Павлиші: про що говорять
старі альбоми»
День
відкритих
дверей
(до
Всеукраїнського дня бібліотек)
«Моя
маленька
батьківщина» Вересень
(презентація виставки творчих
робіт дітей і батьків за творами
українського
педагога
і
письменника В. Сухомлинського)
(у рамках реалізації концепції
національно-патріотичного
202

ТОВ «Інформатіо»
ДНПБ
МОН України, ДНПБ
ДНПБ

ДНПБ

Інститут психології ім.
Г. С. Костюка НАПН
України, бібліотека ім.
А. Ф. Залевської
ДНПБ
ДНПБ

ДНПБ

ДНПБ
ДНПБ

72.

73.

74.
75.

76.

77.

виховання)
Бібліотечна секція в рамках
м. Рівне, Рівненський
XI Міжнародної конференції та
ІППО,
XXVI Всеукраїнських педагогічних
Відділення загальної
читань «Василь Сухомлинський у Вересень педагогіки та філософії
діалозі з сучасністю»
освіти НАПН України;
відділ історії освіти,
ДНПБ
Науково-методологічний семінар з
ДНПБ
історії освіти «Регіональні виміри
розвитку освітнього простору в
Україні»
Круглий
стіл
«НауковоДНПБ
інформаційний супровід освіти в
Жовтень
умовах глобалізаційних змін»
Всеукраїнський місячник шкільних
МОН України, ДНПБ,
бібліотек
«Бібліотека
Нової
всі області України
української школи – простір для
освітніх можливостей кожного
учня»
Міжнародна
науково-практична
Відділення загальної
конференція до 20-річчя ДНПБ
педагогіки та фісофії
«Державна
науково-педагогічна
освіти НАПН України,
Листопад
бібліотека
України
імені
ДНПБ
В.О. Сухомлинського: здобутки та
перспективи»
Всеукраїнський
вебінар
ДНПБ, ТОВ «Microsoft
«Бібліотечний
простір
Нової Грудень Україна»
української школи»
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