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Від укладачів 

 

Біобібліографічний покажчик розпочинає започатковану Науковою 

бібліотекою серію «Вчені КНУКіМ» і присвячений науковому доробку 

доктора культурології, доктора філософії, професора, члена-кореспондента 

Міжнародної академії інформатизації, заслуженого працівника культури 

України Тетяни Олексіївни Долбенко. Це вже друге видання, доповнене. 

Матеріали покажчика з можливою повнотою відображають публікації 

вченого за 1983–2015 рр. Принцип упорядкування відібраних матеріалів – 

тематично-хронологічний. 

«Основні дати життя та наукової діяльності» подають науково-

педагогічний шлях відомого в Україні та за її межами вченого в галузі 

бібліотекознавства. 

Покажчик складається із 6 розділів, довідкового апарату та додатків. 

До першого розділу «Ті, хто йдуть поруч» увійшли статті колег та 

друзів про життєвий і творчий шлях Т. О. Долбенко. 

Другий розділ «Друковані праці» містить хронологічний покажчик 

наукових робіт вченого. Праці, в яких Т. О. Долбенко була членом 

редакційного колективу або рецензентом, подаються у відповідних 

хронологічних межах в кінці алфавіту праць із позначкою «Ред.», «Рец.». 

Видання має наскрізну нумерацію. 

У третьому розділі «Наукова школа» окреслені напрями наукових 

досліджень Т. О. Долбенко та містяться бібліографічні описи дисертаційних 

робіт, захищених під керівництвом вченого та за його опонуванням. 

До четвертого розділу увійшли рецензії на монографії Т. О. Долбенко. 

П’ятий розділ «Бібліографія про життя та наукову діяльність  

Т. О. Долбенко» містить матеріали про вченого, надруковані в Україні у 

збірниках, періодичних виданнях та веб-бібліографію. 

В розділі «Миті життя» вміщені світлини відібрані особисто Тетяною 

Олексіївною Долбенко. 
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Покажчик має додатки, де відображено нагороди вченого. 

Для зручності користування та всебічного розкриття змісту у виданні 

пропонується довідковий апарат, що включає передмову «Від укладачів», 

таблицю основних дат життя і наукової діяльності Т. О. Долбенко, 

алфавітний покажчик назв друкованих праць, іменний покажчик, список 

скорочень, список скорочень періодичних видань, зміст. 

Бібліографічний опис здійснено за ДСТУ ГОСТ 7.1–2006 

«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис», ДСТУ 3582–97 «Скорочення 

слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та 

правила», ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила». 

Видання розраховане на науковців, викладачів вищих навчальних 

закладів, аспірантів, студентів, працівників інформаційних служб. 
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

4 січня 1951 р.  – народилася у родині селянина в с. Літки  

    Броварського району Київської області 

1958–1968 рр.  – навчання в Літківській середній школі 

1968–1972 рр.  –.навчання у Київському державному інституті 

культури 

1972–1976 рр.  – старший бібліотекар науково-методичного відділу 

Державної бібліотеки для дітей (нині – Національна 

бібліотека України для дітей) 

1976–1981 рр.  – головний бібліотекар науково-методичного відділу 

Державної бібліотеки для дітей 

1981–1985 рр.  – зав. відділу науково-дослідної роботи Національної 

бібліотеки для дітей України 

1985 р.  – заст. директора Централізованої бібліотечної  

системи для дітей 

1986 р.  – зав. відділу мистецтв Державної республіканської 

бібліотеки для юнацтва (нині – Державна бібліотека 

України для дітей) 

1982 р.   – нагороджена медаллю «До 1500-річчя м. Києва» 

1986 р.  – викладач кафедри дитячої літератури Київського 

державного інституту культури 

1990 р.  –.захистила кандидатську дисертацію на тему 

«Проблемні ситуації як метод активізації читання  

природничо-наукової літератури в бібліотеках для 

дітей» на здобуття наукового ступеня кандидата 

педагогічних наук 

1991–1992 рр.  –.старший викладач кафедри дитячої літератури 

Київського державного інституту культури 
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1992–2000 рр.   –.зав. кафедри бібліотечно-інформаційного 

обслуговування дітей Київського державного 

інституту культури. 

Кафедра заснована у 1974 р., основним завданням 

було – забезпечення підготовки спеціалістів для 

бібліотек шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, дитячих, 

юнацьких бібліотек. 

1993 р.   – присвоєно наукове звання доцента  

1996–1998 рр.  –.декан факультету бібліотечно-інформаційних 

систем Київського державного інституту культури. 

Бібліотечний факультет було відкрито у 1968 р. 

одночасно з утворенням Київського державного 

інституту культури. Колектив факультету під 

керівництвом декана Т. О. Долбенко, розвиваючи 

концептуальні основи моделі спеціаліста ХХІ ст., 

постійно працював над тим, щоб диплом випускника 

КДІК відповідав міжнародним стандартам. У ряді 

зарубіжних країн, наприклад, в США, диплом КДІК 

визнавали конвертованим. Випускники факультету 

успішно працювали в бібліотеці ООН та інших 

бібліотечно-інформаційних установах зарубіжних 

країн. На факультеті успішно діяло відділення 

Української бібліотечної асоціації, яке допомагало 

впровадженню в навчальний процес досвіду 

бібліотечно-інформаційної діяльності та добору 

талановитої молоді. 

1997 р.   – присвоєно наукове звання професора 

1998 р.  –.відзначена подякою Міністерства культури і 

мистецтв України 
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2000–2003 рр.  –.декан факультету довузівської підготовки і 

післядипломної освіти Київського національного 

університету культури і мистецтв 

2001 р.  – присвоєно почесне звання «Заслужений працівник 

культури України» 

2002 р.  –.обрана членом-кореспондентом Міжнародної 

академії інформатизації 

2002 р.   – відзначена подякою Київського міського голови 

2003 р.  – нагороджена відзнакою «За багаторічну плідну 

працю в галузі культури» Київської міської ради 

2003 р.  –.нагороджена почесною грамотою Кабінету 

Міністрів України 

2003 р. і досі  –.професор кафедри книгознавства і 

бібліотекознавства Київського національного 

університету культури і мистецтв 

2010 р.  –.захистила докторську дисертацію на тему 

«Теоретико-методологічні засади прикладних 

досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей» 

на здобуття наукового ступеня доктора культурології 

2012 р.  –.заступник голови Спеціалізованої вченої ради 

Київського національного університету культури і 

мистецтв по захисту кандидатських і докторських 

дисертацій напряму «Культурологія», член 

Спеціалізованих вчених рад Київського 

національного університету культури і мистецтв по 

захисту кандидатських і докторських дисертацій 

напрямку «Культурологія», «Соціальні комунікації». 
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Валентина Миколаївна Медведєва, 

кандидат педагогічних наук, 

професор кафедри книгознавства і 

 бібліотекознавства КНУКіМ, 

заслужений працівник культури України. 
 

 

В культурі простору власного імені 

 

Будь-яка бібліографічна праця як підбиття підсумків, як обов’язковий 

складник осмислення потенціалу творчої особистості, як спонукання 

нащадків до опрацювання нових моделей, теорій, концепцій – це заохочення 

дослідників до міркувань, наступних розвідок. І якщо тепер, у зрілі роки, 

підводити підсумок, то попри пережите, вистраждане, її праця, 

цілеспрямованість принесли щедрі плоди. А ці плоди – це сім’я Тетяни 

Олексіївни, її рідня, її друзі, це її учні – а вона мама, дружина, науковець і 

педагог в одній особі. 

Отже, сьогодні Долбенко Тетяна Олексіївна – доктор культурології, 

професор, член-кореспондент Міжнародної Академії Інформатизації, 

відомий в Україні та за її межами вчений в галузі бібліотекознавства та 

культурології. 

Народилася 4 січня 1951 р. в с. Літки Броварського району Київської 

області у селянській родині. У 1958 – 1968 рр. навчалася в Літківській 

середній школі. В 1968 році вступила до Київського державного інституту 

культури. Вся професійна діяльність пов’язана з бібліотечною справою в 

Україні. Трудовий стаж понад 40 років. Працювала в Національній бібліотеці 

України для дітей головним бібліотекарем науково-методичного відділу, 

завідувачем відділу науково-дослідної роботи, заступником директора 

Централізованої бібліотечної системи для дітей, в яку входили 52 бібліотеки 

для дітей м. Києва, завідувачем відділу мистецтв Державної республіканської 

бібліотеки для юнацтва. На всіх посадах займалася розвитком і 

удосконаленням діяльності дитячих і юнацьких бібліотек в Україні. 
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Саме батьки, люди складної, а почасти і трагічної долі, які так чи 

інакше відчули тоталітарний режим держави, суттєво вплинули на життєвий 

вибір, на принципи і особисті погляди Т. О. Долбенко. І сама завдяки всім 

складовим і вималювалась ота гармонія життєвого шляху і успіху. 

Як науковець і педагог, як творча особистість  Тетяна Олексіївна 

формувалась під впливом своїх  батьків: матері – Добровольської Ольги 

Степанівни, батька – Добровольського Олексія Пилиповича  та класного 

керівника – Вакуленко Євгенії Василівни. 

Особливою її втіхою і гордістю є те, що вона належить до перших 

випускників університету (тоді Київського державного інституту культури), 

де її вчителями, порадниками, наставниками, а згодом колегами були 

Лазебник Юхим Антонович, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри дитячої літератури і бібліотечної роботи з дітьми, Заслужений 

журналіст України; Погребняк Галина Іванівна, доцент кафедри дитячої 

літератури, багаторічний завідувач науково-методичного відділу Державної 

бібліотеки для дітей України; Пілецький Володимир Михайлович, кандидат 

педагогічних наук, професор Київського державного інституту культури; 

Завадська Євгенія Миколаївна, доцент кафедри бібліотекознавства, куратор 

групи. 

З 1986 року і  до сьогодні  Долбенко Т. О. працює в Національному 

університеті культури і мистецтв. Впродовж цього  періоду була на посадах 

викладача, старшого викладача, доцента, професора (з 1997 року), завідувача 

кафедри бібліотечно-інформаційного обслуговування дітей (1992–2000 рр.), 

декана факультету бібліотечно-інформаційних систем (1996–1998 рр.), 

декана факультету довузівської підготовки і післядипломної освіти (2000–

2003 рр.). З 2003 року Т. О. Долбенко працює професором на кафедрі 

книгознавства і бібліотекознавства. 

За наукову і педагогічну діяльність Т. О. Долбенко присвоєні наукові 

звання доцента (1993 р.), професора (1997 р.). В 2002 році Т. О. Долбенко 

обрана членом-кореспондентом Міжнародної Академії Інформатизації. 
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За вагомий внесок у розвиток науки, освіти, культури Долбенко Тетяні 

Олексіївні присвоєне почесне звання «Заслужений працівник культури 

України» (2001 р.). 

Т. О. Долбенко нагороджена медаллю «До 1500-річчя м. Києва»  

(1982 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003 р.), 

Подякою Міністерства культури і мистецтв України (1998 р.), Подякою 

Київського міського голови (2002 р.), відзнакою «За багаторічну плідну 

працю в галузі культури» Київської міської ради (2003 р.). 

Як висококваліфікований спеціаліст Т. О. Долбенко протягом багатьох 

років є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських 

дисертацій Київського національного університету культури і мистецтв, 

Вченої ради Національної бібліотеки для дітей України, Вченої ради 

Державної бібліотеки для юнацтва, членом редколегії фахового журналу 

«Дитина і світ», який видає бібліотечна асоціація бібліотек для дітей України 

та Національна бібліотека для дітей України. 

Як науковець розробляла і брала участь у республіканських наукових 

дослідженнях на теми «Підвищення рівня пропаганди літератури на 

допомогу вивчення учнями природничих наук», «Історія становлення і 

розвитку бібліотек для дітей в Україні» та інших. На замовлення 

Міністерства освіти і науки України очолювала науковий колектив з 

розробки республіканської програми видання, серії книг «Шкільна 

бібліотека», «Положення про шкільну бібліотеку». 

Тетяна Олексіївна належить до покоління, яке пережило «хрущовську 

відлигу», десталінізацію, перебудову, демократизацію, економічні, правові 

«всеобучі». За всіх часів  вона залишилась вірною юним читачам, дитячим 

бібліотекам, дитячій книзі, бо добре усвідомлює, що новий світ і добро, 

духовну культуру і національну свідомість маємо закладати нашим дітям, 

вбачаючи в кожній дитині – особистість. І як же тут не згадати крилатий 

вислів «Серце віддаю дітям» всесвітньо відомого педагога  

В. Сухомлинського.  
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Науковий і практичний досвід Т. Долбенко – це осмислення особливо 

актуального в культурології, бібліотекознавстві, педагогіці, психології 

проблемного поля – читач, дитина, дитяча бібліотека, читання і книга. 

Значущість цієї проблематики постала на повний зріст саме в цей час, коли в 

сучасному інформаційному суспільстві головним питанням є гуманізація 

суспільства, формування індивідуалізованої особистості, що має високу 

культуру, креативний потенціал, а найголовніше, що вони ґрунтуються на 

ідеалах добра і істини. 

Якщо підсумовувати педагогічну діяльність Долбенко Т. О., то я б 

виокремила такі її складові, можливо точніше принципи: 

– як педагог вона чітко ґрунтується на тому, що в процесі отримання 

освіти головним є долучення студентів до національної і світової культури, 

формування у них національно-культурної ідентичності. І саме бібліотека, як 

компонент культури, допомагає формувати моральні якості особистості, 

світоглядні позиції, ціннісні складові; 

–.як педагог вона розуміє і передає студентам, що світ є 

багатоманітним, його треба не лише сприймати як ціле, а й розуміти, 

осмислювати, висловлювати власне відношення до нього і діяти відповідно 

до соціокультурного контексту та власних знань; 

–.як педагог, розуміючи складність сучасного ринку праці для 

випускників вищих навчальних закладів – своїм студентам, аспірантам, 

молодим науковцям в якості складової життя, передає розуміння, що їх 

реалізація має ґрунтуватись на здібності та прагненні постійно 

самовдосконалюватись, що саме гуманітарний компонент професійної 

діяльності дозволяє успішно застосовувати знання, навики та особисті якості, 

приймати оптимальні змістові, організаційні, управлінські рішення в 

складних професійних обставинах; 

– особливий акцент педагогічної діяльності Тетяни Олексіївни на тому, 

що в сучасному інформаційному суспільстві, викликах глобалізованого світу 

місія бібліотеки і читання – допомогти засобами інформації зберегти себе у 
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цьому складному світі, адаптуватись в щоденно змінних умовах як 

особистого життя, так і професійної діяльності, власне розуміти 

функціонування культури в широкому смислі слова. 

Науково-педагогічний стаж  Т. О. Долбенко становить понад 40 років. 

Маючи добрі організаторсько-управлінські здібності (а це було набуто 

під час практичної діяльності), цілеспрямовано і відповідально, сумлінно 

працює на відродження і утвердження університету, перебуваючи на різних 

посадах (вчений секретар Головної вченої ради, завідувач кафедри, декан 

факультету довузівської підготовки та післядипломної освіти, директор 

Інституту культурології).  

Як вчений секретар була в складі робочої групи, долучилась до 

розробки «Концепції розвитку університету «Вуз ХХІ століття», нової 

структури університету, нових положень про навчальний процес, про нові 

спеціальності, про програми «Абітурієнт», «Наука», «Про впровадження 

Болонської системи освіти», «Про здоровий спосіб життя» та інші. Це 

дозволило не лише демократизувати систему управління, а й посилити 

відповідальність за якість навчально-виховного процесу в університеті, 

активно впливати на системність у впровадженні нових спеціальностей, 

перспективних форм навчання та технологій. Цим самим зробити 

привабливим для нових поколінь університет, перебороти стереотип 

мислення щодо навчального закладу. 

Нині можна з впевненістю стверджувати, що доробок практичної, 

наукової, науково-педагогічної, громадської роботи дав можливість внести 

вагомий внесок у реформування підготовки кадрів для сфери культури, 

бібліотечної галузі зокрема. 

Т. О. Долбенко на високому професійному рівні здійснює навчально-

виховну роботу в університеті. Активно запроваджує в навчальний процес 

нові форми і методи  проведення лекцій, семінарських і практичних занять, 

контроль за самостійною роботою студентів. Вона є керівником курсових, 

магістерських та інших наукових робіт студентів факультету. 
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У 90-х рр. ХХ ст. здійснювала велику роботу по реформуванню 

підготовки спеціалістів для бібліотек, розробці нових стандартів освіти 

бакалаврів в галузі культури. Очолювала робочу групу і розробляла разом з 

колегами «кваліфікаційну характеристику бакалавра в галузі 

бібліотекознавства і бібліографії, зміст освіти бакалаврів, який відповідав 

вимогам суспільства у їх підготовці»,  що було покладено в основу проекту 

державного стандарту та за результатом практичної й аналітичної роботи 

видано посібник «Стандарт вищої освіти підготовки бакалаврів з напряму 

культура» (2001 р.). 

Усвідомлюючи необхідність входження університету в європейський 

освітній простір, здійснює велику роботу з розвитку факультету довузівської 

підготовки і післядипломної освіти. Реалізуючи принцип Болонської системи 

освіти, бере безпосередню участь у розробці регламентуючих документів 

факультету, навчальних планів для спеціалістів (друга освіта), магістрів, чим 

сприяє якісно новій підготовці перших магістрів з різних напрямів, які 

готуються в університеті. 

Під керівництвом Т. О. Долбенко було здійснено підготовку і перший 

випуск спеціалістів другої освіти і магістрів (2003 р.), визначено назви 

кваліфікацій спеціальностей підготовки спеціалістів, що знайшло своє 

відображення у статті «Проблемні питання визначення назв кваліфікацій в 

сучасній системі підготовки кадрів в галузі культури і мистецтв» (2002 р.). 

За час роботи у вищих навчальних закладах розробила навчально-

методичні комплекси курсів «Бібліотечно-інформаційне обслуговування 

дітей і юнацтва», «Психологія читання дітей», «Фондознавство», 

«Консервація і збереження документів», «Державна інформаційна політика», 

«Національні бібліотеки світу», «Бібліотечне право», «Естетичне виховання 

читачів», «Екологічне виховання читачів», «Робота з читачами», «Методична 

робота в дитячих бібліотеках», які включають програми курсів, робочі 

програми, тематичні і календарні плани, методичні рекомендації по 

підготовці і проведенню практичних, семінарських занять, самостійній 
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роботі студентів над курсами, методичні рекомендації по написанню 

курсових і дипломних робіт, програми виробничої практики. 

Наукові праці, посібники, методичні розробки в своїй основі 

формували суспільну думку, значимість якої сьогодні в часи складних 

процесів державотворення є вкрай важливою – залучати дітей до книги і 

читання, до надбань своєї та світової культури; підвищувати престиж 

бібліотеки і бібліотекаря – це мати майбутнє української держави, це мати 

свідомих патріотів-громадян, які віддані своїй землі, улюбленій справі. 

У Тетяни Олексіївни десятки тисяч випускників: бакалаврів, 

спеціалістів, магістрів, аспірантів, школа послідовників. Зміст наукових 

праць, виступів на конференціях, лекції – це яскравий вияв її думок, 

устремлінь. Це кропітка, щоденна робота зі студентами, з викладачами як 

керівника, – у всьому свідома своєї місії як матері, педагога,  громадянина. 

Школа, яку пройшла Тетяна Олексіївна під час роботи в бібліотеках, не 

лише допомогла викристалізувати наукові інтереси в галузі дитячого 

читання, а й сформувала організаторські здібності, які дали можливість їй 

стати управлінцем (завідувач кафедри, декан, директор інституту) і 

реалізувати себе як методист, що стало особливо цінним підґрунтям в 

педагогічній діяльності, в підготовці навчальних планів, програм, посібників, 

лекцій, наукових праць. В процесі такої діяльності пізнання нових явищ, 

стану справ завжди були віра, запал, обґрунтовані рішення, свої принципи і 

судження. 

Громадськість, батьки, педагоги, психологи, бібліотекарі, соціологи, 

науковці з проблем дитинства як українські, так і зарубіжні переконані в 

тому, що подальше відкрите ігнорування долучення юних громадян до книги 

і читання, неминуче веде до швидкої культурної деградації членів 

суспільства, до зниження рівня їхньої професійної і загальнокультурної 

компетентності. А це в свою чергу стає причиною накопичення в суспільстві 

невирішених проблем і зростання соціального невдоволення.  
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Саме тому наукові інтереси Т. О. Долбенко пов’язала з розвитком в 

Україні соціологічних досліджень читання дітей, підлітків, молоді. А 

дисертаційне дослідження «Проблемні ситуації як метод активізації читання 

природничо-наукової літератури в бібліотеках для дітей» успішно захищено 

в спеціалізованій раді Ленінградського інституту культури (1990 рік). 

В 2010 році в КНУКіМ захистила докторську дисертацію на тему 

«Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень активізації 

пізнавальної діяльності дітей». 

Звернення до такої теми є важливим для розуміння загальних 

фундаментальних змін в бібліотекознавстві, культурології, які пов’язані з 

інформатизацією суспільства, посиленням значимості інформаційного 

фактору та необхідності формування з раннього віку у дітей потреби у 

пізнанні світу, в інформації, вміння її використовувати в її життєвих 

інтересах. 

Усвідомлюючи як педагог і науковець складнощі, з якими зіткнулося 

суспільство в пошуках ефективних форм для розвитку повноцінної 

особистості та попри усталений в суспільстві стереотип щодо бібліотек, 

недооцінка їх як духовних та інтелектуальних осередків, Тетяна Олексіївна 

свідомо береться в процесі написання докторського дисертаційного 

дослідження за осмислення теоретико-методологічних засад прикладних 

досліджень актуалізації пізнавальної діяльності дітей. Розробляючи 

концептуальну модель активізації пізнавальної діяльності дітей, особливий 

акцент робить на визначенні принципів, таких як, максимальна 

спрямованість на задоволення підлітків в інформації, залучення нових 

технологій використання педагогічного потенціалу спеціалістів у галузі 

дитячого читання, які сьогодні в певній мірі не включені в процес пошуку 

ефективних шляхів залучення дітей до книги та читання як важливих 

складових їх інтелектуального та духовного розвитку. 

Добре знаючи практику бібліотечного обслуговування дітей, сміливо 

пропонує в дисертаційному дослідженні покласти на Національну бібліотеку 
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для дітей України відповідальність за виконання інтеграційної ролі у 

Національній системі активізації пізнавальної діяльності підлітків. 

Як науковець очолює наукову школу по дослідженню проблем 

дитячого читання в Україні. Під її керівництвом успішно захистили 

кандидатську дисертацію В. М. Медведєва на тему «Формування інтересу 

читачів-підлітків до української художньої літератури в бібліотеках для 

дітей», Н. С. Дяченко на тему «Розвиток рекомендаційної бібліографічної 

літератури для дітей в Україні в 70–80-х рр. ХХ ст.», Н. А. Бачинська на тему 

«Роль клубів за інтересами у формуванні особистості підлітків в умовах 

бібліотеки». Інші пошукувачі продовжують дослідження в галузі дитячого 

читання. 

Як науковець Т. О. Долбенко активно публікується у фахових 

виданнях, є автором понад 60 наукових праць – це статті, навчальні і 

методичні посібники, які висвітлюють стан роботи бібліотек для дітей і 

юнацтва, актуальні проблеми в галузі бібліотекознавства, сприяють 

науковому розвитку галузі, використовуються у навчальному процесі і  

практичній діяльності бібліотек. Серед них монографія «Активізація 

пізнавальної діяльності дітей» (К., 2004 р.), навчальні посібники «Методика 

форм послуг читача в бібліотеках для дітей» у 2-х частинах (К., 1997 р.), 

методологічний посібник «Бібліотечно-інформаційне обслуговування дітей і 

юнацтва» (К., 1997 р.), посібник «Стандарт вищої освіти підготовки 

бакалаврів з напряму «Культура» (К., 2001 р.); статті «Соціологічні 

дослідження читання молоді – новий напрямок діяльності юнацьких 

бібліотек в Україні» (К., 1995 р.); «Підготовка спеціалістів для юнацьких 

бібліотек: напрями оновлення» (К., 2000 р.), «Підготовка спеціалістів для 

бібліотек у Київському національному університеті культури і мистецтв: 

напрями оновлення» (К., 2000 р.), «Проблемні питання визначення назв 

кваліфікацій  сучасній системі підготовки кадрів в галузі культури і 

мистецтв» (К., 2002 р.), «Проблеми вікових і психологічних особливостей у 

підлітків у 90-х роках ХХ століття в системі активізації пізнавальної 
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діяльності підлітків» (К., 2006 р.), «Розвиток пізнавального інтересу як засіб 

активізації пізнавальної діяльності підлітків» (К., 2006 р.), «Роль бібліотек 

для дітей в активізації пізнавальної діяльності 12-13, 14 років» (К., 2007 р.), 

«Курс «Консервація і збереження документів» у системі підготовки фахівців 

для бібліотек» (К., 2009 р.). 

Тетяна Олексіївна автор більше 200 відгуків, рецензій на рукописи 

кандидатських, докторських, магістерських праць з різних спеціальностей: 

бібліотекознавство, культурологія, мистецтвознавство, педагогіка і 

психологія (1972-2013 рр). 

В щасливі і дуже рідкі хвилини відпочинку її надихає люблячий 

красень – чоловік, зачаровуючи і Тетяну Олексіївну, і друзів, і рідних грою 

на гітарі, а разом вони утворюють чудовий дует. Свої почуття подружжя 

зберегло, як і сенс і цілі життя.  

Мабуть не повним би був творчий портрет Тетяни Олексіївни, якби не 

був доповнений важливими складовими: стосунками з рідними (завжди в 

клопотах про батьків, братів, племінників, онуків), з друзями (підтримає, 

розрадить, порадіє за успіхи, заспокоїть в невдачах, з колегами (вимоглива, 

терпелива, відповідальна за колектив кафедри як університетську родину). 

Бібліографія представлена у покажчику, дає привід задуматись, а що ж 

більше переважає в Тетяні Олексіївні: педагог, науковець, управлінець, 

експерт, рецензент, методист. І лише той, хто зміг поєднати не поєднане – а 

це Тетяна Олексіївна – подумки дивується  про себе: невже це  я змогла? 

Невже можна забути про все і відпочити? Інколи в колі друзів промовляє про 

це вголос. А ми, ті хто поруч, знаємо – що у неї все ще попереду. Адже 

пройшов етап вчитись, прийшов час – передавати знання, досвід знахідок, 

власних злетів і падінь, випробувань, помилок, захоплень і розчарувань. Так 

що – відпочити, заспокоїтись Тетяні Олексіївні не вдасться. Не для неї 

спостерігати сувору дійсність і не робити її кращою, гармонійнішою. Та й 

жити лише минулим – не в її правилах.  
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Отже, шику бути не зрозумілою не має, а представлені в покажчику 

тексти – це задокументоване життя Тетяни Олексіївни Долбенко. Саме вони 

дадуть поштовх новим ідеям, працям, захопленням. А попереду новий етап 

розвитку її як особистості, якою є Тетяна Олексіївна Долбенко. 
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Надія Сергіївна Дяченко, 

кандидат педагогічних наук,  
доцент кафедри державного управління КНУКіМ. 

 

 

   

 Відомий вчений в галузі бібліотекознавства 

 

 

Долбенко Тетяна Олексіївна народилася 4 січня 1951 року в с. Літки 

Броварського р-ну Київської обл. З 1968 по 1972 рр. навчалася в Київському 

державному інституті культури.  

Все її професійне життя пов’язане з бібліотечною справою,  зокрема 

проблемами бібліотечно-інформаційного обслуговування дітей і юнацтва. 

Свою професійну діяльність розпочала в Державній бібліотеці України для 

дітей (нині Національна бібліотека України для дітей) працювала на посадах 

старшого, а потім головного бібліотекаря науково-методичного відділу, 

завідувачкою відділу науково-дослідної роботи, а згодом заступником 

директора ЦБС для дітей м. Києва, завідувачкою відділу мистецтв Державної 

бібліотеки України для юнацтва. 

Новий етап у професійній діяльності Тетяни Олексіївни розпочався з 

1986 р. у Київському державному інституті культури (нині Київський 

національний університет культури та мистецтв), де працює на посадах 

викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувачки кафедри, 

декана факультетів бібліотечно-інформаційних систем та довузівської 

підготовки і післядипломної освіти. В цей період викладала такі навчальні 

дисципліни: «Естетичне виховання дітей», «Науково-дослідна робота», 

«Інформаційно-бібліотечне обслуговування дітей і юнацтва», 

«Фондознавство», «Консервація і зберігання документів», «Державна 

інформаційна політика», «Національні бібліотеки світу» та інші. 

Високий рівень теоретичної підготовки, практичний і науковий досвід 

стали фундаментом для захисту у 1990 р. кандидатської дисертації в 

Ленінградському державному інституті культури, а в 2010 р. докторської 

дисертації в Київському національному університеті культури і мистецтв.  
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Т. Долбенко – доктор філософії у педагогічних науках (1993), доктор 

культурології (2010р.), за плідну науково-педагогічну діяльність 

нагороджена Подякою Міністерства культури і мистецтв України (1998р.), а 

в 2001році їй присвоєно звання «Заслужений працівник культури України». 

Тетяна Олексіївна Долбенко успішно поєднує педагогічну, керівну 

роботу з науковою. Бере активну участь у наукових конференціях різного 

рівня, здійснює значну роботу з підготовки наукових кадрів у галузі 

соціальних комунікацій та культурології. Серед її опублікованих робіт – 

наукові праці, навчальні, методичні посібники тощо. 

Долбенко Тетяна Олексіївна очолювала, розробляла і брала участь у 

республіканських дослідженнях; на замовлення Міністерства освіти України 

очолювала науковий колектив по розробці республіканської програми 

видання серії книг «Шкільна бібліотека», «Положення про шкільну 

бібліотеку», а також по розробці стандарту вищої освіти підготовки 

бакалаврів з напряму «Культура» 6.020100 «Бібліотекознавство бібліографія» 

(2000–2001 рр.). 

Протягом багатьох років Тетяна Олексіївна є членом ради факультету, 

спеціалізованої ради по захисту кандидатських дисертацій, Головної вченої 

ради Київського національного університету культури і мистецтв, вчених рад 

НБУ для дітей і ДБУ для юнацтва. 

На всіх посадах яскраво проявилися найкращі професійні якості Тетяни 

Олексіївни  Долбенко  як організатора, педагога і дослідника, а в коло її 

наукових  інтересів  входили дослідження дитячого та юнацького читання, 

пізнавальної діяльності підлітків тощо. Доброзичливість, постійне прагнення 

діяти, вдосконалювати, творити, висока відповідальність і вимогливість до 

себе та до інших  є основними особистісними  якостями Тетяни Олексіївни, 

які сприймаються з величезною повагою, розумінням та вдячністю колег. 
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Михайло Васильович Геращенко, 

кандидат педагогічних наук,  

професор кафедри  

історії  та документознавства  

 Національного авіаційного університету  

 

 

                          Згадую я… 

Згадую я свою однокурсницю Таню Добровольську, 

з якою впродовж чотирьох років навчався на 

бібліотечному факультеті столичного вузу культури. 

Студентські роки – незабутній час і у вирі тих років завжди була Таня: 

струнка, худорлява, ніжна мов берізка, з незмінною посмішкою на обличчі, з 

інтелектуальним блиском очей. Ця красива і розумна дівчина подобалась 

багатьом хлопцям, в тому числі і мені. 

Згадую я нашу історичну 47 аудиторію на Чигоріна 20, де починалися 

наші перші студентські кроки, де всі ми, в тому числі і Таня, слухали 

«цілющі лекції» незабутніх О. С. Сокальського, В. М. Турова,  

М. М. Плісецького, І. Б. Бровка, О. С. Позіної та багатьох-багатьох інших 

наших славетних викладачів, наших батьків і наставників. 

Хто б тоді міг думати, що з числа наших первістків (наш курс був 

першим, який був зарахований до інституту культури і найпотужнішим) 

будуть відомі люди в бібліотечно-бібліографічному світі, які і сьогодні 

успішно працюють в Україні, в країнах далекого і близького зарубіжжя, що з 

числа наших випускників будуть професори, доценти, заслужені працівники 

культури України.  

Саме такою на сьогодні є Тетяна Олексіївна Долбенко, доктор 

культурології, професор кафедри книгознавства і бібліотекознавства, 

заслужений працівник культури України. Вона користується заслуженою 

повагою серед колег, її добре знає бібліотечно-бібліографічний загал країни, 

її люблять студенти. 

Хочу побажати своїй колежанці, пані професорці – доброго здоров`я, 

затишного сімейного гнізда, творчих успіхів на фаховій ниві. 

Многая лета!!! 
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Галина Василівна Ніколайко, 
 

доцент, заступник директора  

Інституту готельно-ресторанного 

і туристичного бізнесу КНУКіМ. 

 

 

Професіоналізм і особистість 

Професіоналізм, комунікативні навички, 

ініціативність – складові концепції 

успіху Тетяни Олексіївни Долбенко. 

 

У сучасному українському бібліотекознавстві бібліотечна професія 

розглядається як одна з масових професій розумової праці у соціокультурній 

та інформаційній сферах, що включає діяльність, спрямовану на 

інформування, виховання, навчання, обслуговування людей. Саме це стало 

змістом професійної діяльності Тетяни Олексіївни Долбенко  на різних 

ділянках впродовж усіх років. 

З огляду на дані щодо особливостей праці бібліотекарів у книгозбірнях 

різних типів і видів, на різних ділянках, з літературою і документами різного 

роду, характеру та змісту, з різними групами та категоріями користувачів, 

бібліотечні фахівці визначаються як носії певних, зумовлених змістом 

трудової діяльності, цінностей і норм. 

Вже на початку своєї трудової діяльності  як молодий бібліотекар 

Тетяна Олексіївна виявляла професійні та особисті якості, рівень яких 

визначав якість та ефективність її діяльності протягом усіх років, на яких би 

ділянках вона не працювала.  

Характерними для неї є професіоналізм, аналітичне мислення, знання 

бібліотечних технологій, ознайомленість з суміжними знаннями –  

педагогікою, соціологією, психологією тощо, – наявність комп'ютерної 

грамотності, інноваційного мислення, професійної етики. Слід особливо 

підкреслити, що Тетяні Олексіївні притаманні особисті якості такі як 

загальна культура, ерудиція, прагнення до самоосвіти, здатність до аналізу 

своєї діяльності та поведінки. 
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Тетяна Олексіївна має індивідуальний стиль в діяльності та спілкуванні 

з колегами, студентами. Відповідальність, вимогливість, ініціативність, 

дисциплінованість, ділова активність, захопленість працею, 

комунікабельність, емоційний контроль, тактовність, уважність, енергійність, 

допитливість, вміння адаптуватись –  ось далеко не повний перелік тих рис, 

які доповнюють її образ як особистості, яка сама досягла професійних 

вершин та допомагала іншим.  

Неповним буде її образ без креативних якостей. Вміння висловлювати 

свою думку, ораторські, організаторські здібності, творчі та лідерські якості –

це все те, що  дозволяло бути в епіцентрі всіх бібліотечних, культурно-

творчих, освітніх, історичних подій, допомагало розбудовувати  бібліотечну 

справу за нових економічних умов.  

Протягом усіх років важливими для її професійної діяльності були 

питання підвищення культури бібліотекарів, статусу бібліотеки, престижу 

бібліотечної професії, зміцнення позитивного іміджу бібліотеки. На різних 

посадах, які б не обіймала Тетяна Олексіївна, вона була вимогливим 

керівником, грамотним фахівцем, що вміє оперативно і своєчасно 

вирішувати різноманітні питання та згуртовувати колектив для їх виконання. 

Високий рівень професійної самосвідомості, активна життєва позиція, 

ділові та організаційні здібності дозволили  Тетяні Олексіївні бути 

завідувачем кафедри, деканом факультету, вченим секретарем, заступником 

голови Спеціалізованої вченої ради Київського національного університету 

культури і мистецтв по захисту кандидатських і докторських дисертацій,  

стати першим доктором культурології в Україні.  

Мені пощастило, що на початку своєї професійної діяльності я 

познайомилася з Долбенко Тетяною Олексіївною. Вже тоді,  наприкінці 70-х 

Тетяна Олексіївна молода за роками, але вже успішна – головний бібліотекар 

Державної бібліотеки для дітей імені Ленінського комсомолу. Мені 

пригадується наше спільне відрядження до Центральної міської бібліотеки 

для дітей імені Т. Шевченка м. Києва з метою надання методичної допомоги. 
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Для мене це було стажування, але разом з тим, це був урок на все життя. 

Тетяна Олексіївна  жодним словом не дала відчути,  що між нами існує 

дистанція в професіоналізмі, в досвіді. Вона з повагою ставилася до мене, як 

до фахівця, який лише починає свої перші кроки в професійній діяльності, на 

рівних спілкувалася, запитувала про власне бачення тих чи інших питань, 

підтримувала порадою. Спілкуючись із досвідченими професіоналами 

бібліотечної справи, Тетяна Олексіївна виявляла безперечну повагу до 

людей, безмежно  відданих своїй справі, але, разом з тим, завжди наполягала 

на новаціях, русі вперед, пошуку нових форм і методів роботи з читачами-

дітьми.  

Тетяна Олексіївна стала для мене взірцем у житті. Молода, красива, 

життєрадісна, з почуттям гумору. Вона у житті керується такими девізами: 

«Все що відбувається, все на краще», «Не буває так, щоб нічого не було». З 

нею легко працювати, вирішувати будь-які питання. З її боку завжди 

гарантована підтримка, захист. 

Життя Тетяни Олексіївни не було простим, бувало по всякому, але 

вона гідно йшла вперед, ставила мету і досягала її, допомагала іншим ставати 

поряд у професійному житті, завжди підтримувала порадою, добрим словом. 

Своїм прикладом вона весь час стверджує, що всього можна досягнути,  

якщо працювати над собою. Завжди підтримує молодь, говорить, що життя 

не стоїть на місці і весь час необхідно бути в професійному тонусі, 

працювати над собою і рухатися до поставленої мети. 

Виховуючи студентів, Тетяна Олексіївна завжди навчає слідувати 

правилам етикету,  формувати у себе такі особистісні якості, як терплячість, 

стриманість, тактовність, повагу до друзів, уникати конфліктів, бути 

компетентним, що потім стане запорукою їх професіоналізму та успіху. 

Особливої уваги заслуговує родина Тетяни Олексіївни. Інколи нам, 

жінкам, здається, що ми зобов’язані вибирати: чи бути матір’ю, чи будувати 

кар’єру. І багато, дійсно, роблять цей вибір, не усвідомлюючи, що можна 

бути і щасливою матір’ю, і успішною жінкою одночасно. Тетяна Олексіївна 
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вміло розставляє пріоритети, і тоді все стає на свої місця. У неї в житті вдало 

поєднується професійна діяльність і родинне щастя. 

Головне призначення жінки – любити. Коли жінка любить  чоловіка, 

дитину, родичів, тоді вона стає привабливою, жіночною. Діяльністю, 

роботою люблячої жінки стає улюблена справа. Вона нею займається із 

задоволенням, вона надихає її. Тетяна Олексіївна успішна жінка не тільки 

тому, що сама вибудувала свою кар’єру, а тому що любить людей і кохана в 

родині.  

На близьких, родичів та знайомих справляє враження така особлива 

риса її вдачі, як  мудрість  – мудрість доньки, матері. Це спостерігається у 

виховному ефекті родинного впливу на дітей, онуків, родичів друзів. 

Характер цього впливу багато в чому залежить і від педагогічної 

підготовленості батьків, знання ними психологічних особливостей розвитку 

дитини, вміння поєднувати родинний вплив із громадським, з впливом 

школи, засобів масової інформації. Це невід’ємні характеристики особистості 

Тетяни Олексіївни як педагога-матері.  

Атмосфера духовного, інтелектуального життя в родині Тетяни 

Олексіївни помітна була при формуванні особистості сина. Зміст бесід, 

характер проведення вільного часу, вибір книг для читання і обговорення, 

вміння відповісти на будь - які питання дитини – все це визначило високий 

престиж матері і батька в родині,  зміцнювало їх виховний потенціал. До 

сина перейшла захопленість своєю професією, різноманітність інтересів 

батьків. Ще підлітком Олександр активно брав участь в житті родини, у 

вирішенні родинних питань. Справедливий розподіл всіх домашніх 

обов’язків зміцнює  протягом усіх років стосунки в родині. Як справедливо 

зазначав О. С. Макаренко, «справжньою матір’ю, яка виховує, подає 

приклад, викликає любов, захоплення, бажання наслідувати, буде лише та 

матір, яка сама живе справжнім, повним людським, громадянським життям».  

Тільки підтримка мужнього, вірного, люблячого чоловіка Олександра 

Федоровича, чоловіка з великої літери і сина та сильний характер, харизма 
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Тетяни Олексіївни дали можливість відбутися в професії, досягти родинного 

благополуччя.  

Тетяна Олексіївна щаслива бабуся, має онуків. Особливе захоплення 

викликає її спів, виконання пісень разом з Олександром Федоровичем у колі 

друзів. Незабутніми залишаються зустрічі в родинному колі, де зі щирим 

серцем і відкритою душею подружжя гостинно приймає всіх друзів. 

Солідний багаж теоретичних знань, багаторічний досвід бібліотечної та 

освітньої  роботи Тетяни Олексіївни Долбенко заслужили визнання та повагу 

колег з боку великої когорти студентів та випускників університету. 

Я завжди буду вдячна Тетяні Олексіївні, за те що вона була і є  в моєму 

житті.  
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Микола Павлович Зніщенко,  
 

кандидат історичних наук, 

генеральний директор  

Київської обласної бібліотеки для дітей,  

заслужений працівник  культури  України, 

Президент  Української бібліотечної 

 асоціації дитячих бібліотек. 

 

 

Перлина українського бібліотекознавства 

 
 У бібліотекознавстві України періоду 19802013 рр. визначне місце 

посідає наукова і викладацька діяльність  Тетяни Олексіївни Долбенко. 

Як випускниця Київського державного інституту культури  

ім. О. Є. Корнійчука, свої набуті знання і навички вона втілювала у практику 

бібліотечної роботи, працюючи багато років в Державній бібліотеці України 

для дітей під керівництвом непростої і вимогливої Анастасії Кобзаренко.  

Аналітичне мислення, потяг до науково-пошукової діяльності, досвід, 

покладений на великий бібліотечний стаж роботи в провідній бібліотеці 

України для дітей – зробили свою справу. Всі пріоритети сфери інтересів  

Т. О. Долбенко змістилися в бік наукової творчості.  Як свідчить її науковий 

доробок  вибір, зроблений нею, виявився вірним.  

Кафедра дитячої літератури і роботи з дітьми  під керівництвом 

професора  Ю. А. Лазебника була однією із провідних кафедр у КДІК ім.  

О. Є. Корнійчука у 7080 рр. ХХ століття. Саме на цій кафедрі і почала свою 

викладацьку діяльність Тетяна Олексіївна Долбенко. Викладацькій  

майстерності вона вчилася у чудових викладачів, таких як : 

Л. Маляренко, Г. Погребняк, М. Щуренко, С. Короленко. Кафедра щороку 

випускала 6070 випускників стаціонару і 7080 випускників заочного 

відділення для дитячих бібліотек України. Про такі показники випуску 

фахівців-бібліотекарів вищого гaтунку у сьогоднішній буржуазній Україні 

можна тільки мріяти. 
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Т. О. Долбенко має вчений ступінь доктора культурології, наукове 

звання  професор. Певний час вона була завідувачем кафедри дитячої 

літератури після  професора  Ю. А. Лазебника. На превеликий жаль,  сьогодні 

в КНУКіМ такої кафедри не існує, а значить і фахівців, що розуміються на 

бібліотечній роботі з дітьми, юнацтвом і молоддю в Україні ніякий  вищий 

учбовий заклад не готує, а професійних кадрів, що мають диплом 

бібліотекаря-бібліографа по роботі з дітьми, залишилося обмаль. 

Із Тетяною Олексіївною завжди цікаво спілкуватися. Свого часу, у 1998 

році, вона була опонентом на захисті моєї кандидатської дисертації, зробила 

слушні пропозиції щодо моїх подальших наукових досліджень. Взагалі по 

бібліотечному життю і науковій діяльності Т. О. Долбенко рухається 

невимушено і граціозно.  

Нею підготовлено і видано дві монографії «Активізація пізнавальної 

діяльності підлітків» (2003 р.) та «Теоретико-методологічні засади 

прикладних досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей» (2013 р.), 

безліч наукових статей, які разом із її кандидатською та докторською 

дисертаціями сьогодні є культурним, національним надбанням у бібліотечній 

справі України.  

У чоловічому середовищі існує думка, що жінка може бути або 

красивою, або розумною. Про поєднання  краси і розуму жінки  ходить  

багато анекдотів. 

Проте наукова діяльність та здобутки красивої жінки Т. О. Долбенко 

повністю суперечать існуючій у чоловіків думці. Красива як Софі Лорен, 

розумна і мудра як княгиня Ольга, Тетяна Олексіївна увірвалася в когорту 

знаних українських бібліотекознавців і є перлиною в цьому 

соціокультурному середовищі України. 
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Галина Євгенівна Шипота, 

кандидат педагогічних наук,  

професор кафедри книгознавства  

і бібліотекознавства КНУКіМ. 

 

Доленосна зустріч 

 

 

Мою зустріч із Тетяною Олексіївною Долбенко можна назвати 

доленосною, адже вона стала важливою для мене, як для особистості; мала 

значний вплив на вибір наукових інтересів та подальше професійне 

зростання. Ще студенткою, під час ознайомчої практики у республіканській 

(на той час) бібліотеці для дітей, я потрапила на лекцію провідного 

спеціаліста – Т. О. Долбенко. Розповідь про наукові дослідження дитячого 

читання була неймовірно цікавою, а сама  викладач настільки захопленою 

своєю справою, що відразу з'явилося бажання розпочати роботу над 

науковою темою, брати участь у проведенні досліджень. При подальшому 

знайомстві, я, вже студенткою другого курсу, зрозуміла, що Тетяна Долбенко 

саме та людина, з якої я хочу брати приклад і на яку хочу рівнятися.  

Минали роки, а доля знову і знову зводила нас. Я вдячна Тетяні 

Олексіївни за підтримку і допомогу при роботі над дисертацією на здобуття 

кандидатського ступеню, за її добрі поради мені як педагогу-початківцю.  

Хочу зазначити, що  студентів й аспірантів, яким допомагала  

Т. О. Долбенко дуже багато. Ціла плеяда науковців, дослідників, 

висококваліфікованих спеціалістів у бібліотечній справі була підготовлена  

Т. О. Долбенко. Величезна кількість бакалаврів, спеціалістів, магістрів, 

аспірантів та докторантів вдячна їй за допомогу, пораду та підтримку. 

Якщо говорити про Т. О. Долбенко як про провідного науковця, то 

варто зазначити наступне. Завжди вважається – справжні науковці здатні 

передбачати основні тенденції розвитку суспільства. Т. Долбенко, ще у 90-х 
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роках, звернула увагу бібліотекарів, педагогів, батьків на необхідність 

вирішення проблеми підготовки наукової еліти нації, формування 

пізнавальних інтересів, залучення до читання наукової та науково-

популярної літератури з підліткового віку.  

Сучасні науково-практичні конференції, семінари, дискусії, присвячені 

процесам інформатизації, глобалізації, інтелектуалізації розвитку 

суспільства, визначають актуальність дослідження ефективних методик 

популяризації знань. Та й сама молодь, як показує статистика, все більш 

обирає вищі навчальні заклади технічного, природознавчого профілю. 

Перспективи створення в країні нових сучасних технопарків, тенденції 

підвищення наукоємності виробництва також демонструють зростання 

значення для української держави підготовки інженерно-технічних кадрів.  

Т. О. Долбенко, передбачаючи необхідність розробки різноманітних програм 

та проектів із розвитку пізнавальної діяльності дітей підліткового віку, 

зробила свій вагомий внесок у вирішення даної проблеми. Тому її дисертація 

на здобуття ступеню кандидата педагогічних наук «Проблемні ситуації як 

метод активації читання природничо-наукової літератури в бібліотеках для 

дітей» досі актуальна, викликає цікавість та є надзвичайно корисною для 

практиків-педагогів та бібліотекарів. 

Т. О. Долбенко сміливо можна віднести до певного кола статусних, 

знакових особистостей, які внесли великий вклад у розвиток бібліотечної 

справи, усієї галузі культури та в національне відродження держави. 

Фахівець найвищого кваліфікаційного рівня, вона завжди обіймала та 

обіймає провідні посади, використовуючи свій талант керівника та 

організатора. І сьогодні, енергійна, повна нових творчих ідей, Тетяна 

Олексіївна продовжує активну дослідницьку та педагогічну діяльність, 

поєднуючи її з розбудовою міжнародних зв’язків університету та культурних 

контактів із колегами з інших країн. 

 Завжди виявляючи високу інтелігентність, щиросердність, 

доброзичливість, Тетяна Олексіївна, разом із тим, дуже вимоглива до рівня 
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підготовки студентів й аспірантів. Вона тримає «марку» і всі її учні стають 

висококваліфікованими професіоналами. Робочі програми навчальних курсів, 

розроблені нею, відрізняються змістовністю, ретельно продуманими 

завданнями для самопідготовки, мають й освітній, й виховний потенціал.  

Т. О. Долбенко щиро пишається досягненнями Київського 

національного університету культури і мистецтв і підтримує освітні традиції 

київської школи бібліотекознавства, книгознавства та бібліографознавства, 

серед фундаторів якої вона посідає поважне місце.  

Високі оцінки та схвальні відгуки завжди супроводжують наукову 

працю Т. О. Долбенко. Хочеться побажати їй подальших творчих успіхів і 

наукових досягнень, здоров`я та благополуччя. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

35 
 

Людмила Іванівна Прокопенко, 

кандидат культурології, доцент  

кафедри книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ, 

заступник декана факультету культурології. 

 

 

 

Відданість науці, книзі, професії 
 

(основні етапи науково-педагогічної діяльності 

Долбенко Тетяни Олексіївни) 

 

Інтерес до людей, які позначили слід в історії, науці, культурі, 

мистецтві існував завжди. Адже біографія, в якій розкрито різноманітні 

якості людини, її внесок у загальнонаціональну справу, мотивація вчинків, 

суть і мета життя, мають неабиякий виховний вплив на співгромадян, 

формулюють їхнє життєве кредо.   

Доктор культурології, професор, Заслужений працівник культури 

України Долбенко Тетяна Олексіївна – відомий в Україні та за її межами 

вчений в галузі бібліотекознавства. Людина широкої ерудиції, глибоко 

інтелігентна, з високими професійними якостями, якій властиві 

компетентність, одержимість справою. Її вагома постать знайшла своє чільне 

місце серед знаних бібліотекознавців України кінця ХХ – початку ХХІ 

століття. 

З 1972 року вся її професійна діяльність пов’язана з бібліотечною 

справою в Україні, якій вона віддано служить вже понад 40 років. 

На всіх посадах займалася розвитком і удосконаленням діяльності 

дитячих і юнацьких бібліотек в Україні. 

Важливий етап трудової діяльності Долбенко Т. О. пов’язаний з 

Київським національним університетом культури і мистецтв. Науково-

педагогічну роботу Тетяна Олексіївна розпочала у 1986 році, після 

проходження конкурсу на заміщення посади викладача кафедри дитячої і 

юнацької літератури та бібліотечної роботи з дітьми Київського державного 
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інституту культури. На кафедру була запрошена як ведучий спеціаліст в 

галузі дитячого і юнацького читання.  

Долбенко Т. О. розробила і читала навчальні курси: «Естетичне 

виховання читачів», «Екологічне виховання читачів», «Методична робота в 

дитячих бібліотеках», «Робота з читачами». 

Водночас Долбенко Т. О. підвищує свій науковий і педагогічний 

рівень: проходить стажування у Ленінградському інституті культури та на 

базі Державної республіканської бібліотеки для юнацтва (1988–1990 роки). 

Матеріали стажування були впроваджені в учбовий процес. 

Ґрунтовним науковим доробком Долбенко Т. О. є розвиток в Україні 

соціологічних досліджень читання природничо-наукової літератури 

підлітками в бібліотеках для дітей в Україні, що розкрито в її дисертаційному 

дослідженні «Проблемні ситуації як метод активізації читання природничо-

наукової літератури в бібліотеках для дітей», яку вона захистила в 

спеціалізованій вченій раді Ленінградського інституту культури у 1990 році 

та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.  

В період перебування на посаді декана факультету бібліотечно-

інформаційних систем (1996–1998 рр.) Тетяна Олексіївна здійснювала 

потужну роботу по реформуванню підготовки спеціалістів для бібліотек, а 

також розробці нових стандартів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 

в галузі культури. Під її керівництвом працювала робоча група 

професорсько-викладацького складу факультету для розробки освітньо-

кваліфікаційної характеристики бакалаврів в галузі бібліотекознавства і 

бібліографії, зміст освіти якого б відповідав вимогам суспільства у їх 

підготовці. За результатами діяльності був виданий посібник «Стандарт 

вищої освіти підготовки бакалаврів з напряму 0201 «Культура» 6.020100 

«Бібліотекознавство і бібліографія»: матеріали до стандарту вищої освіти» 

(К., 2001 р.).  

У 2000–2003 рр. Тетяна Олексіївна перебуває на посаді декана 

факультету довузівської підготовки і післядипломної освіти. За час 
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перебування на посаді здійснювала велику роботу по розвитку даного 

напряму, брала безпосередню участь у розробці регламентуючих документів 

факультету, навчальних планів підготовки спеціалістів другої освіти, 

магістрів.  На факультеті була розпочата підготовка перших магістрів з 

різних напрямів спеціальностей, які готуються в університеті. Під її 

керівництвом була здійснена підготовка і перший випуск спеціалістів другої 

вищої освіти і магістрів (2003 р.). 

Долбенко Т. О. брала безпосередню участь у визначенні назв 

кваліфікацій спеціальностей підготовки спеціалістів ВНЗ. Результати були 

висвітлені у статті «Проблемні питання визначення назв кваліфікацій в 

сучасній системі підготовки кадрів в галузі культури і мистецтв». 

З 2003 року Долбенко Т. О. працює на посаді професора кафедри 

книгознавства і бібліотекознавства. 

Хочеться зазначити основні віхи професійної діяльності Тетяни 

Олексіївни Долбенко як вченого, педагога, діяча культури і освіти. Адже на 

професійній ниві Тетяна Олексіївна працює понад 40 років, з яких 26 віддано  

науково-педагогічній діяльності.  

За свою багаторічну науково-педагогічну діяльність Тетяна Олексіївна 

зробила вагомий внесок у бібліотечну справу та підготовку бібліотечних 

спеціалістів. Загальний науковий, практичний та педагогічний доробок 

вченого становить близько 100 наукових праць. Це – статті, навчальні і 

методичні посібники, монографії, які висвітлюють стан роботи бібліотек для 

дітей і юнацтва, розкривають актуальні проблеми та сприяють науковому 

розвитку бібліотекознавчої галузі, а також використовуються у навчальному 

процесі та практичній діяльності бібліотек.  

Т. О. Долбенко на високому професійному рівні здійснює навчально-

виховну роботу. Активно запроваджує в навчальний процес нові форми і 

методи проведення лекційних, семінарських і практичних занять, контроль за 

самостійною роботою студентів. Вона є керівником курсових, магістерських 
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і інших наукових робіт студентів факультету. Надає значну консультативну і 

методичну допомогу. 

Професор розробила навчально-методичні комплекси курсів: 

«Естетичне виховання читачів», «Екологічне виховання читачів», «Робота з 

читачами», «Методична робота в дитячих бібліотеках», «Бібліотечно-

інформаційне обслуговування дітей і юнацтва», «Психологія читання дітей», 

«Фондознавство», «Консервація і збереження документів», «Державна 

інформаційна політика», «Національні бібліотеки світу», «Бібліотечне 

право», які включають програми курсів, робочі програми, тематичні і 

календарні плани, методичні рекомендації по підготовці і проведенню 

практичних, семінарських занять, самостійній роботі студентів над курсами, 

методичні рекомендації по написанню курсових і магістерських робіт, 

програми виробничої практики. 

Долбенко Т. О. очолює наукову школу по дослідженню проблем 

дитячого читання в Україні. Під її керівництвом успішно захистили 

кандидатські дисертації: В. М. Медведєва, Н. С. Дяченко, Н. А. Бачинська. 

Інші аспіранти та пошукувачі продовжують дослідження в галузі дитячого 

читання. 

Тетяна Олексіївна є постійним учасником міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференцій. Її виступи присвячені актуальним 

проблемам розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності, сприяють 

вдосконаленню науково-дослідної та практичної діяльності галузі.  

У різні періоди трудової діяльності очолювала, розробляла і брала 

участь у республіканських наукових дослідженнях на теми «Підвищення 

рівня пропаганди літератури на допомогу вивчення учнями природничих 

наук» (1984), «Історія становлення і розвитку бібліотек для дітей в Україні» 

(1991). На замовлення Міністерства освіти і науки України очолювала 

науковий колектив по розробці республіканської програми видання серії 

книг «Шкільна бібліотека для шкільних бібліотек», «Положення про шкільну 
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бібліотеку». Брала участь в розробці Концепції бібліотечного обслуговування 

молоді в Україні. 

Як авторитетний фахівець, Тетяна Олексіївна є членом редколегії «Світ 

дитячих бібліотек», членом редколегії фахового журналу «Дитина і світ», 

який видає бібліотечна асоціація бібліотек для дітей України та Національна 

бібліотека для дітей України.  

Знаний вчений і висококваліфікований спеціаліст Тетяна Олексіївна 

тривалий час була членом Спеціалізованої вченої ради по захисту 

кандидатських дисертацій Київського національного університету культури і 

мистецтв, Вченої ради Національної бібліотеки для дітей України, Вченої 

ради Державної бібліотеки для юнацтва. 

З 2012 року – заступник голови Спеціалізованої вченої ради Київського 

національного університету культури і мистецтв по захисту кандидатських і 

докторських дисертацій напряму «Культурологія»; член Спеціалізованої 

вченої ради по захисту кандидатських і докторських  дисертацій напряму 

«Культурологія»; член Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських 

і докторських дисертацій спеціальності «Соціальні комунікації» (паспорт 

спеціальності «Галузь науки «Соціальні комунікації», паспорт спеціалізації 

«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія», «Теорія і історія 

видавничої справи та редагування», «Прикладні соціально-комунікаційні 

технології»; член Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і 

докторських напряму «Дизайн». 

Тетяна Олексіївна – шанований викладач у студентському середовищі. 

Її виваженість, природна мудрість – є домінуючою особливістю 

викладацького стилю, основою формування та розвитку студента, як 

особистості. Особливим авторитетом користується серед колег, які 

відзначають її високий професіоналізм, відданість справі, вимогливість до 

себе й студентів.  

Хотілося б додати, що Тетяна Олексіївна, окрім наукового має ще й 

творчий Талант – голос чарівної краси і магічної сили.  
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Тетяна Олексіївна Долбенко – людина, яка віддана науці, книзі, 

професії. Їй притаманні надзвичайна цілеспрямованість, принциповість, 

бездоганне знання справи та висока професійна освіченість. Не залишаються 

поза увагою її вміння вислухати та прийти на допомогу, як в особистих 

питаннях, так і у вирішенні фахових завдань. 

Безсумнівно, що підготовка біобібліографічного покажчика фахівцями 

наукової бібліотеки Київського національного університету культури і 

мистецтв, у якому відображені результати наукової і педагогічної діяльності 

доктора культурології, професора, Заслуженого працівника культури України  

– Долбенко Тетяни Олексіївни, стане вагомим надбанням у вітчизняному 

бібліотекознавстві.  
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Юрій Іванович Горбань, 

кандидат культурології, доцент  

кафедри книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ, 

директор Наукової бібліотеки КНУКіМ. 

  

 

 

 

                                Вчитель по життю 
 

Ім’я Тетяни Олексіївни Долбенко знайоме всім тим, хто має 

відношення до бібліотекознавства та культурології. Вона знаний науковець, 

талановитий педагог та висококваліфікований фахівець.  

Як викладач, Тетяна Олексіївна вирізняється безмежною любов’ю до 

студентів, як вчений – до науки. Т. О. Долбенко не лише помічник і 

наставник для студентів, вона – мати, що весь свій досвід та знання передає 

дітям. І студенти, і аспіранти захоплюються її вмінням знайти до кожного 

індивідуальний підхід та залишити в пам’яті вдячний слід.  

Як вчений, Т. О. Долбенко зробила значний внесок в науку. А ще 

більше вона зробила для майбутнього країни – серед її випускників багато 

тих, що пішли шляхом науки, і наразі є викладачами чи науковцями.  

Один з них я – Юрій Іванович Горбань. Невідомо, як склалася б моя 

доля, і в якій галузі знайшов би себе, якби не підтримка та наукові настанови 

Тетяни Олексіївни. Вона завжди намагалася як для мене, так і для всіх своїх 

студентів, створити сприятливі  умови та можливості для розвитку наукового 

потенціалу. Саме її вміння бути не лише викладачем, а сприймати чужих 

дітей, як  своїх власних, і надихає на подальшу наукову спрямованість.  

Лише ставши кандидатом наук, директором наукової бібліотеки 

КНУКіМ, викладачем кафедри книгознавства і бібліотекознавства, я разом з 

іншими фахівцями бібліотеки маю можливість підготувати 

біобібліографічний покажчик, присвячений науковій діяльності  
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Т. О. Долбенко. Ця праця має для мене важливе значення, адже вона 

стосується не просто викладача, а мого особистого вчителя по життю.   

Для більшості викладачів та студентів випуск з вишу означає 

завершення відносин, проте не для Тетяни Олексіївни. Навіть через декілька 

років вона згадає свого колишнього студента і при необхідності дасть пораду 

та допоможе в усьому, що стосується науки.  

Катон Старший писав: «Великий той учитель, який проймається 

справою, якої навчає». Цей вислів цілковито відповідає ставленню Тетяни 

Олексіївни до своєї роботи, якій вона присвятила всю себе.  

Для Т. О. Долбенко наукова справа і викладацька робота не лише її 

діяльність – це її покликання. Взаємодія викладача та студента – є одним із 

найважливіших чинників, які впливають на становлення особистості молодої 

людини, оскільки дуже багато з того, що людина набуває в студентські роки, 

залишається з нею на все життя і визначає її життєву траєкторію. Тетяна 

Олексіївна це розуміє і тому багатьом студентам і аспірантам дає можливість 

не лише вчитися та дізнаватися нового, а й відчути ту особливу емоцію 

дотику до науки, до пізнання, до педагогічної творчості.  

Її доброта, турбота та зацікавленість у розумінні студента – роблять 

Тетяну Олексіївну улюбленим викладачем, що закладає не лише зерна науки, 

а є вчителем по життю. 

Колеги ж поціновують Т. О. Долбенко за її цілеспрямованість та 

мудрість. Вона завжди бере активну участь у житті університету, постійно 

відвідує конференції, семінари, де намагається відкрити для себе щось нове 

та цікаве. Її виступи залишаються в пам’яті студентів, аспірантів та колег-

науковців.  

Хороший викладач та науковець має бути дисциплінованим та 

самокритичним, мати потребу у постійному самовдосконаленні  та ставити 

високі вимоги до себе та своєї діяльності. Ці риси беззаперечно притаманні 

Т. О. Долбенко. 
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Таких висот, які підкорила ця жінка-професор, досягають не всі. Розум 

та здібності допомогли стати їй відомим науковцем, а любов та мудрість 

зробили її взірцевим викладачем. Саме синтез цих складових її характеру та 

умінь вирізняють Тетяну Олексіївну з-поміж інших науковців та викладачів.  

Доленосною була моя зустріч з Тетяною Олексіївною, адже ця 

співпраця подарувала мені можливість стати тим, ким я є зараз. І як було б 

добре, якби на кожному кроці ми зустрічали таких людей, як Тетяна 

Олексіївна Долбенко – щирих, людяних, висококультурних і освічених, які 

вміють дарувати знання і любов підростаючому поколінню. 
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Напрями наукових досліджень 
 

Долбенко Тетяна Олексіївна – відомий в Україні та за її межами вчений 

в галузі бібліотекознавства.  

До основних напрямків наукових розробок Тетяни Олексіївни належать 

дослідження з питань розвитку інтересів підлітків у бібліотеках для дітей з 

метою розширення їх світогляду та кола читання. Саме Т. О. Долбенко 

запропонувала розглядати гру як провідний вид діяльності дітей. 

Велику увагу Т. О. Долбенко приділяла методиці і технології 

активізації пізнавальної діяльності підлітків. З метою самостійного розвитку 

пізнавальної діяльності підлітків Тетяною Олексіївною розроблялися і 

застосовувалися різні методи і технології для популяризації літератури, 

спрямованої, в основному, на розвиток пізнавальної активності підлітків, 

становлення їх як суб’єктів діяльності. 

Дослідниця також приділяла значну увагу теоретичним основам 

активізації пізнавальної діяльності підлітків, висвітленню теоретичних засад 

формування пізнавального інтересу підлітків у вітчизняному 

бібліотекознавстві. 

Т. О. Долбенко досліджувала проблемні форми і методи у системі 

розвитку мислення підлітків, науково обґрунтувала та експериментально 

перевірила способи створення проблемних ситуацій, з метою активізації 

читання природничо-наукової літератури серед підлітків в умовах дитячих 

бібліотек. 

Вагомою є участь Т. О. Долбенко у розробці науково-методичних 

матеріалів, що мають на меті допомогти працівникам обласних бібліотек у 

проведенні наукових досліджень. 

Велику частину наукового доробку Т. О. Долбенко становить розробка 

курсів, які знайомлять студентів з різними формами і методами пропаганди 

природничо-наукової літератури, оволодіння методиками активних форм 

популяризації літератури для дітей, формування і використання документів, 

їх консервації та реставрації, фінансовому і юридичному захисту. 

Значна увага Тетяни Олексіївни, як дослідника, присвячена шляхам 

поліпшення підготовки спеціалістів, визначення назв кваліфікацій в сучасній 

системі підготовки кадрів у галузі культури і мистецтв, розробці стандартів 

вищої освіти в контексті змісту підготовки бібліотечних кадрів. 
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1983 

1. Методичні поради обласним бібліотекам для дітей по 

проведенню наукових досліджень / Т. О. Долбенко. – К. : ДРБ для дітей, 

1983. – 48 с. 

 

2. Програма наукового дослідження «Підвищення рівня 

кваліфікації серед учнів 5–7 класів на допомогу вивченню природничих 

наук» / Т. О. Долбенко. – К. : ДРБ для дітей, – 1983. – 61 с. 

 

1984 

3. Методичні поради по обробці матеріалів, які були отримані в 

ході наукового дослідження «Підвищення рівня пропаганди літератури 

серед  учнів  5–8 класів на допомогу вивченню природничих наук» /  

Т. О. Долбенко. – К. : ДРБ для дітей, 1984. – 65 с. 

 

1987 

4. Формування інтересу до природничо-наукової літератури 

серед підлітків в бібліотеках для дітей Української УРСР / Т. О. Долбенко 

// Актуальні питання розвитку культури і мистецтва : тези доп. респ. 

творч. конф., Одеса, 24–26 квіт. – О., 1987. – С. 67–69. 

 

1988 

5. Оволодіння методикою пропаганди природничо-наукової 

літератури – одне із основних у підготовці бібліотечних кадрів /  

Т. О. Долбенко  // Актуальні проблеми підготовки кадрів в області 

мистецтва і культури в світлі перестройки вищої і середньої спеціальної 

освіти : матеріали респ. наук.-теорет. конф. – Миколаїв, 1988. – С. 167–

168. 
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1989 

6. Комплектування бібліотечного фонду природничо-науковою 

літературою міських ЦБС для дітей / Т. О. Долбенко // Бібліотекознавтво і 

бібліогр. – 1989. – Вип. 29. – С. 54–60. 

 

7. Методичні поради до самостійної роботи над курсом «Робота 

– бібліотек для дітей на допомогу вивченню природничо-наукових 

дисциплін у школі» / Т. О. Долбенко. – К. : КДІК, 1989. – 15 с. 

 

8. Методичні поради по активізації читання природничо-

наукової літератури підлітками в бібліотеках для дітей / Т. О. Долбенко. – 

К. : КДІК, 1989. – 27 с. 

 

9. Проблеми формування і використання природничо-наукової 

літератури в ЦБС для дітей / Т. О. Долбенко // Бібліотекознавство і 

бібліогр. – 1989. – Вип. 29. – С. 54–60. 

 

10.  Програма курсу «Екологічне виховання читачів у дитячих та 

юнацьких бібліотеках для студентів третього курсу спеціалізації дитячої 

та юнацької літератури і бібліотечної роботи з дітьми» / Т. О. Долбенко – 

К. : КДІК, 1989. – 14с. 

1990 

11.  Проблемные ситуации как метод активизации чтения 

естественнонаучной литературы в библиотеках для детей : дис .. канд. 

пед. наук / Долбенко Татьяна Алексеевна ;  Ленинград. гос. ин-т 

культуры, КГИК, Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Л., 1990. 

 

12.  Проблемные ситуации как метод активизации чтения 

естественнонаучной литературы в библиотеках для детей : автореф. 
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дис. ... канд. пед. наук / Т. А. Долбенко ; Ленинград. гос. ин-т культуры, 

КГИК, Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Л., 1990. – 15 с. 

  

1992 

13.  Бібліотека на допомогу відродженню сім’ї, ставлення до 

української літератури як фактор духовного розвитку підлітків /  

Т. О. Долбенко // Тези до XIX звітної конф. проф.-викл. складу та асп. ін-

ту. – К., 1992. – С. 97–98. 

 

14.  Місце бібліотеки в соціалізації юнацтва / Т. О. Долбенко // 

Біблітеки України юнацтву : інформ. бюл. – К., 1992. – Вип. 3. – С. 10–12. 

 

15.  Програма виробничої практики студентів III курсу 

факультету бібліотечно-інформаційних систем спеціалізації «Бібліотечно- 

інформаційних систем для дітей та юнацтва» / Т. О. Долбенко. – К. : 

КДІК, 1992. – 16 с. 

 

16.  Соціологічні дослідження читання молоді – новий напрямок 

діяльності юнацьких бібліотек України : зб. матеріалів Міжнар. наук. 

конф. 21–23 лист. 1995 р. / Т. О. Долбенко // Бібліотека у демократичному 

суспільстві. – К., 1992. – С. 153–156. 

1993 

17.  Бібліотечне обслуговування дітей та юнацтва : метод. рек. до 

вивч. курсу для студ. ф-ту бібл.-інформ, систем денної форми навч. /  

Т. О. Долбенко. – К. : КДІК, 1993.– 93 с.  

 

18. Проблеми керівництва читання дітей / Т. О. Долбенко // 

Бібліотека і бібліотечна професія в умовах інформатизації суспільства : 

тези доп. всеукр. наук, конф., Київ, 22–24 верес., 1993. – К., 1993. – С. 50–

51. 
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1994 

19.  Проблемні ситуації як метод активізації читання літератури /  

Т. О. Долбенко // Збірник наукових праць / КДІК. – К., 1994. – Вип. 2. –  

С. 56–63. 

 

20.  Роль сім'ї та бібліотеки у формуванні потреб дітей у читанні /  

Т. О. Долбенко // Збірник звітів конф. наук.-викл. складу і асп. ф-ту БІС за 

1993–1994 рр. / КДІК.  – К. , 1994. – С. 14–21.  

 

1996 

21.  Програма виробничої практики студентів ІІІ курсу 

факультету бібліотечно-інформаційної системи спеціалізації 

«Бібліотечно- інформаційні системи для дітей і юнацтва» / уклад.  

Т. О. Долбенко ; КДІК. – К., 1996. – 16 с. 

 

22.  Стан підготовки спеціалістів для дитячих і юнацьких 

бібліотек в Україні : зб. наук. ст. / Т. О. Долбенко // Актуальні питання 

діяльності дитячих бібліотек України та Німеччини. – К., 1996. – С. 49–53. 

 

23.  Соціологічно-психологічний підхід та досвід підготовки 

спеціалістів бібліотек : матеріали наук. читань 1996 р. / Т. О. Долбенко // 

Соціально-психологічні проблеми бібліотечної професіології 

менеджменту і маркетингу послуг. – К., 1996. – С. 13–15. 

 

1997 

24.  Бібліотечне обслуговування дітей та юнацтва : метод, рек. по 

написанню курсових робіт по курсу для студ. III курсу ф-ту БІС денної і 

заочної форми навч. / Т. О. Долбенко. – К. : КДІК, 1997. – 51 с. 
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25.  Бібліотечне обслуговування дітей та юнацтва : метод. рек. по 

написанню дипломних робіт з курсу «Бібліотечне обслуговування дітей та 

юнацтва» для студ. ф-ту БІС денної та заочної форми навч. 

 / Т. О. Долбенко. – К. : КДІК, 1997. – 26 с. 

 

26.  Бібліотечне обслуговування дітей та юнацтва : прогр. з курсу 

для студ. ф-ту БІС / Т. О. Долбенко. – К. : КДІК, 1997. – 35 с. 

 

27.  Бібліотечно-інформаційне обслуговування дітей і юнацтва : 

метод. рек. / Т. О. Долбенко. – К. : КДІК, 1997. – 26 с. 
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Бібліотечно-інформаційне обслуговування дітей і юнацтва : метод. рек. до 

підготов. і проведення семінар. занять з курсу «Бібліотечно-інформаційне 

обслуговування дітей і юнацтва  

/ Т. О. Долбенко. – К. : КДІК, 1997. – 26 с. 

 

29. Бібліотечне обслуговування дітей і юнацтва : метод. рек. до 
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обслуговування дітей і юнацтва / Т. О. Долбенко. – К. : КДІК, 1997. – 32 с. 

 

30.  Методика форм послуг читачам у бібліотеках для дітей : 
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31. Методика форм послуг читачам у бібліотеках для дітей : навч. 
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33.  Ред. Бібліографознавство: теорія і практика : зб. наук. пр. / М-

во культури і мистецтв України; КДІК ; редкол.: Бабич В. С., Долбенко Т. 

О. – К. : НПБ України, 1997. – 150 с. 
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Т. Долбенко  // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : 

зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. 2. – С. 19–27. 



 

 

 

 

 

 

 

 

52 
 

2001 

39.  Стандарт вищої освіти в контексті змісту підготовки 

бібліотечних кадрів / Т. О. Долбенко // Бібліотечна наука, освіта, професія 

у демократичній Україні. – К., 2001. – Вип. 3. – С. 38–45. 

 

40.  Стандарт вищої освіти підготовки бакалаврів з напряму 0201 

«Культура» 6.020.100 «Бібліотекознавство і бібліографія» : матеріали до 

стандарту вищої освіти // М-во культури і мистецтв України, КДІК ; уклад. 

Т. О. Долбенко, Т. Г. Горбаченко, Л. Г. Петрова та ін. – К., 2001. – 100 с. 

 

2002 

41.  Активізація пізнавальної діяльності підлітків у бібліотеці : 

методика, теорія, нові технології / Т. О. Долбенко // Вісник КНУКіМ. 

Серія «Педагогіка». – К., 2002. – Вип. 7. – 156–161. 

 

42.  Активізація пізнавальної діяльності підлітків : ігрові 

технології Т. О. Долбенко // Рідна шк. – 2002. – № 10. – С. 36–39. 

 

43.  Основні підходи до читання у системі активізації 

пізнавальних інтересів підлітків / Т. О. Долбенко // Вісник КНУКіМ. 

Серія «Педагогіка». – Вип. 8. – К., 2002. – С. 17–23. 

 

44.  Проблемні питання визначення назв кваліфікацій в сучасній 

системі підготовки кадрів у галузі культури і мистецтв / Т. О. Долбенко // 

Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні. – К., 2002. – 

Вип. 4. – С. 120–129. 

2003 

45.  Активізація пізнавальної діяльності підлітків : монографія /  

Т. О. Долбенко ; М-во культури і мистецтв України, КНУКіМ. – К. : 

Аратта, 2003. – 243 с. 



 

 

 

 

 

 

 

 

53 
 

46. Новітні методики і технології сприяння інтелектуалізації 

підлітків – передумова активізації їх пізнавальної діяльності // Вісник 

КНУКіМ. Серія «Педагогіка». – К., 2003. – Вип. 9. – С. 32–40. 

 

47.  Основні підходи до читання у системі активізації 

пізнавальних інтересів підлітків // Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка». – 

К., 2003. – Вип. 8. – С. 17–23. 

 

48.  Психолого-педагогічні засади активізації пізнавальної 

діяльності підлітків у дитячій бібліотеці / Т. О. Долбенко // Бібліотечна 

наука, освіта, професія у демократичній Україні. – К., 2003. – Вип. 5. – 

 С. 38–45. 

 

2004 

49.  Активізація пізнавальної діяльності підлітків : ігрові 

технології / Т. Долбенко // Рідна шк. – 2004. – № 11. – С. 32–35 

 

50.  Інформаційні технології активізації пізнавальної діяльності 

підлітків 12–13 років / Т. Долбенко. // Вісн. Кн. палати. – 2004. – № 3 –  

С. 17–19. 

 

51. Розвиток художнього смаку та кола читання для розширення 

пізнавальної діяльності дітей / Т. Долбенко // Вісн. Кн. палати. – 2004. – 

№ 1. – С. 32–35. 

 

52. Технологія активізації пізнавальної діяльності підлітків 14-ти 

років / Т. О. Долбенко // Рідна шк. – 2004. – № 9. – С. 37–40. 

 

53.  Форми активізації пізнавальної діяльності підлітків 12–13 

років  / Т. Долбенко // Вісн. Кн. палати. – 2004.– № 9 – С. 32–35. 



 

 

 

 

 

 

 

 

54 
 

54.  Ред. Душенчук Н. Г., Чачко С. О. Науково-дослідна робота 

дитячих бібліотек  України (1960–1975 рр.) / Н. Г. Душенчук, С. О. Чачко 

; наук. ред.: Т. О. Долбенко, Л. П. Каліберда ; НБУ для дітей. – К., 2004. –

71 с. 

2005 

55.  Наукові підходи до з’ясування природи пізнавальної 

діяльності підлітків / Т. Долбенко // Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка». 

– К., 2005. – Вип. 13.– С. 45–54. 

 

56.  Пізнавальна активність підлітків як предмет вивчення 

педагогіки і психології / Т. Долбенко // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 10. – 

С. 22–26. 

 

57.  Проблеми вікових і психологічних особливостей підлітків у 

90-х роках ХХ століття у системі активізації їхньої пізнавальної 

діяльності / Т. Долбенко // Вісн. Кн. палати. – 2005. – № 11. – C. 16–19.  

 

2006 

58.  Проблеми вікових і психологічних особливостей підлітків-

читачів у 90-х роках ХХ століття у системі активізації їхньої пізнавальної 

діяльності / Т. Долбенко // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 6. – С. 21–24. 

 

59. Розвиток пізнавального інтересу як засіб активізації 

пізнавальної діяльності підлітків / Т. Долбенко // Вісн. Кн. палати. – 2006. 

– № 1. – С. 18–21. 

 

60.  Формування пізнавального інтересу учнів засобами науково-

пізнавальної літератури / Т. О. Долбенко // Рідна шк. – 2006. – № 2. –  

С. 55– 57. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

55 
 

2007 

61.  Роль бібліотек для дітей в активізації пізнавальної діяльності 

12–13, 14 років / Т. О. Долбенко // Вісн. Кн. палати. – 2007. – № 12. –  

С. 19. 

2009 

62.  Державна інформаційна політика : робоча прогр. для студ. 

спец. 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія»  

/ Т. О. Долбенко. – К. : КНУКіМ, 2009.– 52 с. 

 

63.  Консервація і збереження документів : робоча прогр. для 

студ. спец. 6.02010 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»  

/ Т. О. Долбенко. – К. : КНУКіМ, 2009. – 48 с. 

 

2010 

64.  Національні бібліотеки світу : робоча прогр. для студ. спец. 

6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство: бібліографія» /  

Т. О. Долбенко. – К. : НАКККіМ, 2010. – 48с. 

 

65.  Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень 

активізації пізнавальної діяльності дітей : дис. ... д-ра культурології: 

 / Т. О. Долбенко ; наук. конс. А. С. Чачко; офіц. оп. М. С. Слободяник,  

М. С. Тимошик, Н. М. Цимбалюк ; КНУКіМ. – К., 2010. – 539 с.  

 

66.  Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень 

активізації пізнавальної діяльності дітей : автореф. дис. ... д-ра 

культурології  / Т. О. Долбенко; наук. конс. А. С. Чачко; офіц. оп. 

 М. С. Слободяник, М. С. Тимошик, Н. М. Цимбалюк ; КНУКіМ. – К., 2010. 

– 39 с. 



 

 

 

 

 

 

 

 

56 
 

67.  Фондознавство : робоча прогр. для студ. спец. 6.020102 

«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / Т. О. Долбенко. – К. : 

КНУКіМ. – 2010. – 68 с. 

 

2011 

68.  Формування пізнавального інтересу учнів засобами науково-

пізнавальної літератури / Т. О. Долбенко // Книга в сучасній культурі 

України. У 2 т. Т. 1. Хрестоматія / КНУКіМ. – Біла Церква, 2011. – С. 69–

76. 

69. Рец.: Лучанська В. В. Методологічні підстави теоретичного 

аналізу екології культури в інформаційному суспільстві : монографія /  

В. В. Лучанська ; наук. конс. Л. Г. Петрова, Рец. Т. О. Долбенко ; М-во 

освіти і науки України; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2011. – 195 с. 

 

2013 

70.  Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень 

активізації пізнавальної діяльності дітей : монографія / Т. О. Долбенко. – К. : 

Вид-во Ліра-К, 2013 – 432 с.  

 

71.  Ред. Комунікаційні технології: наук. журн. У 2-х т. Т. 1. / 

КНУКіМ, Ін-т журналістики і міжнар. відносин ; голов. ред.  

О. М. Холод, редкол.: М. М. Поплавський, Т. О. Долбенко [та ін.]. – К. : 

КНУКіМ, 2013. – 343 с.  

 

72.  Ред. Комунікаційні технології: наук. журн. У 2-х т. Т. 2. / 

КНУКіМ, Ін-т журналістики і міжнар. відносин ; голов. ред.  

О. М. Холод, редкол.: М. М. Поплавський, Т. О. Долбенко [та ін.]. – К. : 

КНУКіМ, 2013. – 202 с.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

57 
 

73.  Ред. Наукова бібліотека Київського національного університету 

культури і мистецтв: від витоків до сьогодення : іст. нарис / Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, Наук. б-ка ; упоряд. О. О. Скаченко ; наук. ред.  

Т. О. Долбенко ; редкол.: Ю. І. Горбань [та ін.]. – К. : Вид. Ліра-К, 2013. – 

168 с.  

 

74.  Ред. Український інформаційний простір: наук. журн. У 2-х ч.  

Ч. 1. / КНУКіМ, Ін-т журналістики і міжнар. відносин ; голов. ред.  

М. С. Тимошик, редкол.: М. М. Поплавський, Т. О. Долбенко [та ін.]. – К. : 

КНУКіМ, 2013. – Число 1. – 314 с.  

 

75.  Ред. Український інформаційний простір: наук. журн. У 2-х ч.  

Ч. 2. КНУКіМ, Ін-т журналістики і міжнар. відносин ; голов. ред.  

М. С. Тимошик, редкол.: М. М. Поплавський, Т. О. Долбенко [та ін.]. – К. : 

КНУКіМ, 2013. – Число 2. – 328 с.  

 

2014 

76. Рец. Науково-видавнича діяльність КНУКіМ, 1973–2013 рр. : 

бібіліогр. покажч. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв, Наук. б-ка ; упоряд. О. О. Скаченко ; редкол.:  М. М. Попласький,  

І. С. Бондар, С. Д. Безклубенко [та ін.]. – К. : Вид. цент КНУКіМ, 2014. – 

288.с. 

 

2015 

77. Рец. Каракоз О. О. Цензура в публічних бібіліотеках України 

1917–1939 рр. : монографія. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2015. – 180 с. 



 

 

 

 

 

 

 

 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОВА ШКОЛА 



 

 

 

 

 

 

 

 

59 
 

Науковий керівник дисертаційних робіт 
 

1997 
 

78.  Медведєва В. М. Формування інтересу читачів-підлітків до 

української художньої літератури в бібліотеках для дітей : дис. ... канд. пед. 

наук : (07.00.08) / Медведєва Валентина Миколаївна ; наук. кер. Т. О. 

Долбенко, офіц. оп. А. С. Чачко, Т. П. Павлуша ; КДІК, Ін-т педагогіки АПН 

України. – К., 1997. – 191 с.  

79. Медведєва В. М. Формування інтересу читачів-підлітків до 

української художньої літератури в бібліотеках для дітей : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : (07.00.08) / Медведєва Валентина Миколаївна ; наук. кер.  

Т. О. Долбенко, офіц. оп. А. С. Чачко, Т. П. Павлуша; КДІК, Ін-т педагогіки 

АПН України. – К., 1997. – 29 с. 

1998 

80. Бачинська Н. А. Формування особистості підлітків в клубах за 

інтересами в умовах бібліотек для дітей : дис. ... канд. пед. наук : (07.00.08) / 

Бачинська Надія Анатоліївна ; наук. кер. Т. О. Долбенко, офіц. оп. А. С. 

Чачко, Т. П. Павлуша ; КДУКіМ, Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1998. – 

134 с. 

81. Бачинська Н. А. Формування особистості підлітків в клубах за 

інтересами в умовах бібліотек для дітей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

(07.00.08) / Бачинська Надія Анатоліївна ; наук. кер. Т. О. Долбенко, офіц. 

оп. А. С. Чачко, Т. П. Павлуша ; КДУКіМ, Ін-т педагогіки АПН України. – К., 

1998. – 16 с. 

82. Дяченко Н. С. Формування системи рекомендаційних 

бібліографічних посібників для дітей в Україні : дис. ... канд. пед. наук : 

(07.00.08) / Дяченко Надія Сергіївна; наук. кер. Т. О. Долбенко, офіц. оп.  

Н. Г. Джинчарадзе, Т. В. Добко ; КДУКіМ, Харк. держ. акад. культури.  – К., 

1998. – 268 с.  



 

 

 

 

 

 

 

 

60 
 

83. Дяченко Н. С. Формування системи рекомендаційних 

бібліографічних посібників для дітей в Україні : автореф. дис. ... канд. пед. 

наук : (07.00.08) / Дяченко Надія Сергіївна ; наук. кер. Т. О. Долбенко, офіц. 

оп. Н. Г. Джинчарадзе, Т. В. Добко; КДУКіМ, Харк. держ. акад. культури. – 

К., 1998. – 16 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

61 
 

Опонент дисертаційних робіт 

 

84. Зніщенко М. П. Становлення та розвиток публічних бібліотек для 

дітей в Україні (1900–1939 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : (07.00.08) / Зніщенко 

Микола Павлович ; наук. кер. Т. І. Ківшар, офіц. оп. В. М. Даниленко, 

 Т. О. Долбенко ; КДУКіМ, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 

1998. – 171 с. 

 

85. Зніщенко М. П. Становлення та розвиток публічних бібліотек 

для дітей в Україні (1900–1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 

(07.00.08) / Зніщенко Микола Павлович; наук. кер. Т. І. Ківшар, офіц. оп.  

В. М. Даниленко, Т. О. Долбенко ; КДУКіМ, Нац. б-ка України ім.  

В. І. Вернадського. – К., 1998. – 16 с. 

 

86. Москаленко Н. М. Гуманітаризація вищої культурологічної 

освіти в Україні ХХ–ХХІ ст. : дис. ... канд. культурології: (26.00.01) / 

Москаленко Надія Миколаївна; наук. кер. М. М. Поплавський; офіц. оп.  

Т. О. Долбенко, В. О. Пішванова ; М-во культури і туризму України; 

КНУКіМ. – К., 2010. – 198 с. 

 

87. Москаленко Н. М.  Гуманітаризація вищої культурологічної 

освіти в Україні ХХ-ХХІ ст. : автореф. дис. ... канд. культурології: (26.00.01) 

/ Москаленко Надія Миколаївна; наук. кер. М. М. Поплавський; офіц. оп.  

Т. О. Долбенко, В. О. Пішванова ; М-во культури і туризму України; 

КНУКіМ. – К., 2010. – 16 с. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

62 
 

Науковий керівник магістерських  робіт 

 

2005 

88. Бабенко Ю. П. Формування бібліотечного фонду Національної 

Парламентської бібліотеки України : магістр. робота / Ю. П. Бабенко ; наук. 

кер. Т. О. Долбенко. –  К., 2005. – 101 c. 

 

2006 

89. Кулик В. П. Автоматизація процесів формування бібліотечного 

фонду : дипломна робота / В. П. Кулик ; наук. кер. Т. О. Долбенко. – К., 2006. 

– 94 c. 

 

2007 

90. Зоріна З. Ю. Формування асортименту книготорговельних 

підприємств України в умовах адаптації до ринку у 90-х роках ХХ століття та 

на початку ХХІ століття : дипломна робота / З. Ю. Зоріна ; наук. кер.  

Т. О. Долбенко. – К., 2007. – 90 c. 

91. Лук’янець Н. М. Комерційні ризики у діяльності 

книготорговельних підприємств України : магістр. робота / Н. М. Лук’янець ; 

наук. кер. Т. О. Долбенко. –  К., 2007. – 88 c. 

 

2008 

92. Бойченко Л. В. Електронні бібліотеки: системний підхід до 

формування фондів : магістр. робота / Л. В. Бойченко ; наук. кер.  

Т. О. Долбенко. – К., 2008. – 97 c. 

93. Павленко О. П. Соціально-психологічний процес сприйняття 

реклами книжкової продукції : магістр. робота / О. П. Павленко ; наук. кер.  

Т. О. Долбенко. – К., 2008. – 102 c. 



 

 

 

 

 

 

 

 

63 
 

94. Піскун Т. В. Формування фонду Державної історичної бібліотеки 

України : магістр. робота / Т. В. Піскун ; наук. кер. Т. О. Долбенко. – К., 2008. 

– 95 c. 

95. Сєрєбрякова І. О. Формування фонду Національної 

Парламентської бібліотеки України : магістр. робота / І. О. Сєрєбрякова ; 

наук. кер. Т. О. Долбенко. –  К., 2008. – 90 c. 

 

2009 

96. Кузьменко Ю. І. Інформаційна безпека та організація технічного 

захисту інформації в Україні : магістр. робота / Ю. І. Кузьменко ; наук. кер.  

Т. О. Долбенко. – К., 2009. – 97 c. 

 

2011 

97. Корж А. М. Електронні бібліотеки в національних бібліотеках 

світу : магістр. робота / А. М. Корж ; наук. кер. Т. О. Долбенко. – К., 2011. – 

98 c. 

98. Сироватка Ю. В. Ринкова політика зарубіжних національних 

бібліотек в інформаційній інфраструктурі : магістр. робота / Ю. В. Сироватка 

; наук. кер. Т. О. Долбенко. – К., 2011. – 103 c. 

99. Тішевська В. Л. Система документопостачання наукових 

бібліотек : магістр. робота : / В. Л. Тішевська ; наук. кер. Т. О. Долбенко. – К., 

2011. – 111 c. 

 

2013 

100. Жаборовська Н. О. Науково-педагогічна діяльність Тетяни 

Олексіївни Долбенко : магістр. робота / Н. О. Жаборовська ; наук. кер. Т. О. 

Долбенко. – К., 2013. – 129 c. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

64 
 

2014 

101. Байраківська Г. М. Формування фонду Вінницької обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва : магістр. робота /  

Г. М. Байраківська ; наук. кер. Т. О. Долбенко. –  К., 2014. – 81 c. 

102. Калюжна Н. М. Масові комунікації в діяльності публічних 

бібліотек : магістр. робота / Н. М. Калюжна  ; наук. кер. Т. О. Долбенко. – К., 

2014. – 80 c. 

103. Ломачук  Ю. В. Сучасні напрями інформатизації та автоматизації 

формування фондів публічних бібліотек : магістр. робота / Ю. В. Ломачук  ; 

наук. кер. Т. О. Долбенко. – К., 2014. – 118 c. 

104. Потернак Ю. А. Електронні технології формування фондів 

бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі Наукової бібліотеки 

Київського національного університету культури і мистецтв : магістр. робота 

/ Ю. А. Потернак ; наук. кер. Т. О. Долбенко. – К., 2014. – 98 c. 

 

2015 

105. Буряк Я. С. Система підвищення кваліфікації бібліотечних 

працівників в умовах реформування сфери культури : магістр. робота / 

 Я. С. Буряк ; наук. кер. Т. О. Долбенко. – К., 2015. 

106. Корольова К. С. Культура читання в сучасному інформаційному 

суспільстві : магістр. робота / К. С. Корольова ; наук. кер. Т. О. Долбенко. – 

К., 2015. 

107. Охота  Л. В. Сучасні тенденції реалізації зберігання бібліотечних 

фондів : магістр. робота / Л. В. Охота ; наук. кер. Т. О. Долбенко. – К., 2015. 

108. Савчук У. О. Управління бібліотеками України в контексті 

бібліотечного законодавства : магістр. робота / У. О. Савчук ; наук. кер.  

Т. О. Долбенко. –  К., 2015.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

65 
 

 

 

 

 
РЕЦЕНЗІЇ НА 

МОНОГРАФІЇ 



 

 

 

 

 

 

 

 

66 
 

 
Рецензія 

 
на монографію Долбенко Тетяни Олексіївни  

кандидата педагогічних наук, професора «Активізація 

пізнавальної діяльності підлітків» 

 
Актуальність обраної Т. О. Долбенко, теми монографії є очевидною і 

не викликає сумнівів. Вона зумовлюється перш за все змінами, що 

відбуваються в суспільстві, вимогами до підвищення рівня інтелектуалізації, 

що передбачає увагу до досліджень проблем використання пізнавальної 

інформації, як такого ресурсу, який забезпечить інтенсифікацію всіх сфер 

життєдіяльності. 

Варто відзначити, що підлітки є однією з перспективних груп, які в 

майбутньому будуть забезпечувати розвиток країни і тому активізація їх 

пізнавальної діяльності на основі нових бібліотечно-інформаційних 

технологій засобами популяризації науково-пізнавальної літератури є 

важливим завданням педагогіки і бібліотекознавства. 

У монографії розкрита роль книги у пізнавальному розвитку підлітків. 

Переконливо доводиться, що книга для підлітків є не лише джерелом 

пізнання нового, а й учасник багатосторонніх зв'язків з дійсністю: природою, 

людьми, різними предметами, що її оточують. Вона є прямим засобом 

розширення їх світогляду. 

Слід позитивно оцінити результати аналізу сучасних психолого- 

педагогічних концепцій  формування пізнавальної діяльності підлітків, 

пізнавальних інтересів, пізнавальна активність, пізнавальні уміння вивчення 

яких є важливим для активізації пізнавальної діяльності підлітків у 

бібліотеках для дітей. Зокрема показано, що у формуванні пізнавальної 

діяльності підлітків визначені основні компоненти навчально-пізнавальної 

діяльності, організація навчання в умовах комп'ютерного навчання, 

структура пізнавальної самостійності визначені принципи пізнавальної 

перспективи, значення перспективної спрямованості навчання, головні 
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завдання керування пізнавальною діяльністю учнів. Представлені визначення 

таких понять, як пізнавальна перспектива і світогляд, творча 

індивідуальність, колективна навчально-пізнавальна діяльність. 

Визначені типи задач (що потребують репродуктивної діяльності, 

активної самостійної, творчої діяльності, які приводять до „відкриття" нових 

знань та засобів діяльності), проблемні задачі, пошукові пізнавальні задачі. 

Визначений змістовий аспект формування світоглядних знань 

підлітків, умови які сприяють ефективному формуванню світоглядних знань 

учнів, організаційно-методичні аспекти формування світоглядних знань. 

Докладно розкривається в монографії теоретичні засади формування 

пізнавального інтересу у педагогіці і психології відзначається, що 

пізнавальний інтерес розглядається, як вибіркова спрямованість психічних 

процесів людини на об'єкти та явища психічних процесів людини на об'єкти 

та явища навколишнього світу, як тенденція, прагнення, потреба займатися 

саме даною галуззю явищ, даною діяльністю, що приносить задоволення, як 

спричиняюча сила активності особистості в ставленні до навколишньої 

діяльності.  

Формуванню пізнавальних інтересів сприяє гра - свято, яка здатна в 

захоплюючій формі допомагати засвоєнню підлітками системи філософських 

уявлень, створюючи цілісну картину оточуючого нас світу на основі 

сучасних наукових теорій та ідей. 

Важливе значення має вивчення індивідуальних особливостей кожної 

особистості в різних ситуаціях, створення спеціальних ситуацій, які 

спрямовані на виникнення самостійного пізнання, стимулювання 

самостійності і самореалізації в процесі науково-пошукової діяльності і в 

спілкуванні з дорослими і однолітками. 

В монографії велика увага приділяється висвітленню теоретичних 

засад формування пізнавального інтересу підлітків у вітчизняному 

бібліотекознавстві. Переконливо показана динаміка читання підлітками 

науково-пізнавальної літератури протягом 70-90-х років XX століття. 
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Головними мотивами читання науково-пізнавальної літератури підлітків у 

70- 80 роках є необхідність читання у зв'язку з практичною діяльністю, 

потреба поглиблювати свої знання за допомогою читання природничої 

літератури, інтерес до самого читання природничої літератури, необхідність 

читання природничої літератури у зв'язку з підготовкою до майбутню 

професійної діяльності. 

Формуванню і розвитку інтересу до науково-пізнавальної літератури у 

підлітків у 70-80 роках XX століття сприяла популяризація книг через такі 

форми, як, природничі загадки, шаради, вікторини, конкурси, вирішення 

певних пізнавальних завдань, рекомендаційні бесіди, бесіди про прочитання, 

огляди, гуртки, клуби за інтересами, літературні ігри. Проте, епізодично 

застосовується такі форми роботи як природничо-наукові читання, декади, 

місячники, презентації нової книжки, диспути, не набула широкого 

розповсюдження така форма роботи орієнтована на конкретні читацькі 

групи, як любительські клуби. 

Ґрунтовно в монографії розглядається досвід роботи бібліотек для 

дітей по популяризації науково-пізнавальної літератури серед підлітків 

України. 

Теоретичний аналіз проблеми дозволяє зробити висновки, що читання 

природничо-наукової літератури вивчалося починаючи з 20-х років XX 

століття. 

 Підлітки звертаються до науково - пізнавальної книжки для 

розширення кола питань, які їх цікавлять, або для отримання точних знань, 

конкретних фактів, активно використовуючи із літератури вичерпні відомості 

для навчання і щоденної діяльності. 

Бібліотекознавці виділяють три групи підлітків - читачів науково-

пізнавальної літератури. До першої відносяться ті в яких пізнавальна 

активність виражена слабо. Вони вибирають науково-пізнавальні видання під 

впливом випадкових мотивів. До другої входять підлітки у яких 

спостерігаються спроби самостійно осмислити прочитане, сприйняти його в 



 

 

 

 

 

 

 

 

69 
 

порівнянні з уже відомим із шкільних уроків, власного життєвого досвіду, 

сформулювати своє судження про книжку. Ці читачі, в основному, 

вибирають науково-пізнавальні книжки відповідно до своїх пізнавальних 

інтересів. Підлітки що становлять тертю групу не тільки хочуть пізнати нове, 

а й намагаються активно використовувати прочитане. 

Підкреслюється, що в роботі з науково-пізнавальною літературою 

бібліотекар повинен спиратись на кращі риси особистості підлітків: їх 

емоційність фантазію, прагнення до ідеалу, прагнути за допомогою 

тактовного педагогічного впливу (вибір оптимального стилю спілкування, 

залучення до активної діяльності, самостійної творчості, рекомендації 

кращих зразків літератури та ін.) залучити приховані резерви психічного 

складу підлітків активізувати їх читацький розвиток. 

Динаміка читання науково-пізнавальної літератури свідчить, що 

щоденне читання читачів учнів 5-6 класів у 90-х роках зменшилось до 1,47 

години, підготовка уроків - до 1,34 замість 1,93, що дає можливість 

стверджувати зменшення інтелектуального розвитку підлітків. 

Якщо науково-пізнавальну книжку у 1969-1971 рр. Читали 73% 

підлітків, то сьогодні читання науково-пізнавальної літератури зменшилося у 

чотири рази. 

Спостерігається тенденція до скорочення числа тих підлітків, які 

орієнтовані на нормативне читання, на набування знань у процесі навчання у 

школі уповільнився інтелектуальний розвиток дітей. У середньому лише 1/3 

частина підлітків в 10-11 років може бути внесена до розряду любителів 

читання, присвячуючи цьому кожний день 2-3 години. Значні групи дітей 

зовсім не читають кожного дня, а лише тоді коли дістануть цікаву книжку. 

В роботі поданий глибокий аналіз практичної діяльності бібліотек для 

дітей по популяризації науково-пізнавальної літератури, який дав можливість 

автору зробити висновки про те, що в бібліотеках для дітей сформувалися 

основні напрямки роботи по формуванню інтересу до науково-пізнавальної 



 

 

 

 

 

 

 

 

70 
 

літератури. Вони не мають чітких розмежувань, постійно переплітаються, 

взаємно збагачують один одного. 

Бібліотеки для дітей використовують різні форми і методи з 

формування інтересу до науково-пізнавальної літератури. Основними 

формами формування інтересу до науково-популярної літератури є книжкові 

виставки, тематичні полички, огляди літератури, групові бесіди, конкурси. 

Застосовують такі ігрові форми, як вікторини, подорожі конкурси 

уважних і начитаних, ігри «Поле чудес», ринги. 

Вибір форм залежить від завдань, які поставили перед собою 

бібліотекарі, асортименту книжок, які вони збираються рекомендувати, від 

групи читачів. 

Належну увагу Т. О. Долбенко приділяє висвітленню ролі гри у 

розвитку підлітків. Показано, що гра виникла на найдавнішому етапі 

розвитку суспільства і в усі часи була своєрідною школою розвитку дітей. У 

грі пізнаються різні сторони життя. Вона допомагає підліткам одержувати 

значну інформацію, яка надходить до них без натиску і насилля. У 

застосуванні ігор повинен використовуватися системний, діяльний підхід. 

Методологічною основою ігор повинні виступати психологічні 

закономірності розвитку дітей. 

Ігри здатні в захоплюючій формі представити до сприйняття і сприяти 

засвоєнню підлітками системи філософських уявлень, створюючи цілісну 

картину оточуючого їх світу на основі сучасних наукових теорій і ідей. 

В бібліотекознавстві застосовуються такі види ігор, як пізнавально-

розважальні, ігри змагання, літературні ігри, ігри в книжку, ігри пов'язані з 

телебаченням, шоу-вікторини; що, де, коли; поле чудес, ділові ігри, ігри 

лотереї, конкурси, рольові ігри. 

Докладно розглядається в монографії засоби і прийоми активізації 

пізнавальної діяльності підлітків, їх пізнавальної активності, пізнавального 

інтересу. Зокрема, формуванню пізнавального інтересу у підлітків сприяє 

правильна організація навчальної діяльності, заняття в гуртках, екскурсії, 
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виконання домашніх завдань, цікавий урок, педагогічно цілеспрямовані 

засоби заохочення і контролю, диспути, читання науково-пізнавальної 

літератури, розв'язання пізнавальних завдань, проблемних ситуацій, 

вивчення природничих дисциплін, поглиблене викладання навчального 

матеріалу, творчі, самостійні роботи, задачі. Важливими засобами розвитку 

пізнавальних інтересів підлітків вважається пізнавальні завдання, дидактичні 

ігри, читацькі конференції, олімпіади, конкурси, вікторини. 

Розвитку пізнавального інтересу підлітків в процесі навчання сприяє 

застосування різних типів нестандартних завдань, вправ на розвиток уміння 

висловлювати здогад, припущення доводити справедливість певних 

тверджень збагачення навчального матеріалу завданням комбінованого типу 

та задачами з логічним навантаженням, виконання інтегрованих завдань - 

комплексів, використання цікавинок на уроках (завдання для 

інтелектуального самовдосконалення), головоломки. 

Мотивами виявлення і розвитку пізнавальних інтересів учнів є 

самостійне виконання ними завдань, використання технічних засобів 

навчання. 

Велика увага у монографії приділяється висвітленню проблеми 

формування пізнавальної активності підлітків. Вивчення показало, що 

формування пізнавальної активності підлітків у педагогіці здійснюється 

через застосування дидактичних засад розвитку пошукової пізнавальної 

активності учнів, вироблення моделі структури їх пізнавальної активності, 

створення спеціальної організації навчально-пізнавальної діяльності, 

формування пізнавальної активності в процесі формування загальних вмінь у 

підлітків, формування пізнавальної самостійності учнів. 

Пошукова пізнавальна активність розглядається як причина і наслідок 

прогресивного функціонування навчальної проблемної ситуації, яка є 

складною системою суб'єктивно-особистісною, змістовно-предметною і 

міжсуб'єктною стороною навчального процесу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

72 
 

Визначені діагностичні показники пошукової пізнавальної активності 

підлітків, взаємозв'язок вікової динаміки і збагачення пізнавального досвіду 

підлітків, розширення їх соціальної позиції також формування необхідних 

рефлексивних умінь і навичок, інтенсивний розвиток самосвідомості і 

інтелекту. 

Авторка докладно розглядає проблему формування пізнавальних умінь. 

Підкреслює, що формування вмінь забезпечує активну участь підлітків у 

виявленні структури дій і раціональної послідовності виконання окремих 

операцій із яких воно складається, необхідною умовою формування 

пізнавальних умінь є вибір раціональної методики, основними формами 

формування вмінь є навчальні завдання, які повинні органічно входити в 

уроки, класифікації, (тобто підлітки повинні вміти класифікувати (групувати) 

об'єкти за заданими ознаками), системи вправ, логічні завдання, порівняння, 

аналіз предметів, виділення ознак. 

У монографії ґрунтовно висвітлені вікові і психологічні особливості 

підлітків. Проаналізовані концептуальні підходи таких провідних психологів 

і педагогів, як І. Бех, А .А. Берн, Н. Губа, Т. Євдокієва, Г. Еббінгауз,  

Д. Б. Ельконін, Е. Г. Еріксона, Т. О. Логвиненко, В. Москавець, Л. Осьмак,  

Ж. Піаже, О. Пищалева, М. Поліщук, В. Поплужний, О. Почунайло, Н. Сас,  

В. Сухомлинський, Л. М. Тимошенко, Я. Хіміч, К. Г. Юнг; бібліотекознавців:   

Г. Гречко, В. Кузнецова, Н. Мазняк, Л. Н. Фоміна, Л. М. Фрідман, В. 

Чудінова,  

І. Тимошенко, Л. Г. Петрова та ін. 

Розроблена Т. О. Долбенко концепція активізації пізнавальної 

діяльності підлітків на основі популяризації науково-пізнавальної літератури 

із застосуванням ігрових технологій має теоретичну і практичну цінність. 

В ній визначені основні завдання популяризації науково-пізнавальної 

літератури серед підлітків система засобів активізації пізнавальної діяльності 

підлітків, умови її застосування. 
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В основу концепції активізації пізнавальної діяльності підлітків 

покладено рівневу референціацію популяризації науково-пізнавальної 

літератури з врахуванням рівнів засвоєння інформації, яка базується на 

психолого-педагогічній основі, зокрема, на психологічній концепції  

Л. Рубінштейна, про включення об'єкта думки в нові зв'язки в процесі 

мислення і тим самим виявлення в нього нових властивостей, які призводять 

до винаходів і відкриттів. 

Результати експерименту проведеного автором переконливо доводять, 

що головною складовою частиною нової бібліотечної технології 

популяризації науково-пізнавальної літератури з метою пізнавального 

розвитку підлітків є ігрова технологія, яка являє собою комплекс 

методологічних і психолого-педагогічних, програмно-технічних і 

організаційних засобів. 

Нова бібліотечна технологія ґрунтується на рівневій референціації і 

передбачає особистісно-орієнтовану модель популяризації науково-

пізнавальної літератури, організацію, переважно, індивідуальних ігрових 

форм у поєднанні з масовими і груповими ігровими формами. 

Діяльність підлітків розглядається на основі поетапного формування 

розумових дій підлітків. Застосування обраної теорії засвоєння дозволило 

активізувати пізнавальний процес, допомогу підліткам у процесі засвоєння 

пізнавальної інформації 

Ігрова технологія популяризації науково-пізнавальної літератури 

здійснювана на рівнях «бібліотекар – ігрові форми – бібліотекар» і «підліток 

– ігрові форми – підліток». 

Доведено, що ігрові технології активізують пізнавальну діяльність 

підлітків, дають можливість бібліотекарю робити висновки і накреслювати 

перспективу подальшого пізнавального розвитку підлітків. 

Викладені вище думки дають можливість зробити висновки про те, що 

зміст монографії є актуальним, цікавим і перспективним. Робота вирізняється 

високим рівнем аналізу, узагальнення опрацювання надбань попередників, 
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логікою викладення матеріалу, вірогідністю і ґрунтовністю висновків. 

Монографія має необхідну міру завершеності розроблення теми відповідно 

до вимог даного наукового документа і може бути рекомендована до друку. 

Доктор педагогічних наук, професор 
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Рецензія 

на монографію Долбенко Тетяни Олексіївни, 

кандидата педагогічних наук, професора «Активізації 

пізнавальної діяльності підлітків» 

Тема монографії, обрана автором, є актуальною, особливо, як 

підкреслює автор, на сучасному етапі розвитку демократичного суспільства в 

Україні, який характеризується суттєвими вимогами до підвищення рівня 

інтелектуалізації, що передбачає увагу до досліджень проблем використання 

пізнавальної інформації, як такого ресурсу, який має забезпечити 

інтенсифікацію всіх сфер життєдіяльності. 

Обрана Т. О. Долбенко тема монографії є актуальною, особливо, з 

огляду на те, що суспільства, які своєчасно не стали на шлях 

інтелектуалізації, безнадійно відстають від розвинених країн, залишаються у 

всебічній залежності від них. Інтелектуалізація суспільства не можлива без 

оволодіння методами опрацювання пізнавальної інформації, з усіх можливих 

існуючих джерел. 

Ми цілком підтримуємо думку автора про те, що підлітки, як визначена 

психологічно-вікова категорія суспільства є однією з перспективних груп, 

якій і належить здійснювати завдання наступного періоду розвитку України. 

Тому увага до активізації їх пізнавальної діяльності є важливим завданням 

основних гуманітарних наук, в першу чергу педагогіки, а також 

бібліотекознавства, оскільки в бібліотеках, як позашкільних закладах 

практично розвивається їх пізнавальна діяльність по опанування наукових, 

культурних, духовних надбань, зосереджених у книжкових та 

телекомунікативних джерелах. 

Одним із пріоритетних напрямків пізнавальної діяльності 

інтелектуалізації підлітків, нині стає саме використання можливостей 

бібліотечно-інформаційних технологій для реалізації ідей популяризації 

літератури активізації пізнавальної діяльності підлітків, її ролі у підвищенні 
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ефективності і якості підготовки дітей до життя в умовах інформаційного 

суспільства. 

Належна увага у монографії приділена розкриттю і ролі науково-

пізнавальної літератури у розвитку підлітків. Показано, що вона для 

сучасних підлітків є одним з основних джерел інформації, формування 

світогляду, розширення всебічної обізнаності, пам'яті і уваги. 

У монографії зроблений ґрунтовний аналіз таких концепцій, як 

формування пізнавальної діяльності підлітків, формування пізнавального 

інтересу, формування пізнавальної діяльності, формування пізнавальних 

умінь. Підкреслено, що пізнавальна діяльність підлітків вивчалася в процесі 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів в умовах комп'ютерного 

навчання, визначення пізнавальної перспективи і перспективних задач, 

формування світоглядних знань підлітків, їх творчої індивідуальності, що 

вона має визначені етапи колективної навчальної пізнавальної діяльності, 

фактори і умови, які впливають на процес формування творчої 

індивідуальності. 

Слід позитивно оцінити результати аналізу сучасних підходів 

науковців у педагогіці і психології до формування і розвитку пізнавальних 

інтересів підлітків, які засвідчили, що у філософських, психологічних та 

педагогічних дослідженнях представлені різноманітні трактування феномену 

інтересу. Він трактується як вибіркова спрямованість, пізнавальне 

відношення до навколишнього світу, як стимул і мотив пізнавальної 

діяльності, як стимулятор творчості і як структурний елемент творчої 

особистості. На сьогодні визначені такі рівні розвитку інтересу: 

споглядальний, діяльний, пізнавально-теоретичний, творчий і такі стадії: 

допитливість, цікавість, діяльний пізнавальний інтерес, теоретичний інтерес. 

Доведено, що пізнавальний інтерес є важливою ланкою формування 

світогляду особистості, найважливішим мотивом формування основ 

наукових знань. Джерелом пізнавальних інтересів виступає зміст навчання. 

Пізнавальний інтерес відіграє роль пускового механізму, який схиляє 
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підлітків до самостійних і практичних дій, стимулює її розвиток, творчу 

індивідуальність. Важливе місце у формуванні пізнавальних інтересів 

займають проблемне навчання, яке здійснюється у руслі повнокровного 

розвиваючого навчання, вирішення різних типів нестандартних завдань. 

Формування пізнавального інтересу може здійснюватися при наявності 

відповідних умов і проходження ряду етапів розвитку. 

У монографії докладно розглядається формування пізнавальної 

активності підлітків. Т. О. Долбенко підкреслює, що головним серед 

інноваційних дидактичних моделей формування пізнавальної активності 

підлітків є модульно-розвивальне навчання, яке реалізує потенціал 

особистості в самоактивності, при допомозі проблемних ситуацій, творчих 

завдань, та пізнавальних задачі. 

Пошукова пізнавальна активність розглядається як суттєва особистісна 

характеристика, що проявляється в здатності учня до перетворювальної 

(творчої) діяльності, спрямованої як на пізнання предметного і соціального 

світу так і самого себе і є необхідним атрибутом суб'єкта. 

Структура пізнавальної активності включає такі компоненти, як 

мотиваційний, операційний, особистісний. Основними моментами 

пізнавальної активності є потреба особистості в пізнанні, прагненні в 

пізнанні до самовияву, пізнавальній ініціативі, надситуативності при 

самовияві, перетворюванні мислення особистості з метою творчості чи 

поглибленого пізнання. 

Авторкою докладно розглядаються в монографії теоретичні засади 

формування пізнавального інтересу в підлітків у вітчизняному 

бібліотекознавстві. Серед виявлених мотивів звернення підлітків до книг 

природничої тематики у 80-х роках XX століття на першому місці 

знаходяться мотиви, пов'язані з самоосвітою учнів, на другому – необхідність 

підготовки домашніх завдань, на третьому – для проведення вільного часу. 

Дослідження проведенні на початку 90-х років в Україні показали, що 

найчастіше у бібліотеках для дітей бувають учні 5-х класів. Серед мотивів 
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звернення до бібліотек для дітей на початку 90-х років і підлітків 

переважають мотиви задоволення своїх інтересів і захоплень. Вони 

становлять від 70% у Івано-Франківській області до 57% у Донецькій області. 

У 90-х роках у бібліотеках для дітей застосовуються такі форми роботи, як 

гуртки «Юні натуралісти», «Юні друзі природи» захист читацького інтересу, 

перегляди, огляди літератури, науково-дослідні експедиції, подорожі навколо 

світу. 

Виявлені недоліки в тому, що в ряді регіонів України відсутні цілісні 

програми розвитку бібліотечної роботи з дітьми, які були б спрямовані на 

формування у читачів інтересу, зокрема, до науково-пізнавальної літератури і 

скоординовані на всіх рівнях. 

В учнів 7-9-х класів посилилася тенденція до зниження інтересу до 

дозвілевого читання. Люблять читати 60% підлітків, читають по необхідності 

36%, взагалі не читають 4% підлітків. Науково-пізнавальна література у 

дозвілевому читанні становить значно меншу частку, ніж художня. 

Основною причиною незацікавленості підлітків у читанні науково-

пізнавальної літератури бібліотекознавці вважають непереконливу її 

популяризацію. Тому вони пропонують активно використовувати в 

бібліотеки для дітей такі форми роботи як брейн-ринги, вікторини, турніри. 

В монографії ґрунтовно розглядається досвід роботи бібліотек для 

дітей по популяризації науково-пізнавальної літератури серед підлітків у 

зарубіжних країнах.  Зокрема, у Латвії бібліотеки організовують виставки 

та вивішуються списки літератури з різних предметів, галузей знань. Деякі 

уроки літератури проходять у бібліотеках, де підлітки бачать всі необхідні 

публікації, в тому числі і різні періодичні видання. Для них у бібліотеках 

здійснюється підбір матеріалів, який допомагає підготуватися до олімпіади з 

окремих навчальних предметів, до написання творів, та рефератів, працюють 

клуби за інтересами. 

Проведене на початку 90-х років XX століття міжнародне дослідження 

з галузі бібліотекознавства в рамках програми ІФЛА засвідчило, що одним із 
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джерел, яке дає дітям та молоді можливість користування книгами, 

періодичними виданнями і аудіовізуальними матеріалами є бібліотека. Так, в 

Англії діти становлять чверть усіх читачів, у Польщі – 37% (у сільських 

районах до 60%). У бібліотеках світу широко застосовується така форма як 

клуби. У Данії, наприклад, створено дитячий клуб любителів книг, який 

нараховує 5 тис. членів від 3 до 14 років. 

Дітей США як і в країнах СНГ цікавлять соціальні, політичні, 

культурні проблеми життя, країн всього світу, взаємовідносини з дорослими, 

екологічне співіснування, суспільні пороки, етика та ін. 

У США протягом 1989-1991 років були впроваджені різні програми, 

проведені цікаві соціологічні дослідження у галузі бібліотекознавства. 

Зокрема, у штаті Індіана реалізоване дослідження присвячене вивченню 

мотивації вільного читання, читання для «душі» учнів 4-6-х класів під 

назвою «Пробудження до читання та книга в м'якій обкладці». Дослідження 

виявило ряд цікавих форм читання, роботи з книжкою: класні години, 

присвячені довгому читанню про себе; читання один одному; літературні 

збори або зустрічі де читають у голос учитель, бібліотекар, або відомі 

літератори; сумісні читання по книжці; декламація творів у формі 

театрального видовища; диспути з учителями, ровесниками або з учасниками 

літературних гуртків і ін. 

Позитивно можна оцінити зміст монографії, де розглядається роль гри 

у формуванні пізнавальних інтересів підлітків, де відзначається, що гра є 

відображенням дітьми оточуючого життя і діяльності людей, їх 

взаємовідносин, які складаються в дитячій уяві. Вона привчає дитину до 

таких фізичних і психічних зусиль, які необхідні для роботи. 

Дитина постійно відчуває потребу в грі, вміння грати необхідна умова 

для формування її уяви. Гра це єдиний спосіб звільнення від важких 

обмежень, які покладаються на дитину, необхідно мати сміливість 

віддаватись грі в цілому.  
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Ефективність ігор у формуванні пізнавальних інтересів залежить від 

рівня педагогічного керівництва, яке повинно включати такі три типи 

спеціально створених ігрових активів таких, як актив педагогів, актив 

підлітків, ігрові активи дорослих і дітей. 

Особлива увага у монографії приділяється формам, засобам і прийомам 

активізації пізнавальної діяльності підлітків. Формуванню пізнавальної 

діяльності підлітків сприяють такі прийоми як предметні специфічні знання, 

специфічні види діяльності, логічні прийоми мислення, логічні знання, 

дидактичні ситуації, участь учнів у спільній продуктивній діяльності в 

умовах дидактичної ситуації, фронтальні та індивідуальні бесіди, 

ознайомлення учнів з сутністю логіко-розумових операцій, прийоми 

раціональної роботи з навчальним матеріалом, використання експертних 

оцінок, метод колективної генеральної ідеї, застосування опорних 

конспектів, умовних позначень, елементи парадоксальності і гумору, різних 

кольорів при веденні конспектів, виділення найголовнішого. 

Авторкою детально проаналізовані дидактичні засоби розвитку 

пізнавальної активності учнів. Показано, що формуванню пізнавальної 

активності підлітків сприяють дидактичні засоби, технічні задачі заняття в 

гуртках, проведення екскурсій, індивідуальна робота з вивченням 

теоретичного матеріалу, уявний експеримент. Розроблені типи задач, 

визначені педагогічні умови, які сприяють формуванню пізнавальної 

активності підлітків. 

Визначені такі параметри структури пізнавальної активності і її 

внутрішніх зв'язків, як критичність мислення, різноманітність формулювання 

проблем, доведення спростування, логічність, уміння передавати думку 

своїми словами, встановлення міжпредметних зв'язків, точність 

висловлювання, виділення головного, конструктивність мислення, активне 

перенесення, систематизація, узагальнення, встановлення причинно-

наслідкових зв'язків, визначення понять, широта мислення, самостійність, 

сміливість, глибина, гнучкість, проблемність, аналіз мислення. 
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Не викликає заперечень і висвітлення вікових і психологічних 

особливостей підлітків викладених на основі аналізу праць вітчизняних, 

зарубіжних психологів, педагогів і бібліотекознавців. Зокрема таких 

педагогів і психологів, як І. Бех, А. А. Берн, Н. Губа, Т. Євдокієва,  

Г. Еббінгауз, Д. Б. Ельконін, Е. Г. Еріксона, Т. О. Логвиненко, В. Москавець, 

Л. Осьмак, Ж. Піаже, О. Пищалева, М. Поліщук, В. Поплужний, Н. Сас,  

В. Сухомлинський, Л. М. Тимошенко, Я. Хіміч, К. Г. Юнг. Бібліотекознавців 

Г. Гречко, В. Кузнецова, Н. Мазняк, І. Тимошенко, Л. Г. Петрова,  

Л. Н. Фоміна, Л. М. Фрідман, В. Чудінова та ін. 

Необхідно відзначити теоретичну і практичну цінність розробленої 

автором концепції активізації пізнавальної діяльності підлітків на основі 

популяризації науково-пізнавальної літератури із застосуванням ігрових 

технологій. 

Показано, що в основу концепції активізації пізнавальної діяльності 

підлітків покладено рівневу референціацію популяризації науково-

пізнавальної літератури з врахуванням рівнів засвоєння інформації, яка 

базується на психолого-педагогічній основі, зокрема, на психологічній 

концепції Л. Рубінштейна, про включення об'єкта думки в нові зв'язки в 

процесі мислення і тим самим виявлення в нього нових властивостей, які 

призводять до винаходів і відкриттів. Виявлені взаємозв'язки рівнів 

засвоєння інформації з рівнем мотиву, активності і вміння по рівневій 

референціації. 

Авторка на підставі експерименту переконливо доводить, що головною 

складовою частиною нової бібліотечної технології популяризації науково-

пізнавальної літератури з метою пізнавального розвитку підлітків є ігрова 

технологія, яка являє собою комплекс методологічних і психолого-

педагогічних, програмно-технічних і організаційних засобів. 

Нова бібліотечна технологія ґрунтується на рівневій референціації і 

передбачає особистісно-орієнтовану модель популяризації науково-
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пізнавальної літератури, організацію, переважно, індивідуальних ігрових 

форм у поєднанні з масовими і груповими ігровими формами. 

Діяльність підлітків розглядається на основі поетапного формування 

розумових дій підлітків. Застосування обраної теорії засвоєння дозволило 

активізувати пізнавальний процес, допомогу підліткам у процесі засвоєння 

пізнавальної інформації. Ігрова технологія популяризації науково-

пізнавальної літератури здійснювана на рівнях «бібліотекар – ігрові форми – 

бібліотекар» і «підліток – ігрові форми – підліток». 

Доведено, що ігрові технології активізують пізнавальну діяльність 

підлітків, дають можливість бібліотекарю робити висновки і накреслювати 

перспективу подальшого пізнавального розвитку підлітків. 

Викладені вище міркування засвідчують, що зміст монографії є 

актуальним, проблемним, цікавим на часі і перспективним. Робота 

вирізняється високим рівнем узагальнення та аналітико-синтетичного 

опрацювання надбань попередників, логікою викладення матеріалу, 

вірогідністю і ґрунтовністю висновків, взаємопов'язаністю структурних 

елементів. Робота має необхідну міру завершеності розроблення теми 

відповідно до вимог даного наукового документа і може бути рекомендована 

до друку. 

Доктор 

психологічних наук, професор І. Д. Бех  
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естественнонаучной литературы в библиотеках для детей  

11, 12 

Програма виробничої практики студентів ІІІ курсу факультету 

бібліотечно-інформаційної системи спеціалізації «Бібліотечно-

інформаційні системи для дітей і юнацтва»  

15, 21 

Програма курсу «Екологічне виховання читачів у дитячих та 

юнацьких бібліотеках для студ. третього курсу спеціалізації дитячої 

та юнацької літератури і бібліотечної роботи з дітьми  

10 

Програма наукового дослідження «Підвищення рівня 

кваліфікації учнів 5–7 класів на допомогу вивченню природничих 

наук»  

2 

Психолого-педагогічні засади активізації пізнавальної 

діяльності підлітків у дитячій бібліотеці  

48 

Розвиток пізнавального інтересу як засіб активізації 

пізнавальної діяльності підлітків  

59 

Розвиток художнього смаку та кола читання для розширення 

пізнавальної діяльності дітей  

51 

Роль бібліотек для дітей в активізації пізнавальної діяльності 

12–13, 14 років  

61 
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Роль сім'ї та бібліотеки у формуванні потреб дітей у читанні  20 

Соціологічні дослідження читання молоді – новий напрямок 

діяльності юнацьких бібліотек України  

16 

Соціологічно-психологічний підхід та досвід підготовки 

спеціалістів бібліотек  

23 

Стан підготовки спеціалістів для дитячих і юнацьких 

бібліотек в Україні  

22 

Стандарт вищої освіти в контексті змісту підготовки 

бібліотечних кадрів  

39 

Стандарт вищої освіти підготовки бакалаврів з напряму 0201 

«Культура» 6.020.100 «Бібліотекознавство і бібліографія» 

40 

Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень 

активізації пізнавальної діяльності дітей 

      65, 66 

Технологія активізації пізнавальної діяльності підлітків 14-ти 

років  

52 

Фондознавство  67 

Форми активізації пізнавальної діяльності підлітків 12–13 

років  

53 

Формування інтересу до природничо-наукової літератури 

серед підлітків в бібліотеках для дітей Української УРСР  

4 

Формування інтересу до української літератури в умовах 

бібліотек для дітей  

32 

Формування пізнавального інтересу учнів засобами науково-

пізнавальної літератури  

      60, 68 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 
ГБ СССР им. В. И. Ленина – Государственная библиотека СССР  

        им. В. И. Ленина 

 

 ДАКККіМ     – Державної академії керівних кадрів  

                                                  культури і мистецтв. 

 

ДРБ для дітей    – Державна республіканська бібліотека  

                                                  для дітей 

 

ІП  АПН України   – Інститут педагогіки Академії  

                                                  педагогічних наук України 

 

КДІК  ім. О. Є. Корнійчука  –  Київський державний інститут 

культури ім. О. Є. Корнійчука 

 

КНУКіМ   – Київський Національний університет 

культури і мистецтв 

 

ЛГИК         – Ленинградский государственный  

                                                  институт культуры 

 

НБУ ім. В. І. Вернадського – Національна бібліотека України  

                                                    ім. В. І. Вернадського 

 

НПБ України                      –  Національна парламентська бібіліотека  

                                                    України 

 

РДГУ                –  Рівненський державний гуманітарний  

                                                   університет 

 

УБА             –   Українська бібліотечна асоціація 

 

ХДАК             –  Харківська державна академія культури 
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Скорочення назв періодичних видань  

 

Бібліотекознавтво і бібліографія – Бібліотекознавтво і бібліогр 

Бібліотечна планета – Бібл. планета  

Вісник Книжкової палати – Вісн. Кн. палати  

Рідна школа – Рідна шк.  

Шкільна бібліотека – Шк. б-ка  
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МИТІ ЖИТТЯ 
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ШКІЛЬНІ РОКИ 

 

 
 

Перший клас Літківської середньої школи, 

вересень 1958 р. 

 

 
 

Улюблена гра волейбол. На спортивному майданчику школи, 

9 клас, квітень 1967 р. 
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Зустріч з подругами через 40 років, 2006 р. 
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НЕЗАБУТНІ СТУДЕНТСЬКІ РОКИ 
 

 
 

Екскурсія студентів першого курсу  

Київського державного інституту культури,  

«Брестська фортеця», Білорусія, 1968 р. 

 

 
 

Секретар комсомольської організації КДІК В. Т.  Клапіюк вітає із 

складанням Ленінського заліку, ІІ курс, 1970 р. 
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Зустріч студентів ІІІ курсу бібліотечного факультету Київського  

 державного інституту культури з викладачами, 1970 р. 
(в центрі С. О. Петров, зав. кафедри бібліографії, ліворуч від нього  

Н. Ф. Королевич) 

 

 
 

Виробнича практика, ІІІ курс.  

 Бібліотека для дітей ім. А. С. Макаренка, м. Київ, 1971 р.  
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Т. О. Долбенко на відпочинку у м. Алагір, Грузія, 1971 р. 
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Випускниця першого випуску бібліотечного факультету КДІК, 

1972 р. 
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ПЕРШЕ МІСЦЕ РОБОТИ 
 

 

 
  

 

 
 

Т. О. Долбенко, завідувач відділу науково-дослідної роботи  

Державної республіканської бібліотеки для дітей, з колегами, 1982 р. 
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Книга – найкращий помічник у житті  

Т. О. Долбенко з маленькими читачами, 1984 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Т.О. Долбенко з О. Ф. Довгіч, заст. директора Національної 

бібліотеки України для дітей, 1984 р. 
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Колега Л. О. Гурбич, завідувач відділу обслуговування дошкільників та 

учнів 1- 4 класів Національної бібліотеки України для дітей 

 

 
Заступник директора ЦБС м. Києва Т. О. Долбенко на 

Республіканському семінарі-практикумі директорів обласних  

бібліотек для дітей, м. Ужгород, 1985 р. 
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

 
 

Консультація зі студентами ІІІ курсу з дисципліни «Бібліотечно-

інформаційне обслуговування дітей» , 1990 р. 

 

 
 

Г. І. Погребняк, колега кафедри дитячої літератури і  

бібліотечної роботи з дітьми 
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Завідувач кафедри Т.О. Долбенко 

серед колег кафедри бібліотечно-інформаційного обслуговування дітей, 

вересень 1996 р. 
У першому ряду зліва направо: О. Г. Зінченко, Н. С. Дяченко, Т. О. Долбенко.  

У другому ряду зліва направо: Г. В. Ніколайко, С. В. Короленко.  

 

 

 
 

Декан факультету, професор, завідувач кафедри бібліотечно-

інформаційного обслуговування дітей та юнацтва 

Т. О. Долбенко, 1996 р. 
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На засіданні Вченої ради КДУК, 1997 р. 
Зліва направо: І. П. Штефан, Т. О. Долбенко, В. Я. Буран 

 

 
 

Працівники кафедри бібліотечно-інформаційного обслуговування дітей  
Зліва направо: В. В. Загуменна, С. В. Короленко, Т. О. Долбенко,  

Н. С. Дяченко, М. В. Макарова, 1997 р.
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Участь у Міжнародній науковій конференції  

«Україна у глобальному світі» 
( Іллінойський університет, США, червень 1997 р.) 

 

 
 

Зупинка у готелі The Exсelsior, Англія  
Зліва направо: Т. О. Долбенко, В. В. Загуменна, Ю. Л. Aфанасьєв  

 

 
 

Під час перельоту до Америки у аеропорту Лондона 
Зліва направо: Т. О. Долбенко, В. В. Загуменна, В. С. Пашкова  
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Виступ Т. О. Долбенко на Міжнародній науковій конференції  

«Україна у глобальному світі» 

 

 
 

Виступ проректора з наукової роботи КДІК Ю. Л. Афанасьєва на 

Міжнародній науковій конференції «Україна у глобальному світі» 
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Директори наукових бібліотек США та України. 

 

 
 

Зустріч з деканом бібліотечного факультету Іллінойського університету 
У першому ряду зліва направо: Ю. Л. Афанасьєв, В. В. Загуменна, Т. О. Долбенко. 

У другому ряду: В. С. Пашкова, В. М. Шейко.  
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Богдан Ясинський, головний бібліограф Бібліотеки Конгресу США,  

червень, 1997 р. 

 

 

 
 

На зустрічі з колегами в Іллінойському університеті. 
Зліва направо: Ю. Л. Афанасьєв, Т. О. Долбенко, М. В. Шейко  
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У бібліотеці Іллінойского університету. 
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Біля пам’ятника «Альма матер», Іллінойський університет 

 

 
 

Учасники Міжнародної наукової конференції  

«Україна у глобальному світі». 
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День народження ректора КДУК М. М. Поплавського, 

28 листопада 1997 р. 
Зліва направо: Н. С. Дяченко, С. В. Короленко, Т. О. Долбенко,  

М. М. Поплавський, В. Подкопаєв. 

 

 
 

Вручення ректором КДУК, професором М. М. Поплавським  

Грамоти за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, 

вересень 1998 р. 
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На робочому місці у деканаті факультету бібліотечно-інформаційних 

систем, 4 січня 1998 р. 
Т. О. Долбенко, І. П. Штефан. 

 

 
 

Виступ наукового керівника Т. О. Долбенко на засіданні Спеціалізованої 

вченої ради КДУК по захисту дисертації Н. Бачинської,  

21 квітня 1998 р. 
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На святкуванні дня народження колеги і подруги Н. С. Дяченко,  

квітень 1998 р. 

 

 
 

Декан факультету Т. О. Долбенко вітає з ювілеєм  

професора О. В. Килимника, жовтень 1998 р. 
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Республіканська нарада директорів обласних бібліотек, 2 липня 1998 р. 
Т. О. Долбенко, Р. І. Павленко, директор Національної медичної бібліотеки України 

 

 
 

Міжнародний семінар «Дитяча бібліотека в сучасному суспільстві»,  

20–22 квітня 1999 р., м. Київ, Державна бібліотека України для дітей. 
А. С. Кобзаренко – директор Державної бібліотеки України для дітей, 

Я. П. Гоян – директор видавництва дитячої літератури «Веселка», 

Л. П. Каліберда - професор.  
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Обласна нарада директорів централізованих систем Київської області,  

м. Київ, 1999 р. 
М. П. Зніщенко, директор Київської обласної бібліотеки для дітей.  

 

 

 
 

На засіданні Спеціалізованої вченої ради КДУК по захисту дисертації  

Н. С. Дяченко, 9 січня 1999 р. 
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Викладачі кафедри бібліотечно-інформаційного  

обслуговування дітей і юнацтва  
Зліва направо: С. В. Короленко, доцент кафедри, студентка 4-го курсу спеціалізації 

«Дитячі бібліотеки», Ю. Оніка, Т. О. Долбенко, професор ,18 червня 1999 р. 

 

 
 Професор Т. О. Долбенко зі студентами заочної форми навчання КНУКіМ 

спеціалізації «Дитячі бібліотеки», травень 2000 р. 



 

118 
 

 
 

Т. О. Долбенко у колі подруг, 2001 р. 

 

 

 

 

 

 

День випуску студентів заочників, травень 2001 р. 
Зліва направо: Н. С. Дяченко, М. В. Геращенко, Л. І. Прокопенко, Т. О. Долбенко. 
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Ювілей Державної бібліотеки України для дітей, 7 грудня 2001 р.  
А. С. Кобзаренко, директор державної бібліотеки України для дітей , В. І. Довженко, 

офіційний представник України в Дитячому Фонді ООН («ЮНІСЕФ») з 1997 по 2004 

роки, Т. О. Долбенко, професор КНУКіМ 

  

 
 

Перший випуск магістрів КНУКіМ, 3 липня 2003 р. 
Т. О. Долбенко, декан факультету довузівської підготовки і післядипломної освіти; 

праворуч О. І. Скнарь, проректор з навчально-виховної роботи. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Перший випуск спеціалістів другої вищої освіти, 3 липня 2003 р. 
Т. О. Долбенко, декан; Т. Ф. Брайченко, заст. декана факультету довузівської 

підготовки і післядипломної освіти. 

 

 
 

Перші магістри і спеціалісти другої вищої освіти КНУКіМ, 3 липня 2003 р. 
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Т.О. Долбенко, професор кафедри  

книгознавства і бібліотекознавства, 2006 р. 

 

 
 

На території Києво-Печерської лаври 
зліва направо: В. Д. Навродська, Т. О. Долбенко, Н. С. Дяченко, 2009 р. 
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Святкування 45-річчя Національної бібліотеки України для дітей, 2012 р. 
У першому ряду зліва направо: Т. О. Долбенко, В. М. Медведєва, Н. С. Дяченко. 

 

 
Всесвітній день бібліотек 2012 р. 

зліва направо Л. Г.Петрова, М. В.Геращенко, Т. О. Долбенко, В. М. Медведєва,  

Н. А. Бачинська, Л. І. Прокопенко. 
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ПЕРШИЙ ЮВІЛЕЙ 
 

 
 

 
 

Ювілей професора Т. О. Долбенко  
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Ювілей професора Т. О. Долбенко. 

Колеги і директори Державних республіканських бібліотек,  

4 січня 2001 р. 
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На ювілеї Т. О. Долбенко, невістка Я. М. Долбенко,  

Г. Я. Філоненко, Н. С. Дяченко, 

С. П. Костоглодова, Л. Ф. Долбенко, 2001 р. 
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ТВОРЧИЙ ЗВ'ЯЗОК З  

НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ КНУКІМ 

 

 

 
 

 
 

Книжкова виставка, 2013 р. 
зліва направо: І. П. Штефан, Т. О. Долбенко, В. І. Дніпренко. 
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«Зустріч поколінь» – зустріч першокурсників та перших випускників 

кафедри книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ, 2013 р. 
(зліва направо Т. О. Долбенко, І. П. Штефан, О. О. Каракоз, В. М. Медведєва) 

 

 
 

День інформації, 12 квітня 2013 р. 
зліва направо: Ю. І. Горбань, Т. О. Долбенко, В. П. Дячук. 
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 Книги завжди поруч по життю, 14 березня 2014 р. 
зліва направо: Т. О. Долбенко, В. М. Медведєва, Ю. І. Горбань. 

 

 

 
 

В кабінеті директора НБ КНУКіМ, 2014 р. 

Зліва направо Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань, В. М. Медведєва 
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КОЛЕГИ НА НАУКОВО – ПЕДАГОГІЧНІЙ НИВІ 

УНІВЕРСИТЕТУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          М. М. Поплавський                                В. М. Медведєва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              І. П. Штефан                                     О. І. Скнарь 
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            С. Д. Безклубенко                          П. П. Андрієнко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
            А. І. Гурбанська                                 І. С. Бондар 
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              М. М. Дубина                                  В. П. Дячук  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   
              Л. Є. Просандєєва                                 Л. П. Бойко 
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          Т. С. Пархоменко                             М. С. Тимошик  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

            В. В. Бездрабко                                В. А. Русавська                               
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В КОЛІ СІМ’Ї 
 

 
 

Щаслива родина Долбенко, 1975 р. 

 

 
 

Родина Долбенко, 1992 р. 
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Радісні хвилини життя, 1999 р. 

 

 
 

З чоловіком Олександром Федоровичем 

з 1973 р. разом по життю 
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                                                    Невістка Яна 
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З онукою Юлею, 2001 р. 

 

 

 
 

Творча сім'я, 2002 р. 
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На відпочинку в Криму, 2004 р. 

 

 

                      2004 р.  2008 р. 

Онука Юля 
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Син Олександр з донькою Юлією, 2009 р. 

 

 

 

 
 

Виступ онуки Юлі 

у Національній бібліотеці України для дітей, 2009 р. 
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Т.О. Долбенко з онукою Владою на прогулянці у парку, 2011 р. 

 

 
 

Маленька україночка, онука Влада, 2012 рік 
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Онука Влада, 2013 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Старша сестра завжди поруч                 Щаслива бабуся Т.О. Долбенко 
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