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Наукова панель 4. 
ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ 

РЕГУЛЮВАННЯ АДАПТИВНИХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТІ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Модератори: 
відділ наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти, 

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, 
НАПН України, м. Київ 

 

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу; 
Селецький Андрій Васильович, 

 

кандидат педагогічних наук (доктор філософії), старший науковий співробітник відділу 
Ростока Марина Львовна 

Виступи: 

Найвагоміші результати констатувального етапу наукового дослідження 
«Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії 

педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення 
модернізації та реформування освіти» 

Селецький Андрій Васильович 
aseletskiy@ukr.net 

У 2020 році науковцями Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук 

України розпочато прикладне дослідження «Бібліографічний та аналітичний 

супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо 

науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти» 

(далі – НД),  (2020-2022 рр., керівник – к. іст. н., с.н.с. А. В. Селецький) у ході 

якого розроблено програму дослідження та необхідну технічну документацію 

до нього; частково сформовано джерельну та історіографічну бази дослідження; 

вивчено науково-методичні засади діяльності НАПН України щодо 

забезпечення модернізації та реформування української освіти; визначено стан 

наповнення електронного освітнього ресурсу науково-методичною продукцією, 

створеною у НАПН України, з питань модернізації та реформування освіти; 

здійснено відбір, аналіз та систематизацію первинних повнотекстових джерел, 

які становитимуть предметне поле дослідження, зокрема, досліджено науковий 

доробок першого віце-президента НАПН України В. І. Лугового за період 2016-

2020 рр., здійснено аналіз тематики його досліджень, співавторства, виявлення 

найбільш цитованих праць вченого, оформлення рукопису покажчика, що 

сприятиме популяризації та поширенню науково-методичної літератури НАПН 

України, як важливого засобу забезпечення модернізаційних та реформаційних 

процесів в освітньому просторі України. 

За результатами першого, констатувального етапу дослідження 

опубліковано: 56 наукових праць (довідкова продукція: біобібліографічний 
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покажчик – 1 [1], довідковий бюлетень – 2 [2; 3], електронні ресурси – 8 [4], 

статті – 17 (із них: 10 – у фахових виданнях, 3 – у зарубіжних виданнях, 3 – 

у наукових виданнях; 1 – у ЗМІ, із них: 10 – у виданнях, що індексуються 

у наукометричних базах даних, зокрема, 1 – у Web of Science Core Collection, 2 – 

англійською мовою), тези та матеріали конференцій – 28; підготовлено частину 

рукописів планової наукової продукції – 3. 

Упровадження проміжних результатів НД здійснювалося під час 

виголошення 31 доповіді й виступів наукових співробітників відділу –

виконавців дослідження на 43 науково-практичних масових заходах різного 

рівня: всеукраїнських – конференцій (4), семінарів (3); круглих столів (2); 

міжнародних – конференцій (13), зокрема зарубіжних (3), звітній науково-

практичній конференції ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського та інших науково-

практичних заходах (15), у т. ч. заходів, включених до плану роботи 

установи (2) [5; 6], створено профіль відділу наукового інформаційно-

аналітичного супроводу освіти у Google Scholar (h-індекс – 13) [7]. 

Бібліографія (посилання на інформаційні ресурси ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського): 

1. https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Lugovyi_V_I_Index_2020.pdf/ . 

2. https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Analituchnuy_visnuk_2020-11.pdf. 

3. https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Analituchnuy_visnuk_2020-12.pdf. 

4. https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Monitor_ZMI_2020-11-12.pdf.. 

5. https://lib.iitta.gov.ua/719650/. 

6. https://dnpb.gov.ua/ua/?events=24095. 

7. https://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody-2/. 

8. https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=0P8ojf0AAAAJ&view_op=list_works&sortby

=pubdate. 
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