ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПУНКТУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ДНПБ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО НАПН УКРАЇНИ

• Оксана Матвійчук,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітнього
лідерства ІППО КУ імені Бориса Грінченка, н.с. відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського;

• Ярослава Ніколаєнко, н.с. відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів
Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського

ПРОЄКТ «ВСЕ ПРО ЄВРОПУ: ЧИТАЙ, СЛУХАЙ, ДІЗНАВАЙСЯ В ПУНКТАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ В БІБЛІОТЕКАХ»

• Українська бібліотечна асоціація стала переможцем програми Європейського Союзу
«Еразмус+ (Жан Моне)»
• Мета проєкту: активізація роботи бібліотек з популяризації європейських цінностей.

КОРИСНІ РЕСУРСИ
HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1O74QX5ZXUCKJ4V3WAHRS_YICJYVWSOMH/VIEW;
HTTP://LIB.PNU.EDU.UA/FILES/EUROPA/EU-BULLETEN-2016-3.PDF
HTTPS://EULIB.ULA.ORG.UA/

ПУНКТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ В
ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
СТВОРЕНО В 2017 Р.

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ
ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Проведення наукових досліджень із питань галузевого бібліотекознавства,
бібліографознавства,
книгознавства,
інформаційної
діяльності,
педагогічного джерелознавства й біографістики, історії освіти для науковоінформаційного забезпечення та сприяння здійсненню наукових досліджень
у галузі освіти, педагогіки, психології, упровадженню досягнень науки,
кращого досвіду в практику роботи закладів освіти та їх структурних
підрозділів – бібліотек, а також підвищенню професійного, духовного й
культурного рівня педагогічних і науково-педагогічних, наукових
працівників, здобувачів освіти та інших категорій користувачів; науковометодичне забезпечення мережі освітянських бібліотек МОН України та
НАПН України.

У БІБЛІОТЕЦІ ОРГАНІЗОВАНО,
ПРОВЕДЕНО І СТВОРЕНО
• Цикл книжкових виставок: «Освіта в Європі», на яких презентувалися видання мовами
народів Європи: навчальна та наукова література; енциклопедичні, довідкові видання;
художня література.
• Віртуальну екскурсію « Подорожуємо бібліотеками світу».

• Вебліографію сайтів європейської інформації та інформації про євроінтеграцію України.
• Інформаційний список основних установ ЄС та їхні вебадреси; вебсайти українських
установ, інститутів (рад, товариств, громадських організацій), які здійснюють активну
євроінтеграційну роботу на національному та регіональному рівнях.
• Мультимедійну презентацію «Раритетні видання німецькою мовою з фонду ДНПБ України
ім. В. О. Сухомлинського».
• Бібліографічні огляди для студентів Київського університету імені Бориса Грінченка та
Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова на теми: «Про проект
Британської Ради в Україні
«Бібліотека Тисячоліття»; «Програма ЄС Еразмус+:
можливості для навчання студентів за кордоном».

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ
• Засідання Speaking Club.
• Педагогічні лекторії для освітян м. Києва, учнів Малої Академії наук.
• Зустріч Олександра Гриневича, магістра політології, офіційного представника Українського Вільного
Університету в Мюнхені, Німеччина (Ukrainische Freie Universität), із студентами Національного
педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та працівниками ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського
НАПН України.
• Участь співробітників та читачів бібліотеки у вуличному фестивалі, присвяченому відкриттю Українськонімецького року мов.
• Ознайомлення бібліотечних працівників з досвідом роботи польських бібліотек.
• Методологічний семінар : «Все про Європу для науковців: шляхи здобуття освіти за кордоном та проектні
офіси».
• Зустріч для науково-викладацького складу Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка з президентом Української Асоціації Європейських Студій
Оксаною Головко-Гавришевою на тему: «Освітні наукові програми Європейського Союзу в Україні».

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ПРОЄКТ ПОСПРИЯВ:
• Популяризації серед користувачів бібліотек європейських цінностей.
• Реалізації ідей щодо адаптації української освітньої системи до провідних
напрямів європейської освіти.

• Розвитку вищої освіти в Україні в контексті євроінтеграційних тенденцій.
• Спілкуванню та налагодженню контактів
з Українською Асоціацією
Європейських Студій (UESA) як провідною національною асоціацією, яка
підтримує освітні ініціативи з питань європейської інтеграції і та аналізує
спеціалізовані ініціативи освітньої політики на місцевому, регіональному та
національному рівнях.

• Підготовці спільної заявки проекту Української Асоціації Європейських
Студій та Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ТА ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ УСІ
БІБЛІОТЕКИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

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

