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Обґрунтовано стратегічні напрями розвитку Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського на засадах її трансформації в потужний 

науково-педагогічний соціально значущий інформаційно-комунікаційний центр. 

Ключові слова: бібліотечно-інформаційне забезпечення освіти, інформаційні 
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Нині в умовах реформування бібліотечно-інформаційної сфери як 

складника інформаційного суспільства України з урахуванням сучасних 

загальносвітових тенденцій, про що йдеться в Стратегії розвитку бібліотечної 

справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення 

mailto:lberezivska@ukr.net
mailto:svetlanazozulya@ukr.net
mailto:straigorodska.l@gmail.com


2 

 

сталого розвитку України» (2016) [1], актуалізувалася потреба підготовки 

нової стратегії розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського (далі – ДНПБ). Стратегія є рамковим 

документом, що формує бачення, визначає пріоритети, завдання та основні 

дії для досягнення якісних змін у діяльності бібліотеки, у розробленні якого 

брали участь провідні фахівці бібліотеки під керівництвом директора ДНПБ 

доктора пед. наук, професора, члена-кореспондента НАПН України 

Березівської Л. Д.: Кравченко С. М., Страйгородська Л. І., Хемчян І. І., 

Лобановська І. Г., Вараксіна Н. В. та ін. [2]. 

 

«Стратегія розвитку Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського на 2017–2026 роки» [3] 

сформована за пʼятьма ключовими напрямами: 

«Бібліотека – науково-дослідний центр»,  

«Бібліотека – галузевий ресурсний центр», 

«Бібліотека – галузевий інформаційний центр», 

«Бібліотека – галузевий науково-методичний 

центр», «Бібліотека – соціокультурний, 

просвітницький центр». 

Оскільки ДНПБ  це структурна частина НАПН України, то одним із її 

пріоритетних напрямів є здійснення фундаментальних і прикладних 

досліджень, упровадження наукових досягнень [4; 5], про що викладено в 

першому розділі Стратегії – «Бібліотека – науково-дослідний центр». Мета 

науково-дослідної роботи бібліотеки  одержання й використання нових 

наукових знань та впровадження суспільно корисних наукових результатів 

досліджень у практичну діяльність освітянських бібліотек. У цьому контексті 

визначено основні завдання: здійснення фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень із питань галузевого бібліотекознавства, 

бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного 

джерелознавства, біографістики та історії освіти, сухомлиністики, реалізація 



3 

 

результатів НДР у науковій, виробничо-практичній, навчальній, довідковій, 

інформаційній продукції тощо в друкованій та електронній формі, вивчення 

та розкриття потенціалу наукового об’єкта, що становить національне 

надбання, розроблення теоретико-методологічних засад науково-

інформаційного забезпечення інноваційного розвитку освіти з урахуванням 

світових тенденцій розвитку й досвіду зарубіжних країн, науково-

інформаційний супровід досліджень установ НАПН України, розвиток нових 

форм науково-інформаційного співробітництва з національними та 

міжнародними осередками галузевої науки для розв’язання найважливіших 

наукових завдань та розширення використання наукових розробок ДНПБ, 

постійне зміцнення інтелектуального потенціалу бібліотеки завдяки 

підвищенню кількості штатних наукових працівників вищої кваліфікації, 

розвиток потенціалу молодих науковців бібліотеки тощо [6, с. 22]. 

Формування фонду ДНПБ – один із найважливіших напрямів її 

діяльності, оскільки інформаційні ресурси є фундаментом для науково-

інформаційного забезпечення фахових потреб науковців і практиків 

освітянської галузі України. Збереження й підтримка наявного бібліотечного 

фонду, розвиток галузевого інформаційного ресурсу вітчизняних документів 

і документів іноземними мовами на різних носіях інформації та надання 

вільного й багатоаспектного доступу – це ключова мета бібліотеки в цьому 

руслі [7; 8]. Стратегією передбачаються такі завдання: цілеспрямоване 

нарощування повнотекстових ресурсів Науково-педагогічної електронної 

бібліотеки (НПЕБ), забезпечення вільного доступу користувачам через 

Інтернет, збільшення обсягу поточного комплектування документів на 

електронних носіях інформації, упровадження дієвого механізму 

систематичного  поповнення та оновлення бібліотечного фонду з 

урахуванням потреб користувачів, поліпшення надходження галузевого 

обов’язкового примірника документів на традиційних та електронних носіях 

інформації із застосуванням постійного моніторингу книговидання в Україні, 

розвиток вітчизняного та міжнародного документообміну, розвиток системи 
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корпоративної каталогізації, організація та вдосконалення зведених баз даних 

на засадах кооперування з провідними освітянськими бібліотеками України, 

створення проблемно-орієнтованих бібліографічних і реферативних баз 

даних та інших електронних інформаційних ресурсів, упровадження 

сучасних технічних засобів і спеціального обладнання для зберігання 

документів у процесі використання. 

В умовах збільшення обсягів інформації діяльність ДНПБ спрямована 

на вдосконалення науково-інформаційного супроводу освіти, педагогіки, 

психології шляхом трансформації в інформаційний центр, що має потужні 

бази даних, надає вільний і необмежений доступ до світових інформаційних 

мереж і банків даних. У цьому руслі стратегічними завданнями для розвитку 

бібліотеки вважаємо: розроблення та впровадження нових, зокрема 

онлайнових, бібліотечних послуг, створення умов доступу до інформаційних 

ресурсів бібліотеки особам із особливими потребами, інформаційна 

підтримка наукової діяльності установ НАПН України, удосконалення 

існуючих та впровадження нових довідково-бібліографічних 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, створення інформаційно-аналітичної та 

реферативної продукції, збільшення мультимедійного контенту в 

електронних ресурсах ДНПБ, удосконалення програмного забезпечення, що 

використовується, сприяння впровадженню сучасних інформаційних 

технологій в освітянських бібліотеках України, упровадження технологічної 

інфраструктури бібліотеки на основі технології безконтактної ідентифікації 

об’єктів (RFID) та ін. 

Одним із ключових напрямів діяльності ДНПБ є науково-методичне 

забезпечення інноваційного розвитку мережі освітянських бібліотек МОН та 
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НАПН України. Зауважимо, що нині мережа 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 і 

електронній формі та його інтегрування в національний і світовий 

інформаційний простір. Визначимо основні завдання: розроблення стратегії 

інноваційного розвитку мережі освітянських бібліотек України, наукова, 

методична та організаційна підтримка інноваційної діяльності освітянських 

бібліотек, проведення цільових моніторингових досліджень, які стануть 

підґрунтям для розробки концептуальних засад та стратегії подальшого 

розвитку мережі освітянських бібліотек, формування професійних 

інформаційних ресурсів для самоосвіти фахівців освітянських бібліотек на 

веб-порталі ДНПБ тощо.  

Одним із провідних напрямів діяльності ДНПБ є соціокультурний. 

Метою діяльності бібліотеки в цьому контексті є формування в суспільстві 

розуміння ролі бібліотек у національно-культурному розвитку держави, 

сприяння підвищенню їх іміджу в суспільстві, задоволення інформаційних і 

соціокультурних потреб користувачів, організація їх раціонального та 

змістовного дозвілля, створення умов для самореалізації та самоосвіти 

кожного індивідуума. Перспективними завданнями діяльності в цій сфері для 

ДНПБ є реалізація просвітницьких проектів, установлення широкого спектра 

соціокультурного співробітництва бібліотеки з науковими установами НАПН 

України, МОН України, науковими установами та закладами освіти всіх 

рівнів, громадськими організаціями, представниками ЗМІ, залучення їх до 

участі в заходах бібліотеки, дотримання принципу інтелектуальної свободи 

надання громадянам вільного доступу до інформації та знань, зокрема людям 

із особливими потребами та іншим соціально незахищеним особам, 
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налагодження міжнародної співпраці шляхом участі в міжнародних проектах, 

програмах візитів і 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, 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. 

Отже, розроблена фахівцями ДНПБ «Стратегія 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 інформаційно-комунікаційний центр завдяки 

підвищенню якості науково-інформаційного супроводу освіти й науки, 

бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, а також 

розв’язанню 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. 
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