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ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського була засно-
вана за ініціативою НАПН України та МОН України 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 2018 
від 30 жовтня 1999 р. «Про створення Державної науко-
во-педагогічної бібліотеки України» на базі фондів двох 

спеціальних педагогічних бібліотек: Наукової бібліотеки 
Інституту педагогіки АПН України та Центральної ос-
вітянської бібліотеки Міністерства освіти України, які 
ліквідувалися. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
входить до структури НАПН України.

Свою діяльність ДНПБ України ім. В. О. Су-
хомлинського розпочала з 4 січня 2000 р. За ваго-
мий внесок у популяризацію творчої діяльності 
та втілення ідей В. О. Сухомлинського в практику 
роботи навчальних закладів України 5 листопада 
2003 р. бібліотеці, згідно з розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України № 664 р., присвоєно ім’я 
видатного українського педагога.

Коротка історія бібліотеки

 

– провідна науково-дослідна установа з питань 
галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, 
книгознавства; національне галузеве книгосховище; 
всеукраїнський галузевий науково-інформаційний 
центр з питань інформаційного забезпечення розвитку 
вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики; 
науково-методичний, координаційний центр мережі 
освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки 
України (МОН України) та Національної академії 
педагогічних наук України (НАПН України).

Основні показники бібліотеки 
(станом на 1 січня 2013 р.)

Кількість бібліотечного фонду – 568 000 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 10 000 осіб.
Чисельність штатних працівників – 137 осіб.

Зала каталогів бібліотеки. 2012 р.

Державна науково-педагогічна 
бібліотека України

імені В. О. Сухомлинського



Історія ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
вміщує історію двох вище названих бібліотек.

Науково-педагогічна бібліотека Інституту пе-
дагогіки заснована в 1926 р. як структурний підроз-
діл Українського науково-дослідного інституту 
педагогіки (УНДІП), успадкувавши фонди довідко-
во-педагогічної бібліотеки Харківського товариства 
поширення в народі грамотності (ХТГ), що запо-
чатковане 1869 р. У 20–30 рр. ХХ ст. науково-педа-
гогічна бібліотека УНДІПу стає, відповідно до пос-
танови Укрнауки, всеукраїнським інформаційним 
центром з психолого-педагогічних питань.

У 1934 р. УНДІП переїздить до Києва, у 1936 р. – 
до нової столиці України було також перевезено 
і науково-педагогічну бібліотеку.

З 1936 р. і до 1999 р. бібліотека забезпечувала 
фахові інформаційні потреби науковців УНДІПу.

Другою складовою фонду ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського стало книжкове зібрання 
Центральної освітянської бібліотеки Міністерства 
освіти України (ЦОБ), яка була заснована в серпні 
1993 р. на базі профспілкової педагогічної бібліотеки 
та знаходилась у структурі Київського будинку вчи-
теля (наказ Міністерства освіти України від 7 травня 
1993 р. № 128). ЦОБ успадкувала фонди спеціальної 

педагогічної бібліотеки Київського будинку вчителя, 
заснованої 1923 р. Головною метою новоствореної 
бібліотеки було інформаційне забезпечення фахових 
потреб спеціалістів освітянської галузі України.

Із січня 2000 р. новостворена ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського ввійшла до складу НАПН 
України, продовжуючи розвивати напрями діяльності 
вищезазначених бібліотек. Головною метою установи 
стало інформаційне забезпечення розвитку вітчизня-
ної педагогічної науки, освіти і практики, фахових 
потреб освітян, молоді, яка навчається, батьків. 

Медіацентр. 2012 р.



Проведення наукових заходів у бібліотеці. 2000-ні рр.

Бібліотека розташована у двох приміщеннях. Голо-
вне приміщення (вул. М. Берлинського, 9) знаходить-
ся в будівлі колишнього професійно-технічного (буді-
вельного) училища, побудованого у 1949 р.

Філія (вул. Володимирська, 57) розташована в 
Київському міському будинку вчителя, споруджено-
му 1912 р. за проектом і під керівництвом архітектора 
П. Ф. Альошина. Будівля є пам’яткою архітектури – 
належить до найкращих київських будівель у стилі 
неокласицизму. За свою столітню історію багато разів 
змінювала своїх господарів.

Інформація про приміщення 
бібліотеки



Головне приміщення:
- площа бібліотеки (пристосоване приміщення) 
– 2 279,7 м²;
- наявність читальних залів – 6 (80 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються із читальних залів та коридорних при-
міщень);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.
Філія:
- площа – 421,7 м²;
- наявність читальних залів – 1 (48 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються із читальних залів та коридорних при-
міщень);
- стан опалювальної мережі – незадовільний (про-
холодно, у залі абонемента не замінено 4 старих 
радіатори на нові);
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення

Фойє головного приміщення бібліотеки. 2012 р.

Філія, вул. Володимирська, 57
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Читальна зала філії. 2012 р.

Читальна зала головного приміщення бібліотеки. 2012 р.


