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ОСНОВНІ  НАПРЯМИ  ДІЯЛЬНОСТІ 
ДНПБ  УКРАЇНИ  ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

• 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 освітянських
бібліотек МОН України та НАПН України й інтеграція їх у глобальний
інформаційний простір;

• здійснення науково-інформаційного забезпечення розвитку освіти,
педагогіки, психології;

• координація та науково-методичне забезпечення функціонування мережі
освітянських бібліотек;

• розвиток соціокультурної діяльності й міжнародного співробітництва.



СТРУКТУРА 
ДНПБ  УКРАЇНИ  ІМ. В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Наукові відділи:
• відділ комплектування та наукового опрацювання документів;
• відділ наукової організації  та зберігання фонду;
• відділ науково-документного забезпечення, соціокультурної діяльності  

та  міжнародних  звʼязків;
• відділ науково-технічного забезпечення та впровадження компʼютерних

технологій;
• відділ наукової інформаційно-бібліографічної діяльності;
• відділ науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських 

бібліотек;
• відділ історії освіти;
• відділ наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти.

Адміністративні відділи:
• відділ кадрів і діловодства;
• бухгалтерія;
• господарський відділ.



Відділ наукової організації та зберігання
фонду

Відділ комплектування та наукового
опрацювання документів

Відділ науково-документного 
забезпечення, соціокультурної

діяльності та міжнародних зв’язків



Відділ наукової реферативної та 
аналітичної інформації
у сфері освіти

Відділ історії освіти



У складі вченої ради створено науково-експертну раду, де
розглядаються рукописи планової продукції за результатами наукових
досліджень, і бібліотечну раду, де вирішуються актуальні питання
організації бібліотечно-інформаційної діяльності ДНПБ.

ВЧЕНА РАДА



РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
• у 2016 р. створено Раду молодих вчених та затверджено положення

про неї;
• підписано угоди про співпрацю з радами молодих вчених Інституту

інформаційних технологій і засобів навчання, Інституту педагогічної
освіти і освіти дорослих, Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини;

• реалізовано проєкт «Студії молодого вченого» (2014–2016 рр.);
• запроваджено щорічне проведення круглого столу «Наукова молодь

в умовах інтеграції України в міжнародний освітній та дослідницький
простір: сучасний стан, проблеми, перспективи» (із 2016 р.).



• «Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних
ресурсів для освітянської галузі України» (фундаментальне) 2014–2016 рр.;

• «Модернізація науково-інформаційної діяльності провідних книгозбірень
мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України» (прикладне)
2015–2016 рр.;

• «Відображення розвитку національної освіти і педагогічної думки у
друкованих та електронних виданнях» (фундаментальне) 2017–2019 рр.;

• «Науково-інформаційний 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. та ін.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
У 2000–2019 рр. виконано 13 комплексних наукових досліджень

міждисциплінарного характеру 



РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У 2000–2019 рр. підготовлено й оприлюднено

1990 наукових праць, із них протягом 2015–2019 рр. – понад 700.



ПЛАНОВА ПРОДУКЦІЯ
Кількість завантажень і відвідувань станом на 01.06.2019 р.

(Електронна бібліотека НАПН України / вебпортал ДНПБ)

727 / 177

946 / 1114

15404

228645

874 / 16

265

779 / 577

2723 / 949
2239 / 18



УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розміщено повні тексти планової продукції:
• на вебпорталі ДНПБ (187);
• в Електронній бібліотеці НАПН України (471).

Створено:
профіль ДНПБ у Google Академії (індекс Гірша – 10);
профілі співробітників:
• у Google Академії (34);
• у системі «Бібліометрика української науки» (36);
портфоліо (38);
цифрові ідентифікатори вчених ORCID ID (34). 

Об’єкти впровадження: національні (7), державні бібліотеки (7), науково-
педагогічні бібліотеки (2), бібліотеки наукових установ НАПН України (7),
закладів післядипломної освіти МОН України (22), бібліотеки закладів вищої
освіти (35), універсальні наукові бібліотеки Міністерства культури України (19),
провідні книгозбірні мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН
України (72), кафедри університетів.



УПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

• електронні наукові періодичні видання ДНПБ: «Науково-педагогічні студії» (із 2017 р., журнал
має ідентифікатор DOI та Міжнародний стандартний номер ISSN), «Наукові праці Державної
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського» (із 2008 р., журнал має
Міжнародний стандартний номер ISSN);

• презентація продукції 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,
науково-інформаційних заходах різного рівня.



БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ  ПОКАЖЧИКИ  З  СЕРІЇ 
«АКАДЕМІКИ  НАПН  УКРАЇНИ»,

«ЮВІЛЯРИ НАПН УКРАЇНИ»



БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ  ПОКАЖЧИКИ  З  СЕРІЇ 
«ВИДАТНІ  ПЕДАГОГИ  СВІТУ»



ЗБІРНИКИ МАТЕРІАЛІВ З ІСТОРІЇ ОСВІТИ 
КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ



НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

Основні масові науково-практичні заходи – 208.



НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ, 
ПРИСВЯЧЕНІ ПИТАННЯМ:

• інформаційного забезпечення сфери освіти
(міжнародна конференція «Організація і методика
створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів
для освітянської галузі України», 2016; щорічні звітні
конференції наукових працівників ДНПБ та ін.);

• книгознавства (семінар «Книжкова спадщина України –
складник європейського культурного надбання», 2018);

• історії освіти (всеукраїнські семінари: «Сучасні вимоги
до організації та проведення історико-педагогічних
досліджень», 2017; «Джерела та історіографія про
трансформаційні процеси в освітньому просторі України»,
2018; «Історіографія як важливий складник досліджень з
історії освіти: європейський і вітчизняний виміри», 2018;
«Форми репрезентації джерел з історії освіти», 2019 та ін.);

• розвитку сухомлиністики (семінари та круглі столи
«В. Сухомлинський “Трудные судьбы”: читаємо разом» (до
50-річчя виходу книги), 2017; «Серце віддаю дітям» (до
100-річчя В. О. Сухомлинського і 50-річчя виходу книги),
2018; «Василь Сухомлинський у літературі і мистецтві»,
2019 тощо).



НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Напрями:

• формування галузевого інформаційного ресурсу (комплектування,
опрацювання та зберігання фонду, наповнення контенту вебпорталу
бібліотеки та його розвиток, поповнення власних баз даних і
представлення їх у глобальній інформаційній мережі);

• забезпечення доступу до вітчизняних і світових інформаційних
ресурсів;

• науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі, досліджень
НАПН України.



КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДУ
• Фонд бібліотеки налічує майже 600 тис. прим. документів.
• Упродовж 2000–2019 рр. його поповнено на 181 772 прим.
• Способи поповнення фонду: отримання обов’язкового примірника, передплата періодичних і

продовжуваних видань, документообмін з провідними бібліотеками різних систем і відомств,
дарування від читачів, авторів, видавництв тощо.

• Формування колекцій (президентів НАПН України М. Д. Ярмаченка, В. Г. Кременя).

Склад фонду за галузями знань
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ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ДНПБ
ВЕБПОРТАЛ – потужний інформаційний ресурс
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ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ
Електронний каталог ДНПБ містить 425914 
бібліографічних записів. 
До нього входять бази даних:

«Книги»; 
«Періодика»; 
«Рідкісні книги»; 
«Галузева реферативна база 
даних»;

«Бібліотечна справа»; 
«Сухомлиністика»;
«Електронна бібліотека»;
Зведена БД дисертацій; 
Зведена БД збірників наукових праць; 
Зведена БД бібліографічних видань
освітянських бібліотек.



НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

• містить 2 266 повнотекстових документів



ПОСЛУГИ ДЛЯ ДИСТАНТНИХ КОРИСТУВАЧІВ

• електронна доставка документів;
• індексування документів за УДК;
• віртуальна довідка «Запитай бібліотекаря»;
• замовлення документів через електронний каталог на

бронеполицю тощо.



ДОСТУП  ДО  МІЖНАРОДНИХ  
ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ



ДОСТУП ДО МІЖНАРОДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
РЕСУРСІВ ФІРМИ EBSCO PUBLISHING

Упродовж  2018 р. здійснено 
20 466 запитів.



НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ
З ВИКОРИСТАННЯ БАЗ ДАНИХ EBSCO 

• науково-методичний семінар «Інформаційне забезпечення науковців НАПН
України: міжнародні наукометричні бази даних та стилі цитування»;

• семінари, тренінги з використання електронних ресурсів фірми EBSCO для
співробітників бібліотеки та представників наукових установ НАПН України.



ПРОЄКТ
«БІБЛІОМЕТРИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ»,

БАЗА ДАНИХ «НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ» (2017)

• організація створення та включення до системи «Бібліометрика
української науки» облікових записів (профілів) Google Scholar
членів НАПН України;

• консультування;

• внесення до Електронної бібліотеки НАПН України повнотекстових
ресурсів, авторами яких є члени НАПН України;

• щоквартальний інформаційно-аналітичний моніторинг
бібліометричних даних про стан педагогічної науки України на
основі системи «Бібліометрика української науки»;

• внесення до бази даних «Національна академія педагогічних наук
України» відомостей про вчених НАПН України, які містять
електронні посилання на їхні наукові праці (162 записи).



ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Підготовлено приблизно 3 тис. бібліографічних

списків та оглядів:
• із актуальних питань освіти, педагогіки та психології

(«Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи», «Булінг –
психолого-педагогічна й соціальна проблема сьогодення»,
«STEM-освіта в Україні: на шляху до світового інноваційного
тренду» тощо);

• 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» тощо;

• на реалізацію Концепції національно-патріотичного
виховання дітей і молоді («Патріотичне виховання студентської
молоді», «Державні, народні та шкільні свята» тощо);

• до проведення першого уроку в закладах загальної середньої
освіти («Добротворення – наша мета», «Європа –
цивілізаційний вибір України» тощо);

• до Року Української революції 1917–1921 рр. («Українська
революція 1917–1921 років: головні події, постаті») тощо.



ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА 
ТА РЕФЕРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

• Підготовлено майже 7 тис. рефератів на статті з наукових видань
до Українського реферативного журналу «Джерело» і
загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова»
НБУ ім. В.І. Вернадського;

• «Галузева реферативна база даних» містить понад 17 тис.
записів.

Аналітичний вісник у сфері освіти
й науки : довідковий бюлетень

Інноваційний розвиток освіти в Україні й 
зарубіжжі в умовах євроінтеграційних та 
глобалізаційних процесів : огляд. вид.



НАУКОВИЙ ОБ’ЄКТ «ДОКУМЕНТИ  ПЕДАГОГІКО-
ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАПРЯМУ  

19–20 ст. (1850–1917 рр.)»,
ЩО СТАНОВИТЬ НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ

Робота з фондом рідкісних видань:
• оцифрування – 1251 видання (353257 арк.);
• мікрофільмування – 118 видань (29665 арк.);
• реставраційні та палітурні роботи – 7863 видання.



КІМНАТА-МУЗЕЙ РІДКІСНОЇ КНИГИ 
ЯК ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ



ЕКСПОЗИЦІЙНО-ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Напрями:

• наукові дослідження, підготовка виробничо-практичної та офіційної
продукції;

• консультаційно-методична допомога фахівцям освітянських
бібліотек;

• підвищення фахового рівня працівників освітянських бібліотек;
• формування інформаційного (бібліотекознавчого) ресурсу тощо.
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Науково-методичні семінари:
• «Сучасний стан та перспективи розвитку спеціальних наукових

бібліотек установ НАПН України» (на базі ДНПБ, 2016);
«Бібліотечна діяльність у контексті розвитку електронних
інформаційних технологій (до 25-річчя НАПН України)» (на
базі бібліотеки ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»,
2017); «Бібліотечно-інформаційне забезпечення наукових
досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології» (на базі
бібліотеки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих,
2018); «Інноваційний розвиток спеціальних наукових бібліотек
НАПН України: пошук нових форматів» (на базі бібліотеки
Інституту психології ім. Г. С. Костюка, 2019).

Постійно діючий науково-методологічний семінар
«Наукова бібліотека та якість сучасної освіти»:
• «Наукометрія: методологія та інструментарій» (2017); «До

реалізації Концепції “Нова українська школа”» (2018);
«Формування Національного репозитарію академічних текстів:
стан та перспективи» (2019).

Семінари-практикуми з використання баз даних фірми
EBSCO Publishing (спільно з ТОВ «Інформатіо») (2018–2019 рр.).



ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ
«ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ»

БІБЛІОТЕЧНА СЕКЦІЯ (З 2007 Р.) 



ВИКОНАННЯ
ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА

НАКАЗУ МОН УКРАЇНИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ УДК
У ПРАКТИКУ РОБОТИ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК

• підготовлено методичні рекомендації
«Упровадження Універсальної десяткової
класифікації в практику роботи бібліотек
закладів загальної середньої та професійно-
технічної освіти» (1040 завантажень);

• проведено та взято участь у 21 науково-
практичному заході в різних регіонах України;

• надано усні й письмові консультації
співробітникам освітянських та інших бібліотек,
зокрема й у соціальній мережі Facebook;

• на порталі бібліотеки в рубриці «Бібліотечному
фахівцю» створено сторінку «Упровадження
Універсальної десяткової класифікації»
(13585 відвідувань).



СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
• науково-педагогічний лекторій

«Інформаційне забезпечення
інноваційного розвитку освіти й
науки»;

• культурно-освітні заходи (педагогічні
ради, семінари, книжкові інсталяції,
літературно-музичні композиції,
флешмоби);

• художньо-мистецькі заходи (виставки
художників, презентації книжок).



НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЛЕКТОРІЙ
«ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ОСВІТИ Й НАУКИ» (ІЗ 2015 Р.)

ПЕДАГОГІЧНІ  РАДИ
• «Нова українська школа: перспективи та орієнтири»,

«Індикатори сучасної якості освіти» (колектив
вчителів спеціалізованої школи № 28 І–ІІІ ступенів із
поглибленим вивченням англійської мови, 2018, 2017);

• «Нова українська школа – шляхи реалізації»
(колектив спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 24
імені О. Білаша з поглибленим вивченням іноземних
мов, 2017) тощо.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД НАУКОВИХ 
МАСОВИХ ЗАХОДІВ

• круглий стіл до 90-річчя від дня народження М. Д. Ярмаченка;
• відзначення 100-річчя В.О. Сухомлинського (Київський університет ім. Б. Грінченка);
• конференція до 200-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша;
• загальні збори НАПН України тощо.
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КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ЗАХОДИ 
(ВИСТАВКИ ХУДОЖНИКІВ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ КНИЖОК, 

ФОТОВИСТАВКИ)



ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

• культурно-освітні заходи (оглядові екскурсії, тематичні лекції,
інсценування казок і оповідань, літературні читання тощо);

• книжкові виставки («Василь Олександрович Сухомлинський –
дитячий письменник», «Твори В. О. Сухомлинського іноземними
мовами» тощо);

• виставки творчих робіт дітей і батьків за творами
В. О. Сухомлинського тощо;

• електронні ресурси та бази даних:
‒ Науково-педагогічна електронна бібліотека;
‒ «Видатні педагоги України та світу»;
‒ «Сухомлиністика».



МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦІЯ ДНПБ
28 вересня 2018 р. у рамках заходів із відзначення 100-річчя від дня
народження В. О. Сухомлинського й до 20-річчя від дня створення ДНПБ
відкрито музейну експозицію «ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
НАПН України: історія і сучасність (друга половина ХІХ – початок ХХІ
століття)» за участю провідних учених НАПН України на чолі з її президентом
академіком В. Г. Кременем.



ПРОГРАМА СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МОН УКРАЇНИ ТА НАПН УКРАЇНИ

Проведено понад 50 науково-практичних масових заходів:
• Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»;
• Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек («Книга і читання – важливі

чинники у вихованні духовних цінностей учнів», 2016; «Шкільна бібліотека – за
здоровий спосіб життя», 2017; «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку
дитини», 2018 тощо);

• всеукраїнські вебінари («Упровадження Універсальної десяткової класифікації в
практику роботи освітянських бібліотек», 2018 (1100 підключень); «Нові можливості,
нові ідеї, нова бібліотека», 2016 (понад 500 підключень); «Впровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій в практику роботи шкільних бібліотек», 2015
(440 підключень) тощо);

• панельна дискусія «Бібліотека Нової української школи: реалії та перспективи» (у
рамках 25-го Міжнародного форуму видавців у Львові та IX Львівського міжнародного
бібліотечного форуму).



РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

• всеукраїнський форум «Місія бібліотек навчальних закладів
у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді»,
2016;

• всеукраїнські семінари («Розвиток освіти в добу Української
революції (1917–1921)», 2017; «Українські педагоги про
національно-патріотичне виховання», 2016);

• всеукраїнські вебінари («Роль книги героїко-патріотичного
спрямування у вихованні майбутнього громадянина-
патріота», 2017; «Виховуємо громадянина – патріота
України», 2015);

• круглий стіл «Спадщина Тараса Шевченка в національному
вихованні дітей та молоді», 2019;

• виховні проєкти «Рідний край, де ми живем,
Україною зовем» (літературно-музичні композиції за творами
В.Сухомлинського, 2015 тощо);

• педагогічні ради («Національно-патріотичне
виховання в навчальних закладах України», 2016 тощо); 

• книжкові виставки, бібліографічні списки;
• реферативні та аналітичні огляди;
• електронний ресурс «Досвід роботи бібліотек

з патріотичного виховання».



РЕАЛІЗАЦІЯ 
КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 

• створено рубрику на вебпорталі ДНПБ «Бібліотека нової
української школи);

• проведено науково-практичні масові заходи (Всеукраїнський
вебінар «Державна науково-педагогічна бібліотека України
імені В. О. Сухомлинського: інформаційний супровід
освітнього процесу закладів загальної середньої освіти» (у
рамках серпневих вебконференцій НАПН України «Учені
НАПН України – українським вчителям»); семінар «Діяльність
бібліотеки Нової української школи: стан та перспективи»;
засідання бібліотечної секції в рамках XXVI Всеукраїнських
педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі із
сучасністю: Методична спадщина педагога в контексті ідей
Нової української школи» тощо);

• підготовлено рекомендації до проведення Всеукраїнського
місячника шкільних бібліотек «Бібліотека Нової української
школи – простір для освітніх можливостей кожного учня»;

• презентовано книжкові виставки: «Сучасний заклад освіти:
нові пріоритети розвитку», «Нова українська школа:
компетентності для життя у ХХІ столітті» тощо.



СПІВПРАЦЯ ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
• заклади дошкільної освіти, загальної середньої освіти, вищої освіти (спеціальна

загальноосвітня школа-інтернат № 5 імені Я. П. Батюка м. Києва для дітей з особливими
освітніми потребами (сліпих і слабкозорих, зокрема з порушеннями інтелектуального розвитку),
Київський університет імені Бориса Грінченка, Національний авіаційний університет, НПУ ім.
М. П. Драгоманова та ін.);

• Київська Мала академія наук;
• установи НАПН України;
• бібліотеки України (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Національна

бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаєва та ін.);
• громадські організації (Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського, Українська асоціація

освіти дорослих, Українське товариство істориків педагогіки, Українське товариство Януша
Корчака, Українська бібліотечна асоціація);

• споріднені установи (Педагогічний музей України та ін.).



МІЖНАРОДНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО
• відкрито Пункт європейської інформації (із 2017 р.) за

підтримки програми ЄС Еразмус+ (Жан Моне);
• розміщено інформацію про мережу освітянських бібліотек на

бібліотечній мапі світу Міжнародної федерації бібліотечних
асоціацій IFLA (2017 р.);

• Л. Д. Березівська та О. В. Сухомлинська взяли участь у
Міжнародній конференції Пекінського університету
«Педагогічні ідеї Сухомлинського і сучасна освіта: до 100-
річчя з дня народження», де виступили з доповідями (КНР,
2018 р.); Л. Д. Березівська – у Міжнародній науковій
конференції «Історія освіти як науково-педагогічна
дисципліна та навчальний предмет: минуле, сьогодення та
перспективи», організованій кафедрою педагогіки Університету
Чорногорії (Чорногорія, 25–26 червня 2019 р.);

• у рамках проєкту «Україна-Африка: єдиний інформаційний
простір» спільно з громадською організацією «Африканська
Рада в Україні» проводяться англомовні семінари «Speaking
Club».



ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДНПБ
• ЗМІ («Педагогіка і психологія», «Педагогічна

газета», «Освіта», «Шкільна бібліотека плюс», «Рідна
школа», «Справи сімейні», «Освіта і суспільство») –
опубліковано 34 статті, надано теле- та радіоінтерв’ю;

• вебпортали ДНПБ,  НАПН України й УБА;
• сторінка ДНПБ у соціальній мережі Facebook;
• експертна діяльність науковців бібліотеки;
• акції дарування книг (до Дня знань, 

Всеукраїнського дня бібліотек, Міжнародного дня 
дарування книг та ін.); 

• флешмоби.
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• започаткування нових досліджень із міждисциплінарного
синтезу галузей знань, що вивчають людину, суспільство,
культуру та освіту, а також інформаційно-аналітичного
супроводу освітньої діяльності, проєктування інформаційно-
освітнього середовища та електронних ресурсів;

• надання доступу на базі ДНПБ до міжнародних
інформаційних ресурсів;

• формування баз даних, зокрема «НАПН України», колекцій
Науково-педагогічної електронної бібліотеки, поповнення
електронного ресурсу «Бібліотека нової української школи»
на вебпорталі ДНПБ і представлення їх у глобальній
інформаційній мережі;

• формування цифрового контенту рідкісних видань;
• підвищення фахового рівня наукових працівників, залучення

нових кадрів вищої кваліфікації, розвиток наукових шкіл,
підтримка діяльності ради молодих вчених тощо.

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ



ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!

ДЯКУЮ 
СПІВРОБІТНИКАМ 

ЗА ПРАЦЮ,
ПАРТНЕРАМ – ЗА

СПІВПРАЦЮ!
З ЮВІЛЕЄМ!
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