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НАУКОВО-МЕТОДИЧНА Д1ЯЛЬН1СТЬ ДЕРЖАВНО'!
НАУКОВО-ПЕДАГОГШ НО! Б1БЛ1ОТЕКИ У К Р А Ш И
1МЕН1 В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО: ЗДОБУТКИ ДЕСЯТИР1ЧЧЯ
У ст а т и висвГтлено десятирГчнГ здобутки ДНПБ У кра'ни Гм. В. О. Сухом л инського з науково-методичного забезпечення мережГ освГтянських
бГблГотек МОН У краш и та Н АП Н УкраХни. Р озглянуто основнГ напрями
науково-м етодично' дГяльностГ, за якими працював вГддГл наукового i
прикладного бГблютекознавства.
К л ю ч o в i с л о в а : Д ep ж a в н a н a y к o в o -n e д a гo гiч н a бiбл iom eк a У ^ а ш и
iм eнi В . О. C y x o м л u н c ь к o гo , м epeж a o c в im я н c ь к u x бiбл iom eк М О Н У к parnu i Н А И Н У к p a ïн u , н a y к o в o -д o c л iд н a p o б o m a , к o o p д u н yв a н н я , наyк o вo -м em o д u ч н a дiя л ьн icm ь, в iд д iл н a y к o в o гo i n p и к л а д н ого бiблiom e к o з н a в c m в a , н a y к o в o -м e m o д u ч н i p eк o м eн д a ц iï, н a y к o в o -м e m o д u ч н a
paдa.

Виявленню основних напрямГв науково-методично' роботи (НМР) придГляли увагу видатнГ бГблютекознавщ кш ця X IX ст. - перш о' половини
X X ст.: K. Рубшський, Л. Xавкiна, С. СГрополко, а також спГвробГтники
Всенародно' бГблГотеки Украши (ВБУ) С. Постернак, В. ^ зл о в сь к и й , О. Полулях, Ю. ДГякГвський, М. Сагарда, Д. Балика та Гн. [9, с. 2]. Цьому питанню присвятили сво' науковГ працГ бГблГотекознавцГ друго' половини X X ст.,
як р осш сьм (А. Ванeeв [4], Н. Тюлша [25]), так i украш сьш , зокрема, О. Ви
ноградова [5], П. Рогова [15; 16; 19; 20], А . Свобода [22], Н. Смаглова [23],
А . Чачко [29] та mmi, я к у сво'х статтях також розглядали рГзномаштш аспекти науково-методично' роботи.
На пГдставГ вивчення Гснуючих наукових дослГджень та досвГду науковометодично' дГяльностГ провГдних бГблютек-методичних центрГв Украши та
РосГ', а також з урахуванням мети i завдань Державно' науково-педагопчно' бГблГотеки Украши ГменГ В. О. Сухомлинського, на яку вГдповГдно до
Закону Украши «Про бГблГотеки i бГблютечну справу» [17], Постанови ^ 6 í нету М ш стрГв «Про створення Державно' науково-педагопчно' бГблГотеки»
[18], «Положення про мережу освГтянських бГблГотек М ш стерства освГти i
науки Украши та Академп педагопчних наук Украш и» [15] та Статуту
ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлинського покладено функцп головного координацшного та науково-методичного центру освГтянських бГблГотек МОН
Украши i НАПН Украши, було визначено основнГ напрями щодо вищезазначено' роботи:
• дослГдження к т о р п розвитку освГтянських бГблГотек Украши;
• аналГз стану бГблГотек мережГ та прогнозування 'х розвитку;
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• розроблення орган1защйно-управлшсько! та Гнструктивно-методично!
документацГ! для мереж1 осв1тянських б1бл1отек р1зних вид1в;
• Гнформац1йно-методичне забезпечення б1бл1отек осв1тянсько! мереж1
MОH Укра!ни та НАПН Укра!ни;
• п1двищення професшного р1вня б1бл1отечних прац1вник1в;
• формування ш ф ор м а ц ш н ого ресур су з питань гал узевого б1бл1отекозн авства, б1бл1ографознавства, кн игознавства на баз1 ДНПБ У кра!ни Гм. В. О. C yxом л и н ського.
Науково-методична робота е нев1д’ емною складовою науково! д1яльност1
б1бл1отеки, яка зд1йснювалася в рамках ус1х !! науково-досл1дних роб1т, а
саме: «Концепщя д1яльност1 Державно! науково-педагопчно! б1бл1отеки
Укра!ни Гмен1 В. О. Cyxомлинського, «Cтворeння, становлення та розвиток
осв1тянських б1бл1отек Укра!ни (X - X X ст .)», «Теоретичн1 засади форму
вання всеукра!нського Гнформац1йного ресурсу з питань психолого-педагог1чно! науки i осв1ти на баз1 ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Cyxомлинського» та
Гн., науковим кер1вником яких була к. i. н. П. I. Рогова, яка у даних про
ектах неабияку увагу придГляла науково-методичнш д1яльност1.
Meта i призначення першо! роботи «Концепщя д1яльност1 Державно! науково-педагог1чно! б1блютеки Укра!ни Гмен1 В. О. Cyxомлинського», - на основ1
св1тово! та вмчизняно! практики д1яльност1 нац1ональних б1блютек, тенденц1й розвиту б1бл1отечно! справи в умовах шформатизацп суспгльства розробити концептуальн1 засади розвитку Державно! науково-педагопчно! б1блютеки
як нац1онального шформащйного галузевого центру з питань педагопки i осв1ти, науково-досл1дно! установи в галуз1 б1бл1отекознавства, головного координац1йного науково-методичного центру осв1тянських б1блютек Укра!ни.
Тематика друго! НДР була зумовлена необх1дн1стю визначення соц1ально!
рол1 б1бл1отек галуз1 в оновленому сусшльств1, типо-видових ознак педагог1чних б1бл1отек, п1дпорядкованих MОH Укра!ни та НАПН Укра!ни, в1дсутн1стю у в1тчизняному б1бл1отекознавствГ комплексного досл1дження з Гсто
рГ! розвитку осв1тянських книгозб1рень. Розробка дано! теми мала на мет1
досл1дити основн1 Гсторичн1 етапи розвитку осв1тянських б1бл1отек, розширити уявлення про них як спещальних та важливо! складово! загальнодержавно! мереж1 б1бл1отек, створити передумови об’ еднання педагопчних i
навчально-педагопчних книгозб1рень у систему з метою створення повнощ нного i ц1леспрямованого Гнформац1йного забезпечення розвитку нащонально! педагог1чно! науки, осв1ти i практики.
В1дпов1дно до завдань дано! НДР було визначено перший напрям науковометодично! роботи ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Cyxомлинського - наукове досл1дження ГсторГ! розвитку осв1тянських б1бл1отек, яке розпочалося у
2GG1 р. з вивчення виток1в i тенденций становлення вказаних книгозб1рень
у контекст! Гсторико-культурного та осв1тнього процес1в в Укра!н1, визна
чення !х мети i завдань щодо розвитку в1тчизняно! осв1ти, б1блютечно! спра
ви, а також визначення напрям1в й можливостей використання набутого
досв1ду в практиц1 роботи Державно! науково-педагопчно! б1блютеки Укра95

'ни ГменГ В. О. Сухомлинського та ш ш их освГтянських книгозбГрень. У вищезазначеному дослГдженнГ взяли участь науковщ бГблГотеки та працГвники
освГтянських бГблГотек рГзних видГв. Результати дослГдження оприлюднювались на всеукра'нських конференцГях i семшарах. У 2006 р. до Всеукра'нсько' науково-практично' конференцГ' «ОсвГтянськГ бГблГотеки Украши. Ь торичнГ тенденцГ'. Сучасний стан та перспективи розвитку» було видано науковий збГрник «Iсторiя освГтянських бГблГотек Украш и» [7]. МатерГали до
слГдження також друкувались у фахових перюдичних виданнях.
Оцшюючи результати вищезазначено' науково' роботи, необхГдно шдкреслити вагомГсть Грунтовно' пращ Павли !вашвни Рогово', яка вперше в
У к р а ш i на пострадянському просторГ у сво'й кандидатськГй дисертацГ'
«ПедагогГчнГ бГблГотеки Украши (II пол. X IX - 20-ri рр. X X ст.» [20] дослГдила к т о р ш розвитку педагогГчних бГблГотек Украши. Ця робота стала
теоретичною базою для визначення напрямГв дГяльностГ ДНПБ Украши
Гм. В. О. Сухомлинського та бГблГотек мережГ. У нГй мГститься багатий к т о ричний матерГал щодо педагогГчних бГблГотек, оприлюднення якого не и л ь 
ки збагатило теор ш бГблютекознавства, а й дало обГрунтован шдстави для
об’ eднання педагогГчних та навчально-педагопчних бГблГотек в eдину ме
режу освГтянських бГблГотек та подальшого розвитку 'х внутрГшнГх структурних елеменив i взаeмодiï мГж ними, визначення основних напрямГв 6í 6лютечно' дГяльностГ як механГзму ГнформацГйного забезпечення розвитку
нащонально' системи освГти. Дане наукове дослГдження ДНПБ Украши
Гм. В. О. Сухомлинського стало шдГрунтям для розробки групою фахГвщв
бГблГотеки шд керГвництвом П. I. Рогово' «Положення про мережу освГтян
ських бГблГотек М ш ктерства освГти i науки Украши та АкадемГ' педагогГч
них наук Украш и» [15]. Як зазначила П. I. Рогова, «цей правовий доку
мент уперше на державному рГвнГ визначив мережу освГтянських бГблГотек
Украши як самостш ну ланку в загальнодержавнш системГ бГблГотек, ïï
структурнГ складовГ, систему управлГння, органГзацГйно-правовий аспект
функщонування, систему науково-методичного забезпечення» [19]. Основним завданням мережГ освГтянських бГблГотек МОН Украши та НАПН У к
раши e створення системи бГблютечно-шформацшного забезпечення фахо
вих шформацшних наукових, науково-педагопчних та управлшських кадрГв, вчителГв, студентГв на рГзних етапах здобуття та удосконалення фахо
вих знань у навчально-виховному процесГ, ш двищенш педагопчно' майстерностГ, дослГдницькГй дГяльностГ, управлш ш освГтою, самоосвГтГ.
Мережа освГтянських бГблГотек МОН Украши та НАПН Украши об^днала 22 тис. освГтянських книгозбГрень, до яких увшшли науково-педагопчш
та навчально-педагопчш бГблГотеки рГзних рГвнГв. Загальне керГвництво
ними здiйснюe МОН Украши та НАПН Украши, щ о реалГзують державну
полГтику у сферГ бГблютечно' справи на галузевому рГвнГ. Науково-методичне керГвництво здiйснюe Державна науково-педагогГчна бГблГотека Украши
ГменГ В. О. Сухомлинського. Робота БГблГотеки у цьому напрямГ спрямована на удосконалення освГтянських книгозбГрень i здiйснюeться вГдповГдно
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до чинних законодавчих акт1в Укра!ни, державних стандарт1в, постанов,
розпоряджень, р1шень MОH Укра!ни, НАПН Укра!ни, Б1бл1отечно-шформацшно! ради при ПрезидГ! НАПН Укра!ни, Гнструктивно-нормативних документ1в, розроблених б1блютекою.
Ocновнuмu завданнямu Д Н П Б yK p d w u iм. В . О. С ухо м л т ськ о го як npовiдного кооpдuнацiйного, науково-м ет одт н ого цент py о ^ т я н ^ ш х б1блют ек у а х вuдiв, pозт аш ованux на теpuтоpïï y ^ d w u , e:

• сприяння MОH Укра!ни у виробленн державно! пол1тики в галуз1 б1блютечно-шформащйного забезпечення учасник1в навчально-виховного процесу;
• допомога MОH Укра!ни в розробц1 та виконанн1 програм розвитку б1бл1отечно! справи галузк як самост1йних, так i тих, як1 е частиною державних
програм;
• участь у ком1с1ях для розробки документ1в з б1блГотечно-Гнформац1йно!
д1яльност1 державного значення;
• експертиза за завданнями MОH Укра!ни документ1в i р ш е н ь обласного
р1вня та !х проект1в з питань, як1 впливають на стан i розвиток б1блютечношформащйного обслуговування;
• забезпечення нормативно-правового регулювання у сфер1 б1блютечношформащйно! д1яльност1, розробка орган1зацГйно-управлГнсько! докумен
тацГ! для р1зних вид1в осв1тянських б1блютек;
• проведення i координування досл1джень Гз питань б1бл1отекознавства,
б1бл1ографознавства, книгознавства й упровадження результат1в у практи
ку роботи мереж1 осв1тянських б1блютек MОH Укра!ни та НАПН Укра!ни;
• анал1тично-прогностична д1яльн1сть (анал1з стану та виявлення тенденц1й розвитку як окремих тишв i вид1в осв1тянських б1бл1отек, так i мереж1
осв1тянських книгозб1рень MОH Укра!ни та НАПН Укра!ни в ц1лому);
• науково-методичне забезпечення мереж1 осв1тянських б1блютек;
• п1двищення профес1йного р1вня б1бл1отечних фах1вц1в шляхом прове
дення в рамках оргашзацп безперервно! осв1ти пращвник1в осв1тянських
б1бл1отек заход1в (м1жнародних, всеукра!нських науково-практичних конференц1й, сем1нар1в, практикум1в, круглих стол1в тощо), спрямованих на
шдвищення профес1йно! компетентност1, участь у курсах шдвищення квал1ф1кацГ!, як1 проходять на базах IППО;
• розвиток ш новащйно! д1яльност1 (пошук, розробка та використання шновац1й, як1 сприяють п1двищенню ефективност1 та якост1 д1яльност1),
створення системи науково-методичного забезпечення науково-методичних
центр1в мереж1 осв1тянських б1бл1отек;
• сп1впраця з науково-методичними центрами пров1дних б1бл1отек Гнших
систем i в1домств;
• м1жнародне сп1вроб1тництво.
Четвертий пункт «Положення про мережу осв1тянських б1бл1отек MОH
Укра!ни та АПН Укра!ни» визначае загальну систему науково-методичного
забезпечення б1блютеками мереж1, зг1дно з якою на пров1дн1 осв1тянськ1
книгозб1рн1 покладено функцГ! науково-методичних центр1в р1зного р1вня.
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Такими центрами e ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлинського, ЛьвГвська та
Микола'вська науково-педагопчш бГблГотеки, бГблГотеки ОШПО, наукова
бГблютека НацГонального педагогГчного ушверситету ГменГ М. П. Драгоманова, якГ виконують органГзацГйну та координацшну функцГ' щодо бГблГо
тек освГтянсько' галузГ наш о' держави.
У з г о д ж е ш ^ ь y дiяльнocmi мepeжi о ^ ^ я н ^ к ^ бiблiomeк як единоЧ cucmeмu зaбeзneчyюmь:

• eдине науково-методичне керГвництво;
• eдина нормативно-правова та шструктивна документащя;
• eдинi пГдходи до створення й використання ш формацшного ресурсу ос
вГтянських бГблГотек у традицшнш та електроннш формГ та його входження до вГтчизняного i свГтового ш формацшного простору;
• координащя й кооперащя у бГблГотечно-бГблГографГчнГй дГяльностГ;
• зведений координацшний план науково-методично', науково-дослГдно'
та шформацшно-видавничо' дГяльностГ.
ДНПБ Украш и Гм. В. О. Сухомлинського, вГдповГдно до покладених на
не' завдань, протягом десяти рокГв придiляe особливу увагу саме удосконаленню та розвитку eдиноï мережГ освГтянських книгозбГрень Украш и. Але
здшснювати цю дГяльнГсть неможливо без визначення загальних тенденцГй 'х розвитку та прогнозування дГяльностГ. Тому, починаючи з 2001 р.,
особлива увага придГлялась розвитку такого напряму, як науково-аналЬ
тична дГяльнГсть, яка полягаe у дослГдженнГ змГсту, форм, методГв i статистичних показниш в роботи бГблГотек. ЦГ прикладнГ дослГдження дають
змогу проаналГзувати з м к т роботи к ож н о' бГблГотеки та бГблГотек окремого виду в щ лому, прогнозувати 'х розвиток. Робота в цьому напрямГ полягаe також у щорГчному зборГ за встановленою формою шформацп про 'х дГ
яльнГсть, узагальненн вГдомостей та ш дготовщ на 'х основГ ш формацшноаналГтичних оглядГв.
Завдяки висновкам, зробленим у таких оглядах, науковщ вГддГлу наукового i прикладного бГблГотекознавства мають м ож л ивкть вГдстежити динамГку змш у бГблГотеках, спрямувати свою наукову роботу на удоскона
лення дГяльностГ цих книгозбГрень, прийняття вГдповГдних р ш е н ь задля
усунення н ед ол ш в i порушень, надавати якГсну консультативно-методичну допомогу, а головне - спрогнозувати перспективи розвитку мережГ о с
вГтянських бГблГотек.
Протягом десятирГччя фахГвцями ДНПБ Украш и Гм. В. О. Сухомлин
ського ш дготовлено 13 шформащйно-аналггичних оглядГв: «ДГяльнГсть
ЛОНПБ та МНПБ у 2 0 0 2 -2 0 0 6 р р .», «ДГяльнГсть бГблГотек установ АПН
Украши (2 0 0 0 -2 0 0 5 рр., 2006 р .)», «ДГяльнГсть бГблГотек ОШПО (2000
2004 рр., 2 0 0 5 -2 0 0 6 рр., 2007 р., 2008 р., 2009 р .)», «ДГяльнГсть бГблГо
тек ВНЗ III-IV р. а. педагогГчного та ш ж енерно-педагопчного профглю
(2006 р., 2007 р., 2008 р., 2009 р .)». У 2010 р. вперше проаналГзовано ро
боту бГблГотек ВНЗ I -I I р. а. педагогГчного та ш ж енерно-педагопчного
профГлю i ш дготовлено огляд «ДГяльнГсть бГблГотек ВНЗ I -I I р. а. педаго98

пчн ого та ш ж енерно-педагопчного проф1лю у 2GG9 р .». Необх1дно в1дзначити й те, щ о щ оглядов1 матер1али представлено в електронному вигляд1
на портал! ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Cyxомлинського та роз1слано кер1вникам заклад1в, в яких д ш т ь б1бл1отеки, щ о спонукае !х звернути увагу на
стан свое! книгозб1рн1 та пор1вняти !! досягнення з шш ими.
У 2GG4 р. вперше в У к р а ш пращвниками в1дд1лу наукового i прикладно
го б1блютекознавства шдготовлено перший анал1тичний матер1ал (за ре
зультатами анкетування) про сучасний стан б1блютек загальноосв1тн1х навчальних заклад1в Укра!ни (шкгл, г1мназ1й, л1це!в, шк1л-1нтернатГв). Ре
зультати досл1дження були оприлюднен1 у газет1 «Осв1та Укра!ни»: стаття
«ШкГльна б1бл1отека як в1ддзеркалення осв1тньо! пол1тики навчального
закладу» [21], щ о надало можлив1сть широкому загалу осв1тян ознайомитися з проблемами шкгльних б1бл1отек. Продовженням досл1дження стану
шк1льних б1бл1отек, а також Гнших вид1в осв1тянських книгозб1рень став
зб1р та анал1з у 2GG5 р. шформацГ! щодо !х ком п’ютеризац1!. П1дготовлений
оглядовий матер1ал розширив уявлення про сучасний стан комп’ ютеризацп
таких вид1в книгозб1рень: б1бл1отек загальноосв1тн1х та профес1йно-техн1чних навчальних заклад1в, спец1альних навчально-педагог1чних б1блютек
ВНЗ I-IV р. а. педагопчного та Гнженерно-педагог1чного проф1лю та шститут1в п1слядипломно! педагог1чно! осв1ти.
^ ф ор м ащ я про стан забезпеченост1 ком п’ ютерною техш кою б1бл1отек загальноосв1тн1х навчальних заклад1в була використана у робот1 з подготовки
«КонцепцГ! ГнформатизацГ! мереж1 б1блютек загальноосв1тн1х навчальних
заклад1в», розроблено! ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Cyxомлинського [8]. ^ о годн1 поступово реал1зуються основн1 положення КонцепцГ!, спрямован1 на
шдвищення рол1 б1бл1отек загальноосв1тн1х навчальних заклад1в у педагог1чному процес1, створення умови для переходу до ш новащйного б1бл1отечно-1нформацГйного обслуговування, ш теграцш б1бл1отек загальноосв1тн1х
навчальних заклад1в в шформацшний прост1р Укра!ни.
Наступним дуже важливим кроком на ш ляху модершзацГ! та реформування д1яльност1 шкГльних б1бл1отек стала паспортизац1я б1бл1отек загальноосв1тн1х навчальних заклад1в державно! та комунально! форм власност1,
яка проводилася з ш щ а т и в и ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Cyxомлинського з
11 с1чня по 29 жовтня 2G1G р. в1дпов1дно до сп1льного наказу MОH Укра!ни
та НАПН Укра!ни в1д 16 липня 2GG9 р. N° 622/53. Головною метою паспортизацГ! е збирання статистичних даних щодо д1яльност1 та проведення анал1зу стану б1бл1отек ЗНЗ.
Для паспортизацГ! шкГльних б1бл1отек Укра!ни ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Cyхомлинського розроблено пакет документ1в, зокрема «Паспорт шк1льно!
б1бл1отеки», яким передбачено усунення розб1жностей у його веденш серед
шк1льних б1бл1отек Укра!ни. За шдсумками проведено! паспортизацГ! науковцями в1дд1лу наукового i прикладного б1бл1отекознавства буде п1дготовлено Гнформац1йно-аналГтичну дов1дку та пропозиц1! щодо вдосконалення
д1яльност1 б1бл1отек ЗНЗ, як1 розглядатимуться у MОH Укра!ни. Зд1йснене
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сприятиме активГзацГ' процесу перетворення бГблГотек ЗНЗ на сучаснГ бГблЬ
отечно-ГнформацГйнГ центри шкГл наш о' держави.
Як бачимо, науково-аналГтична дГяльнГсть, яку здiйснюe ДНПБ Украши
Гм. В. О. Сухомлинського, з кожним роком набуваe розмаху i e важливою
передумовою шдвищення оргаш защ йно' ролГ та наукового рГвня бГблГотеки
як провГдного науково-методичного центру, запорукою прийняття найоптимальнГших р ш ен ь для подальшого удосконалення дГяльностГ мережГ освГ
тянських бГблГотек .
Науково-аналГтична дГяльнГсть тГсно пов’язана з шшими напрямами науково-методично' роботи, зокрема з укладанням оргашзацшно-управлшських та гнструктивно-методичних документа, якГ ДНПБ Украши Гм. В. О. Су
хомлинського готуe для рГзних видГв освГтянських книгозбГрень. За десять
рошв бГблютекою розроблено i впроваджено в практику роботи освГтян
ських книгозбГрень 40 оргашзацшно-управлшських та 50 шструктивно-методичних документГв. Зокрема, вперше розроблено та затверджено такГ регламентуючГ документи: «ПримГрний статут обласно' науково-педагопчно'
бГблГотеки»; «Типове положення та типовГ правила користування спещальною науковою бГблютекою установи НАПН У краш и»; «Типове положення
про спещальну навчально-педагогГчну бГблГотеку ЦШ ПО НАПН У краш и»;
«ПримГрне положення та примГрнГ правила користування спецГальною навчально-педагогГчною бГблГотекою ОIППО», «ПримГрне положення про бГблЬ
отечно-ГнформацГйний центр обласного (м кьк ого) IППО» та ГншГ. УсГ вищезазначенГ документи увГйшли до збГрника «ОрганГзацГйно-управлГнськГ до
кументи для освГтянських бГблГотек М ш стерства освГти i науки Украши та
АкадемГ' педагогГчних наук У краш и». Вип. 1 [12], який м ктить оргашзацГйно-управлГнськГ документи за 2000-2005 рр. для рГзних видГв i тишв ос
вГтянських бГблГотек. У вип. 2 даного збГрника будуть зГбранГ документи за
20 06-2010 рр. ЗбГрники в електроннш формГ передано до провГдних освГ
тянських бГблГотек - обласних методичних центрГв.
Важливою формою методичного забезпечення дГяльностГ освГтянських
книгозбГрень e й ш дготовка методичних посГбникГв. Головною метою 'х шдготовки e шдвищення професш но' компетенцГ' бГблГотекарГв освГтянських
книгозбГрень.
Для найчисленнГшо' складово' мережГ освГтянських книгозбГрень шкГльних бГблГотек - у 2002 р. укладено i видано методичнГ рекомендацГ'
«ОрганГзацГя роботи бГблГотеки загальноосвГтнього навчального закладу»
[13], шдготовка яких була викликана гострою потребою шкГльних бГблютекарГв у виданш, що розкриватиме основнГ напрями роботи шкГпьно' бГблГоте
ки та надаватиме практичну допомогу в 'х дГяльностГ. Для шкГльного бГблютекаря цей збГрник пГдготовлено вперше. Актуальними та затребуваними
для шкГльних бГблютекарГв стали також науково-методичнГ рекомендацГ'
«Формування шформацшно' культури учнГв загальноосвГтнГх навчальних
закладГв» (2006 р.), основним завданням яких, зокрема, e розкриття факторГв становлення та розвитку ш формацш но' культури вГдповГдно до процесГв
1GG

формування шформащйного суспгльства; визначення зм1сту базових понять,
як1 розкривають сутн1сть процесу формування шформащйно! культури шдростаючого поколшня; розроблення структури та зм кту курсу «Основи шформац1йно! культури» для учн1в загальноосв1тн1х навчальних заклад1в. У
2GG4 р. п1дготовлено методичн1 рекомендац1! «Планування та зв1тн1сть б1бл1отеки Гнституту п1слядипломно! педагог1чно! осв1ти» [14], розробка яких бу
ла викликана, по-перше, тим, що под1бн1 рекомендацп для книгозб1рень осв1тянсько! галуз1 ран1ше не готувалися, а, по-друге, тим, що бгпьшкть прац1вник1в б1бл1отек IППО не б1бл1отекар1 за фахом i надання !м практично! допомоги е нагальним i першочерговим завданням ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Cyхомлинського як методичного центру. З 2GG4 р. методичн1 рекомендацп
впроваджено в практику роботи 27 б1блютек ШПО, завдяки чому плановозв1тн1 документи почали готуватися на належному р1вн1. Позитивним е i те,
щ о дан1 методичн1 рекомендацГ! використовують у сво!й робот1 прац1вники
як осв1тянських б1бл1отек, так i б1бл1отек Гнших систем та в1домств.
Надае практичну допомогу пращвникам наукових б1бл1отек осв1тянсько!
галуз1 в удосконаленн1 функц1онуючих у них традищйних каталог1в i методичний пос1бник «Традиц1йн1 каталоги наукових б1блютек осв1тянсько! галуз1: оргашзащя, ведення i редагування» [24], який отримав високу ощ нку
б1бл1отечних фах1вщв, щ о займаються науковим опрацюванням документ1в. Наступними виданнями, як1 використовують у сво!й робот1 б1бл1отекар1, е п1дготовлен1 В. I. Лутовиновою (к. i. н., доцентом) у межах наукового
проекту «Науково-шформащйне забезпечення осв1тянсько! галуз1 Укра!ни» практичш пос1бники «Анотування як процес анал1тико-синтетично! переробки ГнформацГ!» [1], «Реферування як процес м1кроанал1тичного згортання ГнформацГ!» [1G]. Головною метою пос1бник1в е надання практично!
допомоги пращвникам наукових осв1тянських б1бл1отек щодо анотування
та реферування документ1в. Важливим е й те, щ о даш пос1бники використовуються у навчальному процес1 при п1дготовц1 б1бл1отекар1в.
У зв’ язку з тим, щ о чимало осв1тянських б1блютек мають р1дк1снГ фонди,
виникла потреба у ш дготовщ пос1бника «Укладання друкованих каталог1в
книг гражданського друку (XVIII - поч. X X ст.) Гз фонд1в б1бл1отек Укра!ни» [26], метою якого е надання практично! допомоги пращвникам осв1тянських книгозб1рень у робот1 з1 створення каталопв. У ньому розкрито принципи добору матер1ал1в, особливост1 б1блюграф1чного опису, а також пода
но рекомендацГ! щодо формування дов1дково-пошукового апарату наукових
твор1в. У серпн1 2G1G р. б1бл1отекар1 осв1тянських книгозб1рень отримали
практичний пос1бник «Упровадження в практику роботи б1блютек осв1тянсько! галуз1 ДCТУ ГОCТ 7.1:2GG6 «Б1бл1ографГчний запис. Б1бл1ографГчний
опис. Загальн1 вимоги та правила складання» та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007
«Б1блюграф1чний запис. Заголовок. Загальш вимоги та правила складан
н я». Зазначеш методичн1 матер1али в1д1грають вагому роль у пол1пшенн1
орган1зацГ! роботи осв1тянських б1бл1отек, щ о п1двищуе !х рейтинг, тому
цей напрям буде i надал1 зд1йснюватися й актив1зуватися.
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У серп «На допомогу професшнш са м оосвш пращвнишв освГтянських
бГблГотек» вийшло два випуски бГблюграфГчного покажчика «БГблГотека
навчального закладу в контекстГ шформатизацп суспГльства» [2; 3], якГ мГстять ш ф ормацш про книги, статтГ з наукових збГрникГв, перГодичних ви
дань та !нтернету з актуальних питань теорп, методики та практики бГблютечно' справи, оргашзацп роботи бГблГотек навчальних закладГв на сучасному етапГ, впровадження IKТ в 'х дГяльнГсть тощо (перший випуск мГстить
ГнформацГю за перГод 1999-2002 рр., другий за 2 0 0 3 -2 0 0 7 рр.).
Покажчики фактично становлять собою тематичну базу даних, тому 'х
представлено в електронному виглядГ на веб-порталГ бГблГотеки для ш иро
кого використання. Також вони публж уються в газетГ «ШкГльна бГблГотека
плю с», щ о даe змогу поширити 'х розповсюдження серед ш ирокого загалу
бГблютечних працГвникГв освГтянських книгозбГрень.
Дана газета започаткована у 2003 р. як науково-методичне видання i видаeться за сприяння МОН Украши та ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлин
ського двГчГ на м кяць. На п шпальтах систематично друкуються законодавчГ та нормативно-правовГ документи, методичнГ рекомендацГ', висвiтлюeться вГтчизняний та зарубГжний досвГд, подаються матерГали з упровадження
шформацшно-комуш кацш них технологГй. Значною популярнГстю у передплатникГв користуються матерГали, пГдготовленГ науковими сшвробГтниками ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлинського (це методичнГ рекомендацГ',
статтГ з актуальних питань бГблютечно' дГяльностГ, рекомендацГйнГ бГблюграфГчнГ списки, анонси нових видань тощо).
Розповсюдж уючи власнГ методичнГ та бГблюграфГчш видання, бГблГотека
намагаeться активГзувати видавничу дГяльнГсть книгозбГрень усieï мережГ.
Для цього вона започаткувала у 2006 р. в межах НДР «Науково-шформацшне забезпечення освГтянсько' галузГ У краш и» подготовку «Зведеного
плану науково-ш формацш но' й видавничо' дГяльностГ освГтянських бГблГо
тек та основних заходГв бГблГотек, спрямованих на шдвищення професшно' м айстерноси бГблГотечних працГвникГв освгтянсько' галузГ Украш и»
(Зведений план) [6]. Головною метою Зведеного плану e координування,
узагальнення та поширення досвГду ш ф ормацш но' дГяльностГ бГблГотек освГтянсько' галузГ Украш и у створеннГ наукових видань, вторинно' ГнформацГ' тощо.
Здшснення поставлено' мети щодо створення вторинних ресурсГв Гз пе
дагогГчних i пси холопч них питань для повноцГнного ш формацш ного за
безпечення освГтян передбачаe: вчасний збГр, аналГз та систематизацГю шформацГ' вГд бГблГотек освГтянсько' галузГ щ одо 'х н ь о ' ш формацш но-видавничо' дГяльностГ та основних заходГв Гз шдвищення квалГфшацп пра
цГвникГв; укладання рГчних зведених планГв; представлення 'х в елек
троннш формГ на веб-порталГ ДНПБ Украш и ГменГ В. О. Сухомлинського
[http: I ww w .library.edu-ua.netIm ethodologicalI Zvedeniy_planI]; шформування про видавничу дГяльнГсть освГтянських бГблГотек у фахових перГо
дичних виданнях, на веб-порталГ ДНПБ Украш и Гм. В. О. Сухомлинсько1G2

го та б1бл1отек мереж1, на науково-практичних конференщ ях, сем1нарах,
зас1даннях круглих стол1в; регулярне поповнення друкованими виданнями осв1тянських б1бл1отек фонду ДНПБ Укра!ни Гмен1 В. О. Cyxомлинського.
До у ч а т у ш дготовщ Зведеного плану залучен1 пров1дн1 осв1тянськ1 б1блютеки Укра!ни. Започаткована робота сприяе налагодженню координац1йних зв’ язк1в м1ж осв1тянськими книгозб1рнями у галуз1 Гнформац1йно!
д 1 я л ь н о т щодо ц1леспрямованого забезпечення розвитку науки i осв1ти.
Пос1бники передаються до фонд1в ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Cyxомлинського, щ о сприяе створенню на баз1 б1бл1отеки нащонального галузевого
ресурсу, завдяки якому в1дбуватиметься як1сне б1блГотечно-Гнформац1йне
забезпечення осв1тян Укра!ни. Але в найближч1й перспектив! вони також
мають розсилатися по б1блютеках мережь З 2GG7 по 2G1G рр. осв1тянськими б1бл1отеками передано ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Cyxомлинського близько 200 назв видань.
У зведеному п л а т ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Cyxомлинського також пред
ставлено ш формащ ю про заходи з п1двищення квал1ф1кацГ!, що дае змогу
б1бл1отечним пращвникам заздалеггдь ознайомитися з темами актуальних
для них заход1в i спланувати участь [6]. Зведений план щор1чно виставляеться на веб-портал1 б1блютеки, де користувач1, завдяки в1ддаленому досту
пу, мають змогу ознайомитися з ним. З метою репрезентацГ! осв1тянськ1й
с т л ь н о п ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Cyxомлинського як головного науковометодичного центру мереж1 осв1тянських б1блютек Укра!ни та оператив
ного доведення ГнформацГ! про !! науково-методичну д1яльн1сть, на портал1
б1бл1отеки [h ttp://w w w .library.edu -u a.net/] в1дкрито стор1нку «Науковометодична робота», на як1й висв1тлено найактуальн1шГ питання, зокрема
тексти нормативно-правових документ1в, щ о регламентують д1яльн1сть осв1тянських б1бл1отек; повн1 тексти методичних матер1ал1в; зб1рники науко
вих праць, опублшоваш за результатами науково-практичних конференщй
та сем1нар1в; шформащя про заходи для мереж1 осв1тянських б1бл1отек;
в1домост1 про осв1тянськ1 книгозб1рн1 Укра!ни тощо. У першому п1вр1чч1
2G1G р. стор1нку «Науково-методична робота» в1дв1дало 2662 в1ртуальних
користувач1, у 2GG9 р. за цей перюд !х було т1льки 215. Це зумовлено покращенням !! зм1стовного наповнення.
З метою популяризацГ! здобутк1в видатних б1бл1отекознавцГв, б1бл1ографознавц1в, книгознавщв та документознавц1в Укра!ни та св1ту, висв1тлення
!хнього життя, д1яльност1, творчо! спадщини та вт1лення !хн1х Гдей у прак
тику роботи б1блютек Укра!ни, починаючи з 2GG9 р. науковцями б1бл1отеки
створюеться Гнформац1йний ресурс «Видатн1 б1бл1отекознавцГ, б1бл1ографознавц1, книгознавщ та документознавц1 Укра!ни та св1ту». Проект був
Гн1цГйований директором ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Cyxомлинського й започаткований у межах НДР «Теоретичн1 засади формування всеукра!нського
Гнформац1йного ресурсу з питань психолого-педагопчно! науки i осв1ти на
баз1 Державно! науково-педагог1чно! б1бл1отеки Укра!ни Гмен1 В. О. Cyxом103

линського» (наук. керГвник - П. I. Рогова, к. i. н., директор ДНПБ Украши
Гм. В. О. Сухомлинського). Даний ресурс надаe м ож ливкть по-новому,
об^ктивно висвГтлити внесок у бГблютечну справу багатьох подвижникГв
друкованого слова. На 1.09.2010 р. у даному ресурсГ представлено чотири
персонала: М. Ф. О м а р о в , М. П. Гуменюк, Н. K. Kрупська, Л. Ю. Биковський.
ЕфективнГсть дГяльностГ освГтянських бГблГотек в умовах модерш зацп
освГти визначаeться переважно 'х кадровим складом. Висока квалГфшацГя, справжнГй професюналГзм, вГдчуття нового, постГйний пош ук активних шляхГв удосконалення своeï дГяльностГ - основнГ риси сучасного бГблЬ
отекаря. Тому одним Гз головних завдань методичного центру e удоскона
лення квалГфшацп бГблютечних працГвникГв освГтянських книгозбГрень,
що передбачаe реалГзацш трьох основних взаeмопов’ язаних складових:
пГдвищення проф есш но' компетентностГ рГзних категорГй бГблГотечних
сп ещ а л к и в , зростання теоретичного рГвня, розширення загальнокультурного свГтогляду. У 2002 р. ДНПБ Украш и Гм. В. О. Сухомлинського про
вела перший Всеукра'нський науково-практичний семшар «Тенденцп роз
витку освГтянських бГблГотек: ГсторГя i сучасний стан». ВГдтодГ за шдтримки МОН Украши, НАПН Украш и, обласних та м к ьк и х управлшь освГти i
науки бГблГотека щорГчно проводила всеукраш сьш науково-практичнГ та
методичнГ семГнари, практикуми, к р у г и столи, стажування, ДнГ фахГвця,
засГдання науково-методично' ради з питань удосконалення дГяльностГ о с
вГтянських бГблГотек, - понад 200 заходГв. Головною метою 'х проведення
e вивчення передового бГблютечного досвГду, його теоретичне осмислення,
ш дготовка практичних р ш е н ь та рекомендацш. Участь працГвникГв освГ
тянських книгозбГрень Гз доповГдями або виступами у заходах Гз пГдвищен
ня квалГфшацп стимулюe 'х н ш професГйний розвиток, сприяe оволодГнню
навичками методично' та дослГдно' роботи, допомагаe правильно аналГзувати, узагальнювати та логГчно викладати св о ' думки. За матерГалами науково-практичних семГнарГв укладаються збГрники, я к в електроннГй
формГ представлено на порталГ бГблГотеки. У 2009 р. до 10-рГччя з дня заснування пГдготовлено i видано перший випуск наукових праць ДНПБ У к 
раши Гм. В. О. Сухомлинського [11], до якого увш ш ли статтГ, ш дготовлеш за результатами НДР «Науково-ш формацш не забезпечення освгтянськ о' галузГ У краш и» та д о п о в щ В сеукраш сько' науково-практично' конференцГ' «Стан та перспективи розвитку системи науково-ш формацш ного
забезпечення освгтянсько' галузГ У краш и». Важливим заходом, започаткованим з ГнГцГативи ДНПБ Украш и Гм. В. О. Сухомлинського, e щорГчне
проведення в рамках Всеукра'нських педагогГчних читань «В. О. Сухомлинський i сучасш сть» бГблютечно' секцГ'. Перше засГдання секцГ' вГдбулося у 2007 р. на базГ науково' бГблГотеки Слов’ янського державного педа
гогГчного уш верситету, у 2008 р. - на базГ науково' бГблГотеки Шровоградського державного педагогГчного уш верситету ГменГ В. Винниченка, у
2009 р. естафету прийняла бГблГотека Xерсонського державного уш верси1G4

тету. Щор1чне проведення секцш по областях Укра!ни сприяе оптим1зац1!
д1яльност1 осв1тянських книгозб1рень, поширенню Гнновац1йного досв1ду
!хньо! роботи.
Для п1двищення профес1йно! к о м п е т е н т н о т прац1вник1в осв1тянських
б1бл1отек в1дд1лом наукового i прикладного б1блютекознавства, починаючи
з 2GG1 р., дв1ч1 на р1к проводяться Дн1 фах1вця для б1блютек м1ста Киева та
Ки!всько! о б л а т , на яких надаеться можлив1сть обговорити актуальн1 те
ми, ознайомитися з новими надходженнями до каб1нету б1блютекознавства,
тематичними виставками, обм1нятися досв1дом роботи. Н ауковщ в1дд1лу
зд1йснюють також науково-методичне консультування з питань б1бл1отечно! д1яльност1, зокрема з питань стратеги розвитку б1бл1отек, планування
та з в и н о т , упровадження IKТ тощо.
Ус1 пращвники б1бл1отеки беруть активну участь у заходах, як1 проводять для б1бл1отечно! сп1льноти пров1дн1 б1бл1отеки нашо! кра!ни та
близького заруб1жжя (це м1жнародн1 та всеукра!нськ1 конференцГ! i сем1нари). Науковц1 б1бл1отеки також , враховуючи важлив1сть поширення се
ред б1бл1отечно! сп1льноти ГнформацГ! про д1яльн1сть ДНПБ Укра!ни
Гм. В. О. Cyxомлинського як головного координац1йного науково-методичного центу б1бл1отек осв1тянсько! галуз1 Укра!ни, протягом десятир1ччя постш но готували i друкували у професш них виданнях матер1али, що
висв1тлювали р1зн1 аспекти науково-методично! д1яльност1. За цей пер1од
надруковано понад 7G статей.
Варто зазначити, що у б1блютещ придгляеться особлива увага шдвищенню квал1ф1кацГ! та п1дготовц1 висококвал1ф1кованих кадр1в для книгозбЬ
рень галуз1. Так, у 2GG3 р. директором ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Cyxомлинського П. I. Роговою було ш щ й ов а н о в1дкриття у Нац1ональному педагог1чному ун1верситет1 Гмен1 M. П. Драгоманова штегровано! спец1альност1
«Вчитель укра!нсько! мови i л1тератури-б1бл1отекар». У 2GG8 р. в1дбувся
перший випуск фах1вщв з ц1е! спец1альност1.
Для шдвищення професш но! майстерност1 прац1вник1в осв1тянських
книгозб1рень та ДНПБ Укра!ни Гм. В. О. Cyxомлинського у б1бл1отец1 ство
рено кабшет б1бл1отекознавства (КБ), фонд якого формуеться в1тчизняними
та заруб1жними документами з питань книгознавства, б1блютекознавства,
б1бл1ографознавства у традиц1йн1й та електроншй форм1, фаховими пер1одичними виданнями (34 назви). Щор1чно до фонду КБ надходять фахов1
документи як з Укра!ни, так i з Р осш сько! ФедерацГ! у к1лькост1 близько
45G прим. на р1к, у тому числ1 книг - 27G прим1рник1в. На 1.G1.2G1G р.
фонд КБ становив 685G прим. документ1в, як1 вводяться до традиц1йного
та електронного каталопв б1бл1отеки. Раритетн1 видання X IX - початку
X X ст. у фонд1 КБ становлять близько 1 тис. прим. Нов1 надходження
до КБ щоквартально оприлю дню ю ться на веб-портал1 ДНПБ Укра!ни
Гм. В. О. Cyxомлинського у рубриц1 «Нов1 надходження до каб1нету б1бл1отекознавства» [h ttp://w w w .library.edu -u a.net/id/7G 9/] та демонструються
на постш но д ш ч и х книжкових виставках. До електронного каталогу вво105

дяться бГблютечш записи з питань галузевого бГблю текознавства в
БД «П ерю дика» (1604 записи) та ведеться традицш на Ж С , яка налiчуe
23 480 карток.
Для виконання поставлених завдань щ одо удосконалення бГблГотек ме
режГ при ПрезидГ' НАПН Украш и було створено БГблютечно-шформацшну раду (Б№ НАПН Украш и), а при ДНПБ Украш и Гм. В. О. Сухомлин
ського - Kоординацiйну науково-методичну раду. Щ дорадчГ органи сприяють вирш енн ю питань щодо функщонування i координування дГяльностГ
мережГ освГтянських бГблГотек як частини загальнонащонально' бГблютечно' системи Укра'ни.
Отже, проанаизувавш и науково-методичну роботу за десять рошв, слГд
наголосити, щ о п зм к т визначався стратегГчними завданнями, якГ стояли
перед ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлинського та мережею шдпорядкованих 'й освГтянських бГблГотек. Для надання якГсно' науково-методично' допомоги як найефективнГшого i найдемократичнГшого засобу сприяння освЬ
тянським бГблГотекам у впровадженнГ прогресивних прийомГв i методГв працГ, подальшого полГпшення обслуговування користувачГв фахГвцями БГблГ
отеки було розроблено «Положення про оргаш зацш науково-методичного
забезпечення дГяльностГ мережГ освГтянських бГблГотек М ш стерства освГти
i науки Украши та АкадемГ' педагогГчних наук Украши Державною науково-педагопчною бГблГотекою Украши ГменГ В. О. Сухомлинського» [16].
РеалГзащя основних положень даного документа сприятиме активГзацГ' дГ
яльностГ ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлинського, спрямовано' на шновацГйний розвиток мережГ освГтянських бГблГотек.
З самого початку дГяльностГ ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлинського як
головний координацшний центр придГляла особливу увагу пошуку найефективнГших оргашзацшних форм взаeмодiï, координування та кооперування з органами управлшня освГтою та бГблютеками мережГ. I в цьому чималу допомогу надають договори про сшвпрацю, якГ укладено з Т О Ш О П ^
Головним управлГнням освГти i науки ^ ' в ^ к о ' м к ь к о ' державно' а д м ш страцГ', вГддГлом освГти Kиeво-Святошинського району ^ ' в ^ к о ' областГ.
У 2009 р. ДНПБ Украши Гм. В. О. Сухомлинського уклала договГр про
сшвпрацю з !нститутом шновацшних технологГй i зм кту освГти МОН Укра
ши щодо спГльного науково-методичного супроводу розвитку та дГяльностГ
бГблГотек навчальних закладГв Украши.
НеобхГдно зазначити, що налагодження та стабГлГзацГя роботи ДНПБ У к
раши Гм. В. О. Сухомлинського з науково-методичного забезпечення бГблГ
отек освГтянсько' галузГ Украши протягом десятирГччя вГдбувалися завдяки злагодженГй роботГ колективу науковцГв вГддГлу наукового i прикладно
го бГблютекознавства на чолГ з I. I. Xемчян. Проте науково виважена, обГрунтована i щлеспрямована робота вГддГлу вГдбувалась усГ цГ 10 рокГв завдяки постш нш увазГ куратора вГддГлу - директора бГблГотеки П. I. Рогово'
(к. i. н., с. н. с., засл. пращвник культури Украши).
НадалГ колектив вГддГлу спрямований на вирГшення таких завдань:
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• полшшення координацп та кооперацп ДНПБ Украши ш . В. О. Сухом
линського з бiблiотеками мережi щодо науково-шформацшного забезпечен
ня в т и з н я н о ! педагопчно! науки, освiти i практики;
• трансформацш бiблiотек оевмянсько! галузi у сучасш науково-шформацiйнi центри;
• розширення спiвпрацi з вiтчизняними та зарубiжними бiблiотеками й
iншими установами i закладами;
• розробка концепцп науково-методичного забезпечення мережi освггянських бiблiотек МОН Укра'1ни та НАПН Украши, стратеги шновацшного
розвитку освиянських бiблiотек, цiльових програм та проекпв пiдтримки
!х дiяльностi тощо;
• створення на базi ДНПБ Украши ш . В. О. Сухомлинського центру з
пiдвищення квалiфiкацП працiвникiв мережi освiтянських бiблiотек.
Вищезазначене сприятиме оптимiзацп дiяльностi освiтянських бiблiотек,
якi сьогодш виконують важливi соцiальнi та комуш кативш функцП i е од
ним iз базових елементiв освиньо! та шформацшно! iнфраструктури нашо'1
держави.
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