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НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ 

У статті висвітлено досвід Державної науково-педагогічної бібліотеки України 

імені В. О. Сухомлинського щодо науково-інформаційного забезпечення 

національно-патріотичного виховання в Україні крізь призму підготовлених 

інформаційних ресурсів. Презентовано основні праці бібліотеки з окресленої 

тематики, розкрито їх структуру та зміст. Зокрема, відображено роль 

«Аналітичного вісника у сфері освіти й науки» в забезпеченні інформаційних 

потреб користувачів; представлено аналітичні та реферативні огляди, 

рекомендаційні бібліографічні списки національно-патріотичної проблематики. 

Розглянуто методичні рекомендації «Патріотичне виховання у шкільних 

бібліотеках: методи та підходи». Підкреслено, що у виданні презентовано 

широкий спектр різноманітних форм та методів бібліотечної роботи з 

національно-патріотичного виховання, що сприяє реалізації виховного 

потенціалу кожного бібліотекаря. Акцентовано увагу на структурно-змістовій 

характеристиці науково-допоміжного бібліографічного покажчика 

«Національно-патріотичне виховання в Україні». Відзначено різноманітність 

представлених у виданні матеріалів, що охоплюють різні освітні ланки – від 

дошкільної до післядипломної педагогічної освіти. Розкрито джерелознавчий 

потенціал із досліджуваного питання хрестоматії «Антологія текстів з 

реформування освіти в Україні: програми, концепції, проекти (1991–2017)». 

Проаналізовано збірники матеріалів науково-практичних семінарів національно-

патріотичної тематики. Охарактеризовано електронний інформаційно-

бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу», який популяризує 

здобутки національної освіти й педагогічної думки та сприяє формування 

національно-патріотичних почуттів. Аргументовано, що фахівці бібліотеки 

здійснюють вагому роботу щодо науково-інформаційного забезпечення 

національно-патріотичного виховання. 

Ключові слова: науково-інформаційне забезпечення; національно-патріотичне 

виховання; патріотизм; довідкові видання; методичні рекомендації; 

бібліографічні покажчики; хрестоматії; електронні ресурси; наукові 

бібліотеки. 

Постановка проблеми. Сучасна суспільно-політична ситуація, боротьба 

українського народу за збереження територіальної цілісності та державного 

суверенітету, пошуки нових шляхів розвитку та міжнародні інтеграційні процеси 

дедалі більше актуалізують питання національно-патріотичного виховання 

молодого покоління, зміцнення патріотичних позицій суспільства, консолідації 

громадськості для захисту національних прав та свобод, формування шанобливого 

ставлення до культурних цінностей свого й інших народів. Виховання справжнього 
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громадянина-патріота, який чітко усвідомлює свої громадянські права та обов’язки, 

завжди готовий стати на захист Батьківщини, цінує та поважає культуру, традиції, 

історичну спадщину свого народу, постає наразі пріоритетним завданням 

державної політики. Виконання цього завдання покладено насамперед на заклади 

освіти, культури, наукові установи й громадські організації, політичні та військові 

інституції, а також всіх свідомих громадян, які прагнуть жити в незалежній та 

успішній країні.  

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 

В. О. Сухомлинського НАПН України (далі – ДНПБ) як наукова установа, 

національне галузеве книгосховище та координаційний методичний центр 

діяльності мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України займає 

важливе місце в системі науково-інформаційного забезпечення освіти, педагогіки й 

психології. Серед основних напрямів роботи, що здійснює ДНПБ із питань 

національно-патріотичного виховання, можна умовно виокремити такі: підготовка 

тематичної продукції; проведення масових заходів (науково-практичних, освітніх 

та культурно-просвітницьких), презентація книжкових виставок (традиційних та 

віртуальних), здійснення бібліографічного інформування (надання довідок, 

виконання запитів тощо), проведення співпраці з закладами освіти та науковими 

установами. У дослідженні ми зосередимо увагу на головному, на наш погляд, 

напрямі діяльності ДНПБ щодо інформаційного забезпечення національно-

патріотичного виховання – підготовці наукової продукції.  

Враховуючи в роботі основні нормативно-правові документи – Концепцію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015) [20], Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки (2015) 

[21], Стратегію національно-патріотичного виховання (2019) [25] – фахівці 

бібліотеки підготували низку інформаційних ресурсів національно-патріотичної 

тематики, основні з яких ми розглянемо в пропонованій статті. Нижню 

хронологічну межу розвідки обмежимо 2015 р. – від моменту затвердження 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, що сприяло 

активізації позицій досліджуваного питання в науці й практиці.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблеми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Україні відображено в 

наукових доробках багатьох вітчизняних дослідників (І. Д. Бех, В. Ю. Белан, 

А. М. Богуш, Ю. М. Буклов, Н. В. Гавриш, С. Ю. Головчук, О. П. Жаровська, 

К. О. Журба, В. Й. Кульчицький, Ж. В. Петрочко, Р. Л. Сойчук та ін.). Важливе 

місце досліджувана тематика посіла також в наукових розвідках учених ДНПБ. 

Зокрема, національно-патріотичне виховання крізь призму джерелознавства, ідеї 

видатних українських педагогів та культурних діячів про виховання громадян-

патріотів розглянуто у дослідженнях Л. Д. Березівської [3, 6-7], Л. М. Заліток [13], 

Л. І. Страйгородської [24], С. М. Хопти [30]. Нормативно-правовий та 

бібліографічний аспекти національно-патріотичного виховання висвітлено у 

працях Н. М. Кропочевої [15-17]. Роль шкільних бібліотек у вихованні патріотично 

свідомих громадян, шляхи комплектування бібліотечних фондів відповідною 

тематичною літературою, видову різноманітність навчальної літератури 

національно-патріотичної тематики у фонді ДНПБ, проведення бібліотечних 

заходів патріотичного характеру розкрито в розвідках Л. М. Бондар [8-9], 

В. Ю. Кемпе [14], І. І. Хемчян [27-29], В. І. Якубовського [31]. Проблеми 

національно-патріотичного виховання у засобах масової інформації, динаміку 
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відображення наукових публікацій окресленої тематики в реферативних матеріалах 

розкрито в працях Т. І. Годецької [11], Л. В. Рабаданової [22]. Однак, незважаючи 

на значну кількість публікацій, історіографічний пошук не виявив розвідки 

узагальнюючого характеру, яка б комплексно презентувала видання ДНПБ 

національно-патріотичної тематики.  

Мета статті – проаналізувати діяльність ДНПБ з науково-інформаційного 

забезпечення національно-патріотичного виховання в Україні крізь призму 

підготовленої тематичної продукції; презентувати й охарактеризувати основні 

видання бібліотеки із проблем формування національної свідомості й патріотичних 

почуттів дітей та молоді задля інформування громадськості та сприяння 

покращенню інформаційного забезпечення освіти й науки. 

Виклад основного матеріалу. Важливе місце національно-патріотична 

тематика посіла в інформаційно-аналітичній діяльності ДНПБ. Фахівці бібліотеки 

підготували низку аналітичних та реферативних оглядів, рекомендаційних 

бібліографічних списків, які систематизовано та представлено в довідковому 

бюлетені «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки» [1]. Зазначене видання 

започатковано в 2015 р., виходить двічі на рік та відображає результати наукових 

досліджень ДНПБ із окресленого напряму діяльності. Бюлетень складається з трьох 

тематичних рубрик: «Національна освіта: інноваційна школа», «Педагогічна 

наука», «Психологічна наука». Матеріали рубрик сприяють оперативному 

отриманню користувачем логічно структурованої інформації з проблематики 

сучасних наукових досліджень у галузях національної освіти, педагогіки, 

психології.  

Посилення уваги в суспільстві до питань національно-патріотичного 

характеру сприяло активному їх відображенню в науковій літературі. Зокрема, в 

«Аналітичному віснику у сфері освіти й науки» розміщено такі підготовлені 

фахівцями ДНПБ матеріали: «Національно-патріотичне виховання підростаючого 

покоління в Україні: сучасний стан» (аналітичний огляд), вип. 1, 2015 р.; 

«Патріотичне та духовно-моральне виховання школярів» (реферативний огляд), 

вип. 1, 2, 2015 р.; «Національно-патріотичне виховання учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів в умовах модернізації суспільних змін» (рекомендаційний 

бібліографічний список), вип. 2, 2015 р.; «Формування патріотизму та активної 

громадянської позиції молоді України» (аналітичний огляд), «Українська 

державність як консолідуюча складова національного виховання студентської 

молоді (реферативний огляд)», вип. 3, 2016 р.; «Сучасні підходи до патріотичного 

виховання дітей дошкільного віку в Україні» (рекомендаційний бібліографічний 

список), вип. 4, 2016 р.; «Національно-патріотичне виховання молодших школярів» 

(рекомендаційний бібліографічний список), вип. 5, 2017 р.; «Патріотичне 

виховання студентської молоді» (рекомендаційний бібліографічний список), вип. 8, 

2018 р.; «Військово-патріотичне виховання дітей та молоді» (рекомендаційний 

бібліографічний список), вип. 10, 2019 р. 
Як бачимо, «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки» має вагомий 

інформаційний потенціал з питань національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді в Україні. Розміщені в ньому аналітичні, реферативні та бібліографічні 

матеріали дозволять швидко ознайомитися з актуальними розробками з окресленої 

тематики, віднайти потрібні джерела інформації, простежити стан обговорення 

проблеми в науково-освітньому просторі. 
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ДНПБ як головний координаційний науково-методичний центр мережі 

освітянських бібліотек МОН України та НАПН України надає значну увагу 

інформаційному забезпеченню бібліотек закладів освіти в напрямі національно-

патріотичного виховання. У жовтні 2015 р. ДНПБ спільно з Інститутом 

модернізації освіти МОН України провели Всеукраїнський місячник шкільних 

бібліотек «Виховуємо громадянина – патріота України». Педагоги та бібліотечні 

фахівці шляхом об’єднання спільних зусиль поставили за мету посилити увагу 

громадськості до проблем формування патріотичної свідомості учнівської молоді. 

У рамках місячника відбувся конкурс авторських віршів патріотичної тематики 

серед учнів, проведений шкільними бібліотекарями. За результатами конкурсу 

було визначено переможців, твори яких увійшли до збірки поезій «З Україною в 

серці» (2016) [12]. У поетичних рядках йдеться про боротьбу України за 

незалежність, оспівано красу природи, висловлено любов до рідного краю та 

повагу до народної культури, віддано шану героям Батьківщини. Окрім віршів, у 

збірці вміщено роботи учасників конкурсу патріотичного малюнка. Видання 

книжки стало можливим за фінансової підтримки Київської міської державної 

адміністрації, що свідчить про важливість та актуальність проблем національно-

патріотичного виховання, особливо в період боротьби українського народу за 

територіальну цілісність та державну незалежність. Зазначене видання є 

результатом вагомої науково-методичної діяльності фахівців ДНПБ, наполегливої 

творчої праці бібліотекарів, педагогів та учнів. 

З метою удосконалення діяльності бібліотек закладів загальної середньої 

освіти, покращення їхнього ресурсного забезпечення співробітниками ДНПБ 

підготовлено методичні рекомендації «Патріотичне виховання у шкільних 

бібліотеках: методи та підходи» (2017) [19]. Видання містить три розділи, в яких 

висвітлено основні напрями, методи та форми роботи шкільної бібліотеки з 

патріотичного виховання, зосереджено увагу на масових формах бібліотечної 

роботи, які здебільшого використовуються у шкільних бібліотеках; розглянуто 

проблеми укомплектування фонду шкільної бібліотеки літературою національно-

патріотичного характеру із врахуванням інформаційних потреб учнів, педагогів та 

батьків, висвітлено видову різноманітність літератури та джерела формування 

фонду; відображено питання інформаційно-бібліографічного обслуговування 

учасників освітнього процесу, підготовки рекомендаційних бібліографічних 

посібників.  

Видання доповнено додатками, що мають на меті покращити планування та 

здійснення практичної роботи. У них представлено орієнтовний план заходів з 

національно-патріотичного виховання в шкільній бібліотеці, інтернет-ресурси 

патріотичної тематики, бібліографічний список «Патріотичне виховання в 

бібліотеках» (містить відомості про понад 240 джерел).  

У методичних рекомендаціях презентовано широкий арсенал різноманітних 

форм та методів бібліотечної роботи з національно-патріотичного виховання, що 

дає можливість обрати оптимальний варіант для реалізації виховного потенціалу 

бібліотеки та формування в учнів національної свідомості й патріотичних почуттів. 

Видання займає достойне місце в системі інформаційного забезпечення освіти з 

питань національно-патріотичного виховання учнів у закладах загальної середньої 

освіти.  

Одним із головних видів наукової продукції ДНПБ є бібліографічні 

покажчики, завдання яких полягає в узагальненні, систематизації та представленні 
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відомостей про наявні в науково-освітньому просторі джерела з того чи іншого 

питання. Вагомий інформаційним потенціал має науково-допоміжний 

бібліографічний покажчик «Національно-патріотичне виховання в Україні» (2019) 

[18]. Видання вирізняється серед інших праць такого виду та тематики ґрунтовним 

та комплексним характером, тому розглянемо детальніше його структуру та 

змістове наповнення. Покажчик акумулює джерела, що свідчать про стан 

розроблення питань національно-патріотичного виховання в теоретичному й 

практичному вимірах. До нього увійшли бібліографічні відомості про нормативно-

правові документи, монографії, навчальні й методичні посібники, статті з 

періодичних та продовжуваних видань, автореферати дисертацій, матеріали 

науково-практичних заходів. У покажчику представлено праці за 5 років (2014–

2018 рр.). Нижня межа добору матеріалів обумовлена значними суспільно-

політичними змінами в країні, початком протистояння українського народу 

зовнішньому агресору, зміцненням національно-патріотичних позицій суспільства, 

активізацією уваги науково-освітянської спільноти до питань національно-

патріотичного характеру. 

Структуру видання побудовано відповідно до ланок освітньої системи 

України (дошкільна, загальна середня, позашкільна, професійно-технічна 

(професійна), вища та післядипломна педагогічна освіта). З огляду на сучасні 

суспільно-політичні виклики виокремлено розділи, які присвячено проблемам 

військово-патріотичного виховання молоді, розвитку волонтерської та доброчинної 

діяльності. Зважаючи на важливість вивчення історії українського народу, 

вшанування здобутків національної освіти, педагогічної думки, культури, окрему 

увагу надано питанням формування громадянина-патріота у творчій спадщині 

видатних українських педагогів, громадсько-політичних діячів, представників 

культурної сфери. Загалом у покажчику міститься понад 2700 бібліографічних 

записів, які систематизовано у восьми тематичних розділах. 

Розділ 1 «Національно-патріотичне виховання в новому історичному 

осмисленні» складається з двох підрозділів. У підрозділі 1.1. «Нормативно-правове 

забезпечення національно-патріотичного виховання» згруповано бібліографічні 

відомості про документи (закони, накази, постанови, розпорядження тощо) органів 

державної влади, що регламентують здійснення національно-патріотичного 

виховання на правовій основі. Підрозділ 1.2. «Національно-патріотичне виховання 

як наукова проблема» містить результати теоретичних розвідок щодо формування 

національних цінностей та патріотичної свідомості суспільства. 

У розділі 2 «Виховання громадянина-патріота у творчій спадщині видатних 

постатей України» представлено праці, у яких висвітлено погляди відомих 

українських освітян, громадсько-політичних та культурних діячів (Г. Г. Ващенка, 

Б. Д. Грінченка, М. С. Грушевського, В. О. Сухомлинського, Т. Г. Шевченка та ін.) 

на проблему виховання патріотично свідомих громадян. 

Розділ 3 «Національно-патріотичне виховання у системі дошкільної освіти» 

складають документи, зміст яких відображає особливості організації, шляхи, 

засоби та практичний досвід виховної роботи національно-патріотичного 

спрямування з дітьми дошкільного віку.  

У межах розділу 4 «Національно-патріотичне виховання у закладах загальної 

середньої та професійно-технічної (професійної) освіти» виокремлено два 

підрозділи. Матеріали першого підрозділу – 4.1. «Загальна середня освіта» – 

розкривають організаційні та методичні засади національно-патріотичного 



eISSN: 2663-5739   Науково-педагогічні студії. Випуск 4, 2020 

130 
 

виховання школярів. Другий підрозділ – 4.2. «Професійно-технічна (професійна 

освіта)» – містить бібліографію видань, що висвітлюють основні напрями та 

результати формування в учнів професійних закладів освіти національно-

патріотичних почуттів. 

Розділ 5 «Національно-патріотичне виховання у закладах вищої та 

післядипломної педагогічної освіти» містить бібліографічні відомості про 

матеріали, що відображають проблеми виховання патріотично орієнтованої 

студентської молоді, формування й розвитку професійних компетентностей 

педагогів із урахуванням національно-патріотичної складової. 

Зміст розділу 6 «Реалізація завдань національно-патріотичного виховання в 

закладах позашкільної освіти та громадських об’єднаннях» представлено 

матеріалами про виховання патріотично свідомих громадян в позаурочній 

діяльності, роботу різних тематичних гуртків, спортивно-оздоровчих організацій, 

закладів культури (зокрема бібліотек), громадських об’єднань національно-

патріотичного спрямування. 

Розділ 7 «Доброчинна та волонтерська діяльність в системі національно-

патріотичного виховання» містить інформацію про видання, що розкривають 

питання розвитку волонтерства як соціокультурного явища в умовах суспільно-

політичних трансформацій, формування патріотизму у молоді шляхом залучення 

до доброчинної та волонтерської діяльності. 

Матеріали розділу 8 «Військово-патріотичне виховання молоді як відповідь 

на виклики часу» висвітлюють організаційні засади, форми й методи військово-

патріотичного виховання учнівської та студентської молоді, реалії та перспективи 

виховання справжніх захисників-патріотів Батьківщини. 

Структурно-змістовий огляд науково-допоміжного бібліографічного 

покажчика «Національно-патріотичне виховання в Україні» свідчить, що видання 

містить відомості про широкий спектр матеріалів щодо здійснення національно-

патріотичного виховання в різних закладах освіти. Покажчик буде корисним 

теоретикам і практикам, які цікавляться питаннями виховання національно 

свідомих громадян-патріотів України, сприятиме покращенню інформаційного 

забезпечення освітньо-виховного процесу й науково-дослідницької роботи.  

Значний масив матеріалів, у яких висвітлено питання національно-

патріотичного виховання дітей та молоді в Україні за часів незалежності, міститься 

в хрестоматії «Антологія текстів з реформування освіти в Україні: програми, 

концепції, проекти (1991–2017)» (2019) [2]. Видання підготовлено творчим 

колективом фахівців ДНПБ під науковим керівництвом знаних істориків освіти, 

докторів педагогічних наук, професорів О. В. Сухомлинської та Л. Д. Березівської. 

Зазначена хрестоматія є першою спробою впорядкування різнотипних документів 

щодо реформування загальної середньої освіти й розвитку виховної системи дітей 

та молоді в Україні упродовж 1991–2017 рр. Упорядники зосередили увагу саме на 

ланці загальної середньої освіти, адже вона зазнала найбільше модернізаційних 

змін за 26-річний період розвитку. 

Хрестоматія складається з двох розділів: 1) Про розвиток загальної середньої 

освіти; 2) Про виховання та розвиток дітей та молоді. Зокрема, у другому розділі 

систематизовано матеріали, в яких йдеться про різні напрями виховання молодого 

покоління в Україні. Професор В. О. Сухомлинська зазначає, що проаналізувавши 

весь масив текстів, які увійшли до розділу та додаткового бібліографічного списку 

в кінці розділу, можна зробити висновок, що найбільша кількість створених за 
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досліджуваний період концепцій присвячена національному вихованню як 

всеохопній категорії; друге місце посідають праці, в яких розглянуто питання 

національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання, що в останні 

роки набуло актуального значення [2, c. 277-278]. Зокрема, у розділі розміщено 

тексти таких документів: «Концепція національного виховання» (1994, 1996), 

«Концепція національно-патріотичного виховання молоді» (2009), «Програма 

українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» (2014), 

«Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (2015) та ін. 

Пропоноване видання має значний джерелознавчий потенціал, 

репрезентуючи основоположні документи про реформування й розвиток загальної 

середньої освіти в Україні. Хрестоматія допоможе в здійсненні джерельного 

пошуку всім, хто цікавиться питаннями розвитку української освітньої галузі за 

часів незалежності загалом та проблемами здійснення національно-патріотичного 

виховання зокрема. 

Важливим джерелом забезпечення інформаційних потреб із питань 

національно-патріотичного виховання є збірники матеріалів науково-практичних 

семінарів. У них стисло викладено головні ідеї та думки учасників заходів 

(практиків та теоретиків) із різних аспектів досліджуваного питання. Так, 18 травня 

2016 р. у ДНПБ відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Українські 

педагоги про національно-патріотичне виховання», за результатами якого 

підготовлено й оприлюднено збірник матеріалів [26]. В інформаційних 

повідомленнях науковців та освітян, що увійшли до праці, висвітлено рефлексії 

українських педагогів різних часів про патріотизм і національно-патріотичне 

виховання дітей та молоді, презентовано проєкти й технології виховання 

патріотизму в закладах освіти України, відображено образ Батьківщини в 

українських підручниках та літературі для дітей. Пропоноване видання сприятиме 

ознайомленню з поглядами видатних українських педагогів на виховання 

громадянина-патріота в Україні, досвідом практичної роботи національно-

патріотичного спрямування. 

Вартий уваги збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного 

семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)» [23], що 

відбувся в ДНПБ 17 травня 2017 р. Хоча його тематика опосередковано стосується 

питань національно-патріотичного виховання, однак у ньому містяться матеріали 

про тенденції та особливості розвитку національної освіти в непрості часи 

боротьби українського народу за державну незалежність та національне 

самовизначення. До збірника ввійшли матеріали, у яких представлено джерела 

вивчення розвитку освіти в добу Української революції, висвітлено процес 

реформування освітньої галузі, розглянуто проблеми навчання та виховання дітей з 

особливими потребами, розкрито діяльність видатних тогочасних педагогів та їхній 

внесок у розбудову національної освіти, відображено питання висвітлення 

Української революції 1917–1921 рр. у підручниках та навчальній літературі. Певна 

річ, що вивчення тогочасних подій сприяє відновленню історичної пам’яті 

українського народу, зміцненню національної самосвідомості та вихованню 

патріотичних почуттів. Збірник стане у нагоді теоретикам та практикам, які 

цікавляться питаннями розвитку національної освіти України. 

Говорячи про вивчення здобутків національної освіти й науки як одного з 

факторів формування національно-патріотичної свідомості, варто згадати 

електронний інформаційно-бібліографічний ресурс ДНПБ «Видатні педагоги 
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України та світу» [10]. Він не торкається безпосередньо питань національно-

патріотичного виховання, але шляхом систематизації інформації про життя та 

діяльність видатних постатей України популяризує кращий досвід та досягнення 

національної освіти й педагогічної думки. Детально структуру, зміст та завдання 

ресурсу розкрито в наукових розвідках доктора педагогічних наук, професора, 

члена кореспондента НАПН України, директора ДНПБ, наукового керівника 

ресурсу Л. Д. Березівської [4-5].  

Ресурс складається з довідкових, бібліографічних, фотоматеріалів, окремих 

повнотекстових творів та інших документів, що сприяють всебічному розкриттю 

життєдіяльності особистості, її внеску у розвиток науки й практики. Створення 

ресурсу розпочалося у 2008 р. і триває досі, він постійно поповнюється новою 

актуальною інформацією. На сьогодні у ньому відображено 58 персоналій, серед 

яких такі видатні діячі вітчизняної освіти й педагогічної науки, як Г. Г. Ващенко, 

Б. Д. Грінченко, М. П. Драгоманов, В. Ф. Дурдуківський, О. А. Захаренко, 

Т. Г. Лубенець, О. П. Куліш, С. Ф. Русова, В. О. Сухомлинський, К. Д. Ушинський, 

Я. Ф. Чепіга та багато інших. Безперечно, ресурс сприятиме розширенню 

джерельної бази наукових розвідок із педагогічної біографістики, оптимізує процес 

пошуку літератури. Використання його матеріалів в освітньо-виховній роботі 

позитивно вплине на формування патріотичних почуттів молодого покоління, 

виховання ціннісного й шанобливого ставлення до духовної культури українського 

народу. 

Висновки. Отже, розглянувши основні видання ДНПБ, присвячені питанням 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Україні, можемо 

стверджувати, що фахівці бібліотеки виконують вагому роботу щодо 

інформаційного забезпечення науки й практики з окресленої тематики. Продукція 

ДНПБ зорієнтована на різні категорії користувачів – бібліотекарів, педагогів, 

здобувачів освіти, науковців. Кожен зацікавлений може знайти корисну 

інформацію для практичної роботи чи наукової діяльності. Безумовно, позитивним 

моментом є те, що електронні варіанти усіх представлених видань розміщені на 

вебпорталі ДНПБ. Це сприяє вільному доступу до ресурсів віддаленими 

користувачами, що надзвичайно затребувано в сучасних умовах дистанційної 

роботи та карантинних обмежувальних заходів.  

Питання національно-патріотичного виховання є стрижневим, 

основоположним у системі виховної роботи з дітьми та молоддю, тому воно ніколи 

не втратить своєї актуальності. Відповідно, потрібно й надалі плідно працювати 

над розширенням інформаційно-ресурсної бази для закладів освіти й науки, які 

реалізовують практичні та розробляють теоретичні аспекти національно-

патріотичного виховання. У подальшій роботі фахівцям ДНПБ перспективно 

звернути увагу на створення електронних баз даних із окресленої тематики, 

оскільки вони є оптимальними та затребуваними ресурсами в умовах 

інформатизації та цифровізації суспільства. 
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SCIENTIFIC AND INFORMATION SUPPORT OF THE 

NATIONAL-PATRIOTIC EDUCATION IN UKRAINE 

The article highlights the experience of the V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and 

Pedagogical Library of Ukraine on scientific and information support of national and 

patriotic education in Ukraine through the prism of the prepared information 

resources. The main works of the library on the outlined topics have been presented, 

their structure and content have been revealed. In particular, the role of the “Analytical 

Bulletin in the field of education and science” in meeting the information needs of 

users has been reflected; analytical and abstract reviews, recommended bibliographic 

lists of national-patriotic topics have been presented. The methodical 

recommendations “Patriotic education in school libraries: methods and approaches” 

have been considered. It has been emphasized that the publication presents a wide 

range of various forms and methods of library work on national-patriotic education, 

which contributes to the realization of the educational potential of each librarian. The 

emphasis has been placed on the structural and semantic characteristics of the 

scientific and auxiliary bibliographic index “National-patriotic education in Ukraine”. 

The variety of materials presented in the publication, covering various educational 

links – from preschool to postgraduate pedagogical education – has been noted. The 

source potential on the researched issue of the textbook “Anthology of texts on 

education reform in Ukraine: programs, concepts, projects (1991-2017)” has been 

revealed. The collections of materials of scientific and practical seminars on national 

and patriotic themes have been analyzed. The electronic information and bibliographic 

resource “Outstanding teachers of Ukraine and the world” has been characterized, 

which promotes the achievements of national education and pedagogical thought and 

promotes the formation of national and patriotic feelings. It has been reasoned why 

library specialists carry out an important work on scientific and information support of 

national-patriotic education. 

Key words: scientific and information support; national-patriotic education; 

patriotism; reference publications; methodical recommendations; bibliographic 

indexes; textbooks; electronic resources; scientific libraries. 
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