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Висловлюємо щиру вдячність усім,  
хто долучився до підготовки  

цього видання
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Вступне слово

В. П. Андрущенко
ректор Національного  

педагогічного університету  
імені М. П. Драгоманова,  

заслужений діяч науки  
і техніки України, доктор 

філософських наук, 
професор, член-кореспондент 

Національної академії наук 
України, дійсний член Академії 

педагогічних наук України

Серед найцінніших надбань людської цивілізації осо-
бливе місце належить книзі. Вона – джерело знань і 
просвіти. Вона – наймогутніший заряд духовності, 
основа інтелектуального і естетичного збагачення 
нації. Увібравши в себе найкраще з накопиченого віка-
ми, книга є не лише генератором знань, а й рушійною 
силою подальшого розвитку суспільства, спрямованого 
на творчість, служіння Добру та Істині.

Пам’ятки людської думки збиралися в бібліотеках 
упродовж багатьох століть. “Всякий, хто вивчає науки,  
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зайшовши сюди, не гримає дверима, не стукає нога-
ми – це заважає музам! Якщо ти когось знайдеш тут 
працюючим, шанобливо вклонися мовчки і не займай-
ся розмовами: тут мудрі говорять з ученими” – такий 
напис був на дверях середньовічної бібліотеки. 

Бібліотека належить до визначальних осередків 
інтелектуальної інфраструктури держави, потуж-
них центрів національної інформаційної політики, 
скарбниць історико-культурної спадщини. Вона не-
впинно і щедро передає нащадкам найкращі творіння 
та найвищі здобутки попередніх поколінь – історичну 
пам’ять, ідеали, традиції.

Без бібліотек неможливо уявити розвиток науки, 
освіти, культури, життя громадян будь-якої країни. 
Саме вони є інформаційною основою високорозвиненого 
демократичного суспільства. 

Наукова бібліотека Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова пройшла склад-
ний шлях від бібліотеки педагогічних курсів при уні-
верситеті Святого Володимира до однієї з найбільших 
наукових бібліотек педагогічних університетів Украї-
ни. Вона має унікальний фонд педагогічної, психологіч-
ної, фізико-математичної, соціально-гуманітарної, 
філологічної, художньої, довідкової літератури на до-
помогу освітньому, виховному і науково-дослідницько-
му процесам.

Сьогодні освітня галузь нашої держави переживає 
складний період  реформування. Основне завдання – за-
безпечення якості освіти на всіх етапах її здобуття. 
Визначаються концептуальні підходи і напрями ре-
формування освітнього простору України на засадах 
нової філософїї освіти – філософії людиноцентризму. 
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Враховуються закономірності становлення духовнос-
ті учня, інноваційні технології формування його жит-
тєвої компетентності.

В цих умовах значна увага приділяється вихованню 
вчителя як особистості, здатної самореалізовувати-
ся, самовизначатися і самоусвідомлюватися в реаліях 
сучасного життя, обґрунтовується модель професій-
ної компетентності педагога. Продовжується модер-
нізація вищої школи, інтеграція в європейський про-
стір вищої освіти і педагогічних досліджень на засадах 
конкурентоздатності та паритетності.

Саме бібліотекам навчальних закладів належить 
важлива роль у розв’язанні цих нагальних освітян-
ських проблем. 

В існуючому єдиному освітньо-інформаційному про-
сторі бібліотека університету має відповідати по-
требам університетської спільноти, активно шука-
ти та розвивати нові форми і методи роботи. Впро-
вадження сучасних  інформаційних технологій у роз-
виток сервісних служб, формування відповідних фон-
дів зробило бібліотеку університету однією з основних 
ланок для підтримки навчальної і наукової діяльності 
в ньому. 

Наукова бібліотека нашого університету бере 
участь у створенні  всеукраїнського інформаційного 
ресурсу новітнього рівня з психолого-педагогічних наук 
і освіти.

Організовуючи доступ до документів, що зберігають 
еталони людської думки і забезпечують стійкий розви-
ток суспільства, його гуманістичний характер, біблі-
отеки сприяють формуванню системи цінностей сус-
пільства в цілому і особистості зокрема. На кожному  
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із напрямків діяльності книгозбірні – організації фон-
дів, створенні бібліографічних ресурсів, обслуговуванні 
користувачів – є можливість зробити вагомий внесок 
у процеси збереження традиційної культури, вихован-
ня моральних і етичних якостей особистості, тобто 
виконувати педагогічну функцію.

Одним із головних чинників ефективної роботи бі-
бліотеки є її персонал. З-поміж найгуманніших профе-
сій у цивілізованому суспільстві є бібліотечна. Скром-
но і непомітно бібліотечні працівники виконують 
свою почесну місію сприяння розвиткові національної 
культури, збереження і примноження духовних ба-
гатств людства.

Співробітники Наукової бібліотеки Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
об’єднані спільною працею, єдиним почуттям великої 
поваги до Книги, служінню і пропаганді якої багато з 
них присвятили десятки років свого життя.

Професійна компетентність, ерудованість, творчі 
здібності працівників нашої бібліотеки завжди слугу-
ють читачам у створенні умов широкого доступу до 
національних і міжнародних інформаційних мереж, 
щоб відкрити їм зібрані в традиційних і технологічно 
нових формах неоціненні скарби людського Знання.



Сторінки  
історії бібліотеки
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Доля університетських бібліотек як джерела духовних надбань 
людства, як інформаційного і культурно-освітнього центрів нероз-
ривно пов’язана з історією університетів. Бібліотеки створювались, 
зростали і розбудовувались разом з вищими навчальними закладами 
ще за епохи Середньовіччя. Фонди таких бібліотек слугували осно-
вою навчальної, науково-дослідницької, виховної діяльності універ-
ситету, а специфіка університетського бібліотечного середовища, 
контингент читачів вимагали високопрофесійного інформаційного 
обслуговування. У всі часи бібліотеки розглядались не лише як со-
ціальні заклади, у яких зосереджені різноманітні джерела інформації, 
а як храми книги, храми наукових знань. Бібліотека – це особливий 
світ зі своєю специфічною атмосферою та соціальними відносинами, 
це місце для творчої та інтелектуальної діяльності.

Історія Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова починається із заснування у 1834 році при уні-
верситеті Св. Володимира Педагогічного інституту, що готував учи-
телів для Київського регіону. За браком історичних архівних матері-
алів досить складно відтворити цілісну картину розвитку бібліотеки 
нашого навчального закладу від заснування і до створення у 1920 
році Київського інституту народної освіти імені М. П. Драгоманова. 
Однак, у деяких виданнях ХІХ століття є згадування про діяльність 
бібліотеки Київського університету. В “Исторіи императорскаго Уни-
верситета Св. Владиміра” (видання 1884 року) автор М. Ф. Влади-
мирський-Буданов пише:

“Воспитанники институтовъ имели особыя права на поль-
зованіе библіотекою Университета. Въ 1836 г. Попечитель 
утвердилъ правила порядка чтенія періодическихъ сочиненій, 
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получаемыхъ библіотекою Университета; этими правила-
ми предоставлялось право читать періодическія сочиненія и 
казеннокоштным студентамъ Университета; они могли по-
лучать журналы не прежде, какъ по прошествіи двухмесяч-
ного срока со дня полученія каждого номера в библіотеке; но 
при этомъ они получали не все журналы, а только те из нихъ, 
которыхъ чтеніе может быть полезнымъ, по назначенію рек-
тора. Кроме того, один изъ 4 экземпляров журнала министер-
ства народнаго просвещенія, присылаемыхъ департаментомъ, 
обращался въ собственность библіотеки казеннокоштныхъ 
студентовъ. Независимо отъ того, что казеннокоштнымъ 
студентамъ облегчено было пользованіе и книгами общей 
университетской библіотеки (имъ безденежно выдавались 
печатные бланки на требованіе книгъ), институты име-
ли свою собственную библіотеку, преимущественно изъ 
учебныхъ и справочныхъ книгъ по всем отраслям университет-
скаго преподаванія. Библіотека составлялась и пополнялась 
по указаніямъ профессоровъ, – каждаго по его кафедре. При 
первоначальномъ образованіи ея (въ 1837 г.) преподавателя-
ми указаны книги преимущественно русскія и иностранныя въ 
русском переводе, напр.: “Кормчая” и “Духовный регламентъ”; 
“Славянскія древности” Шафарика въ русском переводе; 
“Приложеніе алгебры къ геометріи” соч. Біота, переводъ 
Меца; “Алгебра” Бурдона, переводъ Мема; “Лекціи алге-
браическаго и трансцендентнаго анализа”, читанныя въ 
морскомъ кадетскомъ корпусе академикомъ Остроградскимъ, 
издаваемыя С. Бурачкомъ и С. Зеленым; “Алгебра”  
соч. Гр. Гречины на польскомъ; “Начальныя основанія диф-
ференціальнаго исчисленія” соч. Лакроа, переводъ Смирнова,  
С.-Петербургъ 1822 г.; “Начальныя основанія инте-
гральнаго исчисленія” соч. Лакроа, переводъ Смирнова,  
С.-Петерб., 1823 г.; Декандоля: “Введеніе къ изуче-
нію ботаники” переводъ на русскій языкъ Шиховскаго въ  
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Москве; Полное Собраніе Законовъ Россійской Имперіи какъ 
первое, такъ и второе; Сводъ Законовъ Россійской Им-
періи съ алфавитнымъ указателемъ къ нему, четырьмя 
частями продолженія и обозреніемъ историческихъ сведе-
ній о своде законовъ; Эверса “Древнейшее право Руссовъ 
въ историческомъ его раскрытіи”, переводъ Платонова,  
С.-Петербургъ, 1835 г. и т. д. Ко времени закрытія Универси-
тета и института въ 1839 году библіотека казеннокоштныхъ 
студентовъ заключала уже въ себе следующее количество 
книгъ: правоведеніе – 122, богословіе – 101, философія – 8, 
свободныя художества – 3, исторія всеобщая – 104, исторія 
русская – 18, статистика – 12, географія – 2, домоводство – 5,  
технологія – 4, медицина – 13, естественныя науки 134, ма-
тематика – 55, словесность – 274, языкознаніе – 105, пе-
дагогика – 3, политика – 6, брошюръ – 25, періодическихъ 
изданій – 80, итого – 1704 тома; рукописей – 2, нотъ – 12; 
а всего – 1718 номеровъ” [5, С. 642-643].

Історія розвитку педагогічного інституту при університеті Св. Во-
лодимира у другій половині ХІХ століття та історія навчальних пе-
дагогічних закладів, які були першоосновою інституту на початку 
ХХ століття, описана у книзі, присвяченій 170-річчю Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, авторами якої 
є В. П. Андрущенко, Г. І. Волинка, Н. Г. Мозгова [10].

Перша світова війна, революційні події початку ХХ століття ста-
ли занадто важкими перешкодами для розвитку вищих навчальних 
закладів. Великі потрясіння у ці часи пережив і університет Св. Во-
лодимира.

У 1920 році радянським урядом затверджується Статут інсти-
тутів народної освіти, за яким інститути є “вищими навчальними 
закладами, що на основі соціалістичного будівництва мають метою 
підготовку працівників у галузі дошкільній, шкільній і позашкіль-
ній” [11, С. 41].
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Київський інститут народної освіти (КІНО) розпочав роботу 
згідно з Постановою №  38 Управління вищих шкіл м. Києва від 
15 липня 1920 року.

Структура інституту народної освіти впродовж десятиліття по-
стійно змінювалась, з’являлись нові факультети, спеціальності. Але 
на початок 30-х років інститут не міг задовольнити потреби країни у 
підготовці педагогічних кадрів. Після прийняття Постанови Раднар-
кому УРСР “Про реорганізацію мережі системи педагогічної освіти” 
у 1930 році відбулась реорганізація Київського інституту народної 
освіти. На базі факультету соціального виховання утворено Київ-
ський інститут соціального виховання, якому було передано частину 
видань з основної бібліотеки. Бібліотечні фонди цих інститутів стали 
основою бібліотеки Київського педагогічного інституту, організова-
ного у 1933 році.

За історичною розвідкою доктора історичних наук Ігоря Верби, у 
20-их роках ХХ століття бібліотекою Київського інституту народної 
освіти завідував (до 1928 р.) Веніамін Олександрович Кордт – ні-
мець за походженням, випускник природничого факультету Дерпт-
ського університету, який у 1894 році переїхав до Києва [4, с. 73].

Становлення бібліотеки Національного педагогічного університе-
ту імені М. П. Драгоманова почалося з п’ятитисячного книжково-
го фонду. У різні роки до бібліотеки університету надійшли окремі 
видання з Психологічної семінарії при університеті Св. Володи-
мира, Педагогічного музею Київського Учебного округу, бібліотеки 
Кам’янець-Подільського Українського університету, духовних семі-
нарій, академій та приватних книжкових колекцій.

У фондах бібліотеки збереглися раритетні видання XIX століття, 
серед яких перше видання “Кобзаря” Тараса Шевченка 1840 року, 
збірки творів великого поета, видані у Санкт-Петербурзі у 1883, 
1886, 1899 роках; прижиттєві видання Івана Франка “Апокрі-
фи і легенди” у чотирьох томах (Львів, 1896, 1899, 1902, 1906); 
“Сборникъ матеріаловъ для исторической топографіи Кіева и его 
окрестностей” (1874); “Украинскій народъ въ его прошломъ и 
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настоящемъ” (за редакцією М. С. Грушевського, А. Е. Кримсько-
го, 1914); “Собрание сочинений” ректора університету Св. Володи-
мира і одночасно позаштатного директора Педагогічного інституту 
М. О. Максимовича (1876-1880 рр.); філософські праці Орес-
та Новицького, ординарного професора філософії університету 
Св. Володимира, а згодом директора Педагогічного інституту при 
ньому, який читав майбутнім вчителям педагогіку і філософію (“По-
степенное развитие древних философских учений в связи с разви-
тием языческих верований”, 1860; “Руководство к логике”, 1861); 
М. Остроумова (“Обзор философских учений”, 1880); “Публичные 
лекции профессоров: Геймана, Рулье, Соловьева, Грановского и 
Шевырева, читаны в 1851 году в Императорском Моск. Универси-
тете” (1852); педагогічні твори, зокрема, книги Т. Циглера (“Ис-
тория педагогіки”. – С.-Пб., 1911, “Руководство по истории педа-
гогіки”, “Умственные и общественные течения ХІХ столетия”. –  
С.-Пб., 1900), К. Д. Ушинского (“Собрание педагогических со-
чинений”. – С.-Пб., 1875), В. П. Вахтерова (“Основы новой пе-
дагогіки”. – М., 1913, “Спорные вопросы образования”. – М., 
1907), С. А. Ананьїна (“Интерес. По учению современной пси-
хологии и педагогіки”. – К., 1915), Г. Є. Жураковського (“Очер-
ки по истории античной педагогіки”. – М., 1940), а також багато 
інших видань з педагогіки, методики викладання різних предметів, 
художньої літератури.

Знаменною віхою у розвитку бібліотеки став 1934 рік, коли пе-
дагогічний інститут був переведений на бульвар Тараса Шевченка, 
22/24, де для бібліотеки було виділено просторе приміщення – 9 
кімнат площею близько 350 кв.м. 

До 1935 року в бібліотеці працювало всього сім осіб. У довоєн-
ні роки бібліотекою завідували І. С. Ребельський, Ц. Н. Рабінович. 
Саме тоді вперше було відкрито читальний зал на 30 місць. У 30-ті 
роки швидко збільшувався книжковий фонд. Перед Великою Ві-
тчизняною війною він налічував уже 170 тис. книг і журналів. Забез-
печеність навчальною літературою була такою високою, що з’явилася 
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можливість студентам, які від’їжджали на довготривалу педагогіч-
ну практику, продавати деякі підручники з фондів бібліотеки, про 
що свідчить розпорядження директора інституту О. М. Білого від  
11 квітня 1940 року.

Копія розпорядження

За матеріалами університетського архіву, в 1938-1940 роках в 
інституті був створений бібліотечний факультет, де на стаціонарній 
формі трирічного навчання отримували дипломи І-го і ІІ-го ступенів 
фахівці кваліфікації “Бібліотекознавець”.

Копія матеріалів архіву університету
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Студенти бібліотечного факультету вивчали українську, російську 
і світову літературу, історію СРСР, ВКП(б) і всесвітню історію, по-
літекономію, історію книги, загальну бібліографію, організацію і тех-
ніку бібліотечної справи, організацію книжкових фондів і каталогів.

Державні іспити з української, російської і світової літератур, а 
також дисципліни “Організація фондів і каталогів” проводили ви-
кладачі КДПІ імені О. М. Горького, Народного Комісаріату УРСР: 
Н. М. Городков, О. П. Бурба, В. В. Приступов, К. І. Забарило, 
Є. П. Кирилюк. Дипломи вручали директор інституту О. М. Білий 
та його заступник з навчальної роботи С. А. Литвинов.

В архівах університету збереглись документи, які свідчать про те, 
що у 1940 році в бібліотеці працювало вже 13 бібліотекарів.

Копія матеріалів архіву університету
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Разом з усією країною бібліотека інституту переживала важкі 
роки Великої Вітчизняної війни. Фашистська окупація Києва 
1941-43 років спричинила значні втрати книжкового фонду бі-
бліотеки. Зникли цінні видання з фонду; частина книжок, що 
знаходилася в підвальному приміщенні, була затоплена через 
пошкодження водопровідної системи. 

Після звільнення Києва в листопаді 1943 року в інституті 
розпочалися заняття. Поступово відновлюється і бібліотека, яка 
відчинила свої двері не лише для студентів і викладачів інсти-
туту, а й для науковців інших навчальних закладів. Десять пра-
цівників, серед яких Г. Т. Власенко, Д. І. Грушкіна, В. А. Зост,  
К. Ф. Кивенко, Є. Я. Котляр, С. М. Котляренко, З. М. Ли-
сиціна, З. А. Мартинова, тривалий час працювали у підвальних 
неопалюваних приміщеннях, відбираючи з масивів затоплених 
книг ті видання, якими ще можна було користуватися. 

З надзвичайним ентузіазмом та сумлінням працівники відділу 
комплектування і каталогізації готували фонд для забезпечення 
навчального процесу, впорядковували довідково-бібліографіч-
ний апарат, який також суттєво постраждав за часів окупації. 
Адже в студентські аудиторії поверталися вчорашні захисники 
Вітчизни і література для навчання була так потрібна!

У повоєнні роки розпочався період активного розвитку біблі-
отеки. Очолювали її М. С. Мороховська, згодом Д. Ю. Сер-
ветник. 

У 1946 році почалася переінвентаризація книжкового фонду, 
яку було закінчено в грудні 1953 року. На 1 січня 1954 року 
книжковий фонд бібліотеки налічував близько 265 тис. примір-
ників. За ініціативи Д. Ю. Серветника було розпочато ство-
рення фундаментального фонду бібліотеки, до якого відбиралися 
цінні дореволюційні видання, контрольний примірник із поточ-
них надходжень до бібліотеки і обов’язковий примірник видань 
з Центрального колектора бібліотек (м. Москва). Бібліотечний  
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книжковий фонд навчальної та наукової літератури суттєво 
збільшився. 

Одночасно з переінвентаризацією книжкового фонду продо-
вжувалась робота з редагування алфавітного і систематичного 
каталогів бібліотеки. Звіряння каталогів з фондами, вилучення 
бібліографічних записів на втрачені видання, опрацювання по-
точних надходжень – все це вимагало досвідчених професіо-
нальних працівників. Процеси каталогізації на той час очолила 
високоосвічена, інтелігентна, доброзичлива, вимоглива до себе і 
до інших Софія Михайлівна Котляренко. Пізніше, коли відділ 
каталогізації виокремився в самостійний, вона стала його незмін-
ним завідувачем аж до виходу на пенсію у 1984 році. Особлива 
турбота Софії Михайлівни – процес систематизації і система-
тичний каталог. Досконале знання таблиць УДК (Універсальної 
Десяткової Класифікації), принципів організації каталогів до-
зволило їй створити функціонально дієвий систематичний ката-
лог з урахуванням педагогічного профілю інституту. 

З метою повнішого розкриття фонду і обслуговування чита-
чів удосконалювався довідково-бібліографічний апарат бібліоте-
ки. Був організований каталог періодичних видань та видань, 
що продовжуються. 

У 1954 році до бібліотеки прийшла випускниця Київсько-
го технікуму культосвітніх працівників Валентина Федорівна 
Яцюк. Серйозна, сумлінна, відповідальна, вона організовувала 
і вела картотеку карток Книжкових палат України та СРСР, 
робила бібліографічний опис нових надходжень. 

Тривалий час в організації каталогів допомагав (за сумісни-
цтвом) працівник бібліотеки імені КПРС (нині Національна 
парламентська бібліотека України) Петро Іванович Чекалін. 

Щодо технічних засобів, то все починалося з однієї на всю 
бібліотеку друкарської машинки та рахівниці, тому виробляти 
бібліотечний почерк доводилося всім працівникам відділу. За 
цим пильно стежила Софія Михайлівна. В каталогах бібліотеки 
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до цього часу збереглися бібліографічні записи, старанно зро-
блені від руки, зокрема, на раритетні видання:

Зразки каталожних карток

В цей час створюються нормальні умови для організації самостій-
ної роботи студентів – у нове просторе приміщення на четвертому 
поверсі було переведено читальний зал на сто двадцять місць, від-
крилася бібліотека-філія дефектологічного факультету, працюють 
студентський, професорсько-викладацький абонементи.

У січні 1954 року на посаду завідувача бібліотеки був призначе-
ний Микола Олексійович Лукаш – геніальний перекладач-поліглот, 
людина феноменального лінгвістичного обдарування, дивовижної 
ерудиції в галузі зарубіжної літератури, в перекладах якого у 70-80 
роках українською мовою видані “Фауст” Й.-В. Гете, “Мадам Бо-
варі” Г. Флобера, лірика Ф. Шіллера, “Декамерон” Д. Боккаччо. 
Але невдовзі він повернувся до своєї літературної перекладацької 
діяльності. 
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У 50-ті роки було введено п’ятирічний термін навчання у вищих 
навчальних закладах. З призначенням нового ректора, академіка 
АПН СРСР, професора Марії Максимівни Підтиченко, в інституті 
розгорнулась велика науково-педагогічна робота. Київський держав-
ний педагогічний інститут імені О. М. Горького стає науково-мето-
дичним центром педагогічної освіти республіки, який бере активну 
участь у створенні навчально-методичної літератури для викладачів 
і студентів педвузів, вчителів і учнів середніх шкіл України. Відкри-
ваються нові факультети і спеціальності, відновлюється діяльність 
історичного та природничо-географічного факультетів. У 1954–56 
роках з Харківського педагогічного інституту до Київського педаго-
гічного інституту були переведені факультети педагогіки і методики 
початкового навчання, дошкільної педагогіки. Разом з цим, до фон-
дів бібліотеки надійшло 43 тисячі книжкових видань [12, с. 173]. 

У 60-ті роки удосконалювалась структура бібліотеки: були 
створені відділи комплектування, каталогізації, обслуговування, 
бібліографії.

З 1954 і наступні 24 роки завідувачем бібліотеки була Ганна 
Севастянівна Разумова. Ганна Севастянівна – людина надзвичай-
ної енергії і працьовитості, вмілий організатор, вона завжди корис-
тувалась великою пошаною у колективі бібліотеки та інституту. Як 
керівник бібліотеки – була членом Вченої ради КДПІ імені О. М. 
Горького, організувала бібліотечну раду, до складу якої входили про-
відні науковці інституту (очолювали раду професор П. К. Волин-
ський, пізніше – А. П. Медушевський). За її ініціативи бібліотека 
стала науково-методичним центром мережі педвузівських бібліотек 
України. Ганна Севастянівна була членом Міжвузівської секції ди-
ректорів бібліотек Києва. Тривалий час вона очолювала профспілко-
ву і партійну організацію бібліотеки, була секретарем художньої ради 
інституту, членом жіночої ради району, секретарем виборчої дільни-
ці. Велику увагу завідувач приділяла фаховій освіті бібліотекарів, під 
її керівництвом бібліотека в 70-х роках була визнана одним з кращих 
підрозділів інституту. За велику організаторську роботу, за трудові 
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звершення Ганна Севастянівна неодноразово нагороджувалась по-
чесними грамотами, подяками, преміями.

Почесна грамота

 Колектив вдячний Ганні Севастянівні за виховання цілого поко-
ління бібліотечних працівників, які успішно і натхненно працюють 
вже не один десяток років у бібліотеці.

Із спогадів: 
“Книга – це скарбниця знань, вона формує світогляд особис-

тості. Навчальний заклад починається з бібліотеки, адже книзі 
належить першорядне місце у вихованні гармонійної, інтелекту-
альної людини.

У вересні 1951 року я почала працювати бібліотекарем Київ-
ського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького. 
У квітні 1954 року була призначена завідувачем бібліотеки. Мені 
випала честь працювати під керівництвом ректорів: І. Д. Золо-
товерхого (1951 – 1956 рр.), М. М. Підтиченко (1956 – 1970 рр.), 
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О. К. Романовського (1970 – 1973 рр.), М. І. Шкіля (1973 – 
2003 рр.). Це – висококультурні, добропорядні, доброзичливі 
вчені, які були для мене прикладом у керівництві колективом, у 
спілкуванні з читачами бібліотеки.

Я намагалася створити згуртований колектив, в якому має 
бути зразкова трудова дисципліна, взаємоповага, ввічливе і 
уважне ставлення до запитів читачів. Мені це вдалося: колек-
тив сформувався дружним, чемним, відповідальним. 

На початку мого керівництва бібліотекою, фонд налічував 
265 тисяч примірників, у штаті було 13 працівників: Г. Т. Вла-
сенко, Д. І. Грушкіна, М. А. Дорошенко, В. А. Зост, К. Ф. Ки-
венко, Е. Я. Котляр, С. М. Котляренко, З. М. Лисиціна,  
О. М. Литвинчук З. А. Мартинова, К. Г. Нейман Н. А. Пусто-
війт, Е. В. Татарчук. Це були досвідчені, працьовиті, дисциплі-
новані, енергійні працівники. Я щиро вдячна їм за копітку, нелег-
ку бібліотечну працю .

Книжковий фонд розміщувався в книгосховищі у підвальному 
приміщенні, тому для більш швидкого обслуговування читачів 
було організовано попереднє замовлення літератури.

Студенти прагнули до знань, до оволодіння професією учи-
теля і в цьому їм активно допомагали працівники бібліотеки. 
В єдиному на той час читальному залі завжди була черга на 
вільне місце.

Хочеться побажати сьогоднішнім студентам направити свої 
сили і розум на оволодіння професією, захист справедливості, 
людського добра – від цього залежить майбутнє прийдешніх по-
колінь…

Першочерговим завданням бібліотеки було комплектування 
книжкового фонду відповідно до профілю інституту. Особлива 
увага приділялася придбанню літератури з педагогіки, психоло-
гії, історії, методики викладання навчальних предметів у школі, 
художніх творів.
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У післявоєнні роки активізується видавнича справа. Виходять 
друком багатотомники класиків марксизму-ленінізму, видаєть-
ся понад 8 тисяч назв книг загальним тиражем 140 мільйонів 
примірників, 2041 газета, 495 журналів. Побачила світ 17-том-
на “Українська радянська енциклопедія”. Бібліотеці виділяються 
кошти, завдяки чому вона поповнюється до 4 тисяч видань що-
річно. це – класики українського та російського художнього сло-
ва, 200-томник світової літератури, енциклопедії, словники, 
монографії, підручники.

Міністерство освіти покладає на бібліотеку функції ме-
тодичного центру бібліотек педагогічних вузів України, що 
зобов’язувало колектив бібліотеки поліпшувати і удосконалю-
вати форми і методи роботи, розповсюджуючи передовий досвід 
серед вузівських бібліотек. З метою обміну досвідом працівники 
бібліотеки відвідують Московський педагогічний інститут іме-
ні В. І. Леніна, Московський обласний педагогічний інститут 
імені Н. К. Крупської, Ленінградський педагогічний інститут  
імені О. І. Герцена.

Бібліотека створює міжбібліотечний абонемент (МБА) з бі-
бліотеками КДУ імені Т. Г. Шевченка, Державною бібліотекою 
Академії Наук, історичною та іншими бібліотеками. Організо-
вується читальний зал для аспірантів, студентів з відкритим 
доступом до книжкового фонду та періодичних видань.

Провідними бібліографами Е. В. Татарчук, С. В. Комендант, 
Н. І. Тарасовою, А. П. Сопільнюк підготовлено і надруковано 
“Бібліо графічний покажчик друкованих праць викладачів КДПІ 
імені О. М. Горького за період 1958-1976 рр.”. 

З метою тісного зв’язку з кафедрами і всебічного використан-
ня книжкового фонду за наказом ректора інституту М. М. Під-
тиченко була створена бібліотечна рада, яку очолив завідувач 
кафедри української літератури професор П. К. Волинський. 
Членами цієї ради були завідувач кафедри російської літерату-
ри професор Л. М. Карлов, завідувач кафедри української мови  
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професор А. П. Медушевський, завідувач кафедри математич-
ного аналізу професор М. О. Давидов, завідувач кафедри вищої 
математики професор І. Є. Шиманський.

Бібліотека проводила чимало ідейно-виховних заходів для сту-
дентів. Найбільше запам’яталися читацькі конференції за учас-
тю видатних письменників О. Гончара, Д. Дольд-Михайлика, 
П. Воронька, В. Собка, А. Малишка, М. Нагнибіди, П. Глазового. 
Спільно з профкомом інституту була організована зустріч з ви-
датним російським актором В. Тихоновим. 

У 1969 році було проведено конференцію завідувачів бібліотек 
педагогічних інститутів України, де розглядалися проблеми по-
ліпшення роботи з книжковим фондом та питання обслугову-
вання читачів.

У 1974 році бібліотеці була присвоєна 2-га категорія, що дало 
можливість збільшити кількість працівників до 51. Колектив бі-
бліотеки поповнили С. В. Вінник, А. П. Залізнюк, А. А. Пінчук, 
І. І. Мосевніна, Т. Д. Рябоконь.

Після введення в експлуатацію нового навчального корпусу 
для гуманітарних факультетів у 1976 році відбулися структурні 
зміни: організовано і укомплектовано факультетські відділення 
бібліотеки і спеціалізовані читальні зали з відкритим доступом, 
які очолили досвідчені працівники: педагогічного та дефекто-
логічного – О. Ю. Мірошникова, історичного – Р. Р. Єрмако-
ва, філологічного – Н. Г. Суходоєва, музично-педагогічного –  
Н. А. Вовченко.

Формується довідково-бібліографічний відділ гуманітарного 
корпусу, де працюють І. В. Ліпіна, Н. Г. Кульєчова.

Започатковується проведення днів кафедр, метою яких було 
оперативне і повне інформування про нові книжкові надходжен-
ня до бібліотеки. Організовувала цю роботу завідувач відділу 
комплектування Н. М. Розуменко. Така взаємодія з кафедрами 
сприяла підвищенню якості комплектування книжкового фонду 
бібліотеки та його використанню в навчальному процесі. 
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З метою обміну досвідом бібліотеку відвідують колеги з ін-
ших бібліотек Києва та педагогічних вузів України.

Бібліотека брала активну участь у роботі методичного 
об’єднання вищих навчальних закладів на базі бібліотеки КДУ 
імені Т. Г. Шевченка.

Різнобічні читацькі інтереси студентів та викладачів сти-
мулювали колектив бібліотеки кваліфіковано задовольняти їхні 
інтелектуальні запити. 

На посаді завідувача бібліотеки я працювала 24 роки, докла-
даючи максимум зусиль для того, щоб створити багатий, цінний 
книжковий фонд та професійний колектив, яким я пишаюсь, і, 
завдяки якому, я була відзначена державними нагородами: зна-
ком “Відмінник народної освіти”, медаллю А. С. Макаренка, По-
чесною грамотою Міністерства культури СРСР і ЦК Профспі-
лок під час Всесоюзного огляду бібліотек, Почесними грамотами 
Міністерства освіти України.

На пенсії я постійно підтримую зв’язок з рідним колекти-
вом. Приємно, що справа мого трудового життя продовжуєть-
ся, бібліотека розвивається, впроваджуються нові технології, 
колектив іде вперед і несе світло знань сучасній молоді через 
друковане слово.

Разумова Г. С., 
листопад 2009 р. 

У 50–60-ті роки читальний зал працював до 22-ї години, в ньому 
завжди було багато відвідувачів різних категорій: студентів, аспіран-
тів, викладачів нашого та інших навчальних закладів. Великим по-
питом користувалися дисертації, автореферати дисертацій, інформа-
ційно-довідкові видання та монографії. Завідувачем читального залу 
була Ніна Григорівна Суходоєва, яка мала великий досвід роботи у 
бібліотеці та вміло передавала його молодим працівникам. Невтом-
ною працею бібліотечних працівників, серед яких Д. І. Грушкіна, 
Р. Р. Єрмакова, В. А. Зост, К. Ф. Кивенко, С. М. Котляренко, 
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З. М. Лисиціна, О. Ю. Мірошникова, було упорядковано фунда-
ментальний фонд, проведено його переінвентаризацію, організовано 
каталоги дисертацій та авторефератів дисертацій, систематичну кар-
тотеку статей.

Першим досвідом наукової бібліографії створеного у 1955 році 
відділу бібліографії став “Бібліографічний збірник КДПІ імені О. М. 
Горького : 1944-1957 рр.” (К., 1958. – 211 с.), укладений О. Д. Ба-
лабановим і Н. М. Недоступ. 

Копія покажчика

Упродовж 60–70-х років ХХ століття триває формування книж-
кового фонду. Щорічне поповнення – 40-50 тисяч примірників ви-
дань з природничих, гуманітарних наук. Бібліотека забезпечує по-
треби навчального процесу, наукових досліджень практично за всіма 
дисциплінами, що реалізуються освітніми програмами університету. 
Завідувач відділу комплектування в ці роки Ада Семенівна Чачко 
(нині доктор педагогічних наук, професор) багато зусиль віддавала 
добору і формуванню книгозбірні інституту. Згодом її змінила досвід-
чений фахівець Ніна Михайлівна Розуменко (нині завідувач бібліоте-
ки ЦІППО АПН України), яка близько трьох десятиліть очолювала 
відділ комплектування, одночасно виконуючи обов’язки заступника 
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директора бібліотеки. Роботу відділу забезпечували С. В. Вінник, 
М. А. Дорошенко, С. В. Кашутіна, Л. Г. Невідомська.

Проводиться величезна за обсягом робота з каталогіза-
ції книжкових надходжень, щорічний обсяг яких становить  
7-8 тисяч нових назв. Під керівництвом завідувача відділу 
С. М. Котляренко процес систематизації здійснюють Л. Г. Стру-
гацька, Л. М. Тишкова – бібліотекарі високої культури та компе-
тентності, справжні професіонали.

Для повнішого розкриття фонду і оперативнішого забезпечення 
читацьких запитів удосконалюється довідково-бібліографічний апа-
рат, створюється алфавітний каталог латиницею. Особлива увага 
приділяється алфавітному каталогові, розпочинається його планове 
суцільне редагування. Систематичний каталог значно поповнюєть-
ся новими бібліографічними записами, паралельно проводиться його 
вибіркове редагування. 

У 1962 році інформаційно-бібліографічний відділ очолила Ельга 
Володимирівна Татарчук. Визначальним у її роботі був високий про-
фесіоналізм і відповідальність за доручену справу. 

У відділі панувала атмосфера солідарності, взаємопідтримки, 
адже бібліографія – одна з найважливіших ділянок бібліотеки. Ро-
бота відділу була спрямована на те, щоб читач на свій запит зміг 
отримати максимально вичерпну інформацію. Бібліографи С. В. Ко-
мендант і А. С. Сопільнюк працювали з систематичною картотекою 
статей, постійно здійснювали аналітичний опис збірників, журналів, 
матеріалів наукових конференцій. На замовлення кафедр працівники 
відділу складали інформаційні бюлетені про нові надходження до бі-
бліотеки. Постійно організовувалися тематичні виставки літератури 
і бібліографічні огляди творів, відзначених літературними преміями. 
Щомісяця у читальному залі проводилися відкриті перегляди нових 
книжкових надходжень. 

Для повноцінного інформаційного забезпечення запитів бібліогра-
фи користувалися міжбібліотечним абонементом. Був налагоджений 
зв’язок з провідними бібліотеками Києва, зокрема, з Центральною 
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науковою бібліотекою, Бібліотекою імені КПРС, Науковою біблі-
отекою Київського університету імені Тараса Шевченка та іншими, 
що конче необхідно було для здійснення науково-пошукової роботи. 
У 70-х роках відділом бібліографії підготовлено і надруковано ряд 
інформаційних та тематичних бібліографічних покажчиків: “Горький 
і Україна” (до 100-річчя від дня народження письменника), “Образ 
учителя в художній літературі”, “Філософські проблеми природни-
чих наук”, “Технічні засоби навчання” та інші.

У 1975 році відділом бібліографії завершено великий за обсягом 
“Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників КДПІ 
імені О. М. Горького за 1958 – 1972 рр.” (у 2-х книгах ). Покажчик 
уклали завідувач відділу бібліографії Е. В. Татарчук і старший біблі-
ограф С. В. Комендант.

В цей час організовується відділ обслуговування музично-педа-
гогічного факультету, який очолюють Н. А. Вовченко, пізніше –  
В. І. Пось. 

Студенти перших курсів почали отримувати комплекти навчаль-
ної літератури на групи. В читальних залах відкрили фонди для само-
стійного обслуговування.

У 1973 році ректором інституту був призначений професор Ми-
кола Іванович Шкіль і цього ж року розпочалося будівництво на-
вчального корпусу для гуманітарних факультетів по вул. Тургенєв-
ській 8/14. 1976 рік став етапним не лише в історії інституту. Будів-
ництво було закінчене і бібліотека отримала можливість створити в 
новому приміщенні мережу факультетських відділів обслуговування; 
на третьому і четвертому поверхах відчинили двері читальні зали 
психолого-педагогічної, філологічної та історичної літератури; зна-
чно поліпшилася матеріально-технічна база бібліотеки. У перевезенні 
фондів, розстановці нових стелажів брали участь не лише співробіт-
ники бібліотеки, а й студенти інституту. 

З метою ефективного використання книжкового фонду і періо-
дичних видань у гуманітарному корпусі в 1976 році організовується 
сектор інформаційно-бібліографічної роботи, на який покладаються 
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обов’язки створення довідково-бібліографічного апарату за новою 
структурою, що поєднувала в собі систематичний каталог і картоте-
ку статей. Цю складну роботу виконували молоді бібліографи Н. Г. 
Кульєчова та І. В. Ліпіна.

Факультетські відділи бібліотеки очолили: історичний Р. Р. Єр-
макова, філологічний – Н. Г. Суходоєва (пізніше Т. Д. Путрова), 
педагогічний та дефектологічний – О. Ю. Мірошникова. 

У відділи обслуговування прийшла зміна молодих працівників: 
О. С. Антоненко, Л. В. Блажчук, С. О. Задорожна, С. А. Кирило-
ва, І. Ю. Ковальська, Л. В. Лазарєва, Н. П. Огородник, Л. В. Са-
венкова, О. В. Сахарова. Організацією роботи відділів бібліотек на 
гуманітарних факультетах, підготовкою науково-методичної доку-
ментації опікувалася заступник директора бібліотеки Софія Андрі-
ївна Кулінич.

   У 1977 році інформаційно-бібліо-
графічний відділ очолила випускниця 
філологічного факультету Київського 
державного педагогічного інституту 
імені О. М. Горького Наталія Іванів-
на Тарасова. Вона продовжила кращі 
традиції своїх колег-бібліографів. 
Були підготовлені випуски “Бібліо-
графічного покажчика друкованих 
праць співробітників КДПІ імені 
О. М. Горького” за 1958-1972, 
1972-1979, 1980-1989, 1990-1999 
роки (укладачі Е. В. Татарчук, 

С. В.  Ко мендант, Н. І. Тарасова, І. В. Позднякова). У 1980 році 
Н. І. Тарасовою укладено бібліографічний покажчик “Образ учителя 
в художній літературі”, а в 1990 р. продовжено тему: “Учитель – 
школа – суспільство” (укладачі Н. І. Тарасова, А. С. Чачко). У від-
ділі працювали бібліографи Т. Д. Архангельська, О. В. Гуськова,  
Л. О. Денисенко, Л. Є. Івкіна, І. М. Колесникова, Н. Г. Кульєчова, 
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О. І. Машкова, Л. М. Мишакова, І. В. Позднякова, О. В. Сахаро-
ва, А. П. Сопільнюк І. Б. Трикозенко.

У 70-х роках вийшли друком таблиці нової Бібліотечно-бібліо-
графічної класифікації (ББК) для наукових бібліотек, в основу якої 
закладені філософські принципи класифікації наук, враховані нові 
наукові напрямки, відображені процеси диференціації та інтеграції 
наук. Ця класифікаційна система давала можливість глибше розкри-
ти зміст друкованих видань і полегшити використання книжкових 
фондів у науковій та навчальній роботі, тому було прийнято рішення 
процеси індексування здійснювати за таблицями ББК. Методична 
рада бібліотеки затвердила перспективний план переведення ситеми 
каталогів і картотек на нову класифікацію. Досвід цієї роботи вивча-
ли в Державній бібліотеці імені В. І. Леніна та в Державній науко-
во-педагогічній бібліотеці імені К. Д. Ушинського в Москві, обгово-
рювали на методичних семінарах і конференціях бібліотекарів вищих 
педагогічних навчальних закладів України. 

З 1980 року відділ каталогізації переходить на систематизацію 
нових надходжень за таблицями ББК для наукових бібліотек, роз-
починається переведення систематичного каталогу за цими таблиця-
ми, організовується алфавітно-предметний покажчик. Таку копітку 
і складну роботу під керівництвом та за безпосередньої участі за-
відувача відділу С. М. Котляренко виконували провідні бібліотекарі 
В. І. Алєксеєнко, І. М. Архіпова, Л. В. Савенкова, Л. М. Стеблина, 
Л. Г. Стругацька, Л. М. Тишкова. У 1985 році робота була заверше-
на. За цей час систематична картотека статей також була переведена 
на таблиці ББК. 

У 1977 році директором бібліотеки стала Ельга Володимирів-
на Татарчук. Вона – людина твердих переконань, інтелектуал, 
шанувальниця друкованого слова. Їй притаманні щирість, вмін-
ня вислухати і допомогти, виваженість і стриманість, внутрішня 
культура, відповідальність, професійна інтуїція, закоханість в бі-
бліотечну справу. 
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Серйозну увагу директор бібліотеки приділяла комплектуванню 
фондів, тому наукова бібліотека нараховує понад мільйон примірни-
ків і має найціннішу сучасну літературу з педагогіки і психології, фі-
лософії, історії, природознавства, що приваблює багатьох науковців 
з інших педагогічних навчальних закладів країни, які із задоволенням 
працюють у читальних залах бібліотеки.

З 1978 року активізувалася робота бібліотеки як науково-мето-
дичного центру бібліотек вищих і середніх педагогічних навчальних 
закладів України. Цікаві і змістовні конференції, наради, консуль-
тації, організовані за ініціативи Ельги Володимирівни, сприяли ко-
ординації і впровадженню в практику найбільш ефективних методів 
бібліотечної роботи.

Відданість бібліографічній справі, досконале знання теорії бі-
бліографування дозволили Ельзі Володимирівні виховати чимало 
фахівців-бібліографів, таких як Н. І. Тарасова, І. В. Позднякова, 
О. С. Антоненко. Вони впродовж багатьох років забезпечують 
інформаційні запити студентів, аспірантів, викладачів універси-
тету. Компетентність директора, вміння бачити перспективу до-
зволила бібліотеці однією з перших серед бібліотек вищих на-
вчальних закладів перейти на сучасні інформаційні технології, 
розпочати роботу по створенню електронного каталогу, тримаючи 
високий професійний рівень у багатьох напрямках бібліотечно-бі-
бліографічної роботи. 

У доробку Ельги Володимирівни – бібліографічні посібники, ін-
формаційні покажчики на допомогу навчальному процесові, мето-
дичні матеріали, історичні нариси і буклети до ювілеїв університету, 
статті, редакційні правки. 

Багато років Ельга Володимирівна була членом Бібліотечної ко-
місії МОН України, членом Вченої Ради НПУ імені М. П. Дра-
гоманова і сьогодні залишається членом Української бібліотечної 
асоціації.

З 2007 року Е. В. Татарчук – Почесний директор наукової 
бібліо теки університету.
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За сумлінну багаторічну працю Ельга Володимирівна Татарчук 
має почесне звання “Заслужений працівник культури України”, на-
городжена медаллю “За трудовую доблесть”, церковним орденом 
Святої Великомучениці Варвари, знаком “Відмінник народної осві-
ти України”, численними нагородами.

Нагороди Е. В. Татарчук

Бібліотека НПУ імені М. П. Драгоманова, відповідно до нака-
зу МО УРСР від 21 травня 1979 року № 115 “Про надання бі-
бліотеці КДПІ імені О. М. Горького функцій методичного центру 
бібліотек педінститутів”, стала методичним центром для бібліотек 
педагогічних навчальних закладів України. Методичний сектор що-
річно аналізував роботу бібліотек педагогічних освітніх закладів, 
розповсюджував передовий досвід бібліотечно-бібліографічної ро-
боти. Провідні бібліотекарі С. А. Кулінич, І. В. Волик, Л. В.  Са-
венкова, Т. В. Биткова, Ж. Л. Колесник перевіряли діяльність 
бібліотек вищих та середніх навчальних закладів: Дрогобицького 
та Ніжинського педагогічних інститутів; Львівського, Самбірсько-
го, Барського, Жовтоводівського, Дніпропетровського та інших  
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педучилищ. За підтримки Міністерства організовувались методичні 
семінари у Вінниці, Дніпропетровську, Києві, Чернігові, Луцьку, в 
яких співробітники бібліотеки брали активну участь. Проводилися 
численні семінари, науково-практичні конференції, наради, органі-
зовані бібліотеками України, Білорусії, Росії, Узбекистану, інших 
колишніх республік СРСР, де наші фахівці виступали з доповідями. 
На сторінках періодичних видань і наукових збірників бібліотека об-
мінювалась досвідом своєї роботи. 

Багато років своєї діяльності бібліотека підтримувала тісні зв’язки 
з бібліотеками вищих навчальних закладів міста, України, інших рес-
публік. Керівники бібліотеки завжди були членами Науково-мето-
дичної бібліотечної комісії (НМБК) при Міністерстві освіти і науки 
України.

У 70-80-х роках досвідчені працівники брали участь у підготов-
ці бібліотекарів на факультеті громадських професій. Для навчання 
студентів бібліографічній грамотності проводилися практичні заняття 
і бесіди в студентських групах, втілювався в життя бібліотечний про-
ект “Підвищення інформаційної культури студента”.

Впродовж цього періоду за ініціативи працівників бібліотеки 
було удосконалено систему обслуговування студентів та викладачів 
гуманітарних факультетів шляхом раціонального розміщення фон-
дів на абонементах та у читальних залах, обладнано столи видачі 
літератури, встановлено додаткові стелажі. Підтримувалися тісні 
зв’язки з кафедрами та деканатами, працівники бібліотеки брали 
участь у проведенні Днів кафедр, на яких вирішувалися питання 
комплектування, забезпечення студентів навчальною літературою 
та обговорювалися плани виховної роботи. На той час проводилося 
багато спільних культурно-виховних заходів: конференцій, зустрі-
чей, диспутів; організовувалися тематичні книжкові виставки та ви-
ставки нових надходжень. Усі відділи обслуговування гуманітарно-
го корпусу працювали у злагодженому ритмі, незважаючи на певну 
плинність бібліотечних кадрів.
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Саме тоді до бібліотеки прийшли кваліфіковані працівни-
ки з вищою освітою: І. М. Архіпова, І. В. Волик, Г. І. Шаленко, 
Т. Д. Гром’як, О. І. Лиховид, Л. М. Стеблина, І. Б. Трикозенко,  
І. В. Уманець, Л. Г. Черевко.

Із спогадів:
Вересень 77 року. Мій перший день у бібліотеці. Я йду за Кате-

риною Федорівною Кивенко до свого робочого місця у центральне 
книгосховище. Дорогою вислуховую пояснення: до книгосховища 
не мають права входити сторонні люди, навіть, працівники бі-
бліотеки з інших відділів, двері повинні бути замкнені. Один 
дзвіночок означає, що хтось стоїть біля дверей. Можна відчини-
ти віконечко і поспілкуватись. А три дзвіночки означають, що 
є замовлення з наукового абонементу, тоді потрібно підійти до 
іншого віконечка.

І ось я переступаю поріг книгосховища. Перше, що мене врази-
ло – специфічний запах. Запах старого паперу і типографської 
фарби, коленкору і шкіри палітурок, дерева стелажів і драби-
нок... Мені здалося, я потрапила в іншу епоху. Друге, що мене 
вразило – розміри полиць.

Від центрального проходу по обидва боки стояли величезні, 
до самої стелі, саморобні стелажі. Щоб дістатися до верхньої 
полиці, потрібно було піднятись на драбину майже мого зросту, 
і підняти руку, щоб дотягнутися до книжки. Я відразу ж отри-
мала завдання зняти з індикатора книги, що повернули читачі, 
розкласти їх за шифрами і рознести до відділів. Звісно, я ходила 
за Катериною Федорівною, яка намагалась познайомити мене зі 
своїми володіннями. І ось, нарешті, обідня перерва. Ні! В той 
день я не обідала: відправилась у “вільне плавання” своїм книхос-
ховищем. Я бродила між рядами, торкаючить руками книжок, 
ніби знайомлячись з ними. Книги, як і люди, такі різні і у кож-
ної своя доля. Одні – геть “зачитані”, інші – зовсім новісінькі. 
Вірніше, вони багато-багато років простояли на полицях, вкри-
лися пилом часу, але так і не були ніким прочитані. Я гортала 
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сторінки і думала: хтось колись витратив стільки часу свого 
життя, пишучи книгу, вважав достойним зберегти її для по-
томків. Чи відчуває нині безсмертна душа письменника, що його 
книгу хтось читає?

З часом люди відходять у вічність, зникає і пам’ять про них. 
Це жахливо і, в той же час, природно, але, завдяки написаному 
слову, ми можемо заново відкрити для себе цих людей, їхні мову, 
звички, гумор... Звичайні чорнила і папір зберігають те, що за 
законами природи мало б зникнути – це схоже на магію ! 

Я піднімалась на драбину, відчуваючи себе чи то цирковим 
акробатом, чи то рятівником, протискувалась в найдальші за-
куточки сховища. В прохідній кімнатці були маленькі фанерні 
двері. Я вже знала, що там вхід до підвального приміщення, де 
зберігається фундаментальний фонд і періодичні видання. Від-
чинивши їх, я була ще раз вражена: ажурні металеві сходи – ди-
вовижний витвір справжнього майстра! Спустившись вниз, я 
завмерла: горіла одна контрольна лампа, а далі – темний лабі-
ринт: в книгосховищі світло постійно не горить і потрібно було 
знати, де знаходиться вимикач.

До реального життя мене повернули три короткі дзвіночки. 
Коли я на повній швидкості прибігла до віконечка наукового або-
немента, Катерина Федорівна сказала: “Іра, Ви запізнились з 
обідньої перерви на 10 хвилин ! ”.

Катерина Федорівна Кивенко – моя перша наставниця на 
дов гій ниві бібліотечної роботи. Вже літня, красива жінка, 
справжня Берегиня книгосховища і любляча мама (вона сама ви-
ховувала доньку). Серйозна, вимоглива до себе і до інших, мало-
усміхнена, хоч усмішка їй так пасувала. Спочатку я трішки по-
боювалась її, але дуже хотіла бути таким же фахівцем, як вона. 
Дякую за науку, шановна моя бібліотечна вчителько !

 І. Б. Трикозенко, 
листопад 2009 р.
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У 1978 році в бібліотеці впроваджується інформаційне забез-
печення кафедр і підрозділів інституту. Бібліографічний відділ було 
перейменовано в інформаційно-бібліографічний. Завданнями відділу 
стало проведення днів інформації, днів кафедр, забезпечення інфор-
мацією науково-дослідницької роботи в інституті в режимах вибірко-
вого (ВРІ) і диференційованого (ДРІ) розповсюдження інформації. 
Повноцінна робота такої служби стала можливою після відповідної 
підготовки наукових інформаторів кафедр. Представники від кожної 
кафедри щомісяця відвідували виставки нових надходжень в читаль-
ному залі, робили свої пропозиції щодо комплектування та інформу-
вання з наукової тематики своїх кафедр. У 1981–1982 роках завід-
увач інформаційно-бібліографічного відділу Н. І. Тарасова успішно 
пройшла навчання в Інституті підвищення кваліфікації інформацій-
них працівників. 

У головному книгосховищі, яке займає велику площу першого по-
верху та підвального приміщення, постійно проводиться робота з ор-
ганізації і впорядкування книжкових фондів бібліотеки. У 1981 році 
після Валентини Артемівни Зост та Катерини Федорівни Кивенко, 
які працювали в книгосховищі з 1948 року, відділ очолила Аїса Пав-
лівна Сопільнюк, а допомагають їй провідні фахівці С. В. Вінник, 
А. А. Пінчук, Т. І. Чайковська.

Велика увага приділяється реставрації книжкових видань, яку 
здійснював штатний палітурник бібліотеки Василь Зіновійович Іль-
ницький. В той час кожен з працівників бібліотеки допомагав у ви-
конанні санітарно-гігієнічних робіт з фондом і перевірці правильності 
розстановки книг на полицях.

У 1983-1985 роках завідувачами відділів обслуговування гумані-
тарного корпусу були: історичного факультету – І. В. Волик, педаго-
гічного – О. Ю. Мірошникова, філологічного – Г. В. Горькая.

Бібліотека виборює почесне звання “Зразковий колектив” серед 
підрозділів інституту.

Реорганізовується система обслуговування читачів. В студент-
ських гуртожитках відкрилися бібліотечні пункти, укомплектовані 
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навчальною літературою, працюють абонементи наукової, худож-
ньої та навчальної літератури, які очолюють І. І. Мосевніна (згодом  
В. Ю. Авдєєва). Обслуговують читачів Н. Ю. Наготьян, А. П. За-
лізнюк, О. І. Пілецька, молоді бібліотекарі Т. В. Пучкова, О. І. Вер-
бицька, Л. П. Польовик, І. Б. Трикозенко. 

З 1984 року відділ каталогізації очолила Людмила Михайлівна 
Стеблина, випускниця Київського державного університету імені Т. Г. 
Шевченка, людина високої професійної кваліфікації, яка зробила ва-
гомий внесок у чітку організацію роботи та функціонування відділу.

Значна увага приділялась естетичному оформленню каталогів, 
наданню інформації про них читачам. Для поповнення каталогів зде-
більшого використовувались уже не рукописні картки, а картки, ви-
готовлені на друкарських машинках і картки Книжкових палат Укра-
їни та СРСР.

Зразки каталожних карток

За керівництва Л. М. Стеблини і безпосередньої участі співробітни-
ків відділу І. М. Архіпової, І. С. Борисенко, С. Г. Герун, О. І. Лиховид,  
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Н. П. Огородник, О. Ю. Сопільнюк, Л. Г. Стругацької, Л. М. Тиш-
кової, А. О. Ткаченко каталоги бібліотеки вважаються одними з кра-
щих серед бібліотек педагогічних навчальних закладів.

У 1989 році історичний факультет переїздить у відремонтоване 
приміщення по вул. Освіти, 6. На першому поверсі корпусу виділено 
приміщення для бібліотеки – фонду, абонемента та читального залу. 
Відділ обслуговування очолює Олена Василівна Гуськова. Саме 
вона, разом із завідувачем сектора Людмилою Євгенівною Івкіною, 
дбайливо підібраним фондом та професійно організованим довідко-
во-бібліографічним апаратом забезпечили навчання майбутнім істо-
рикам та соціальним педагогам.

Створення належних умов для самостійної роботи студентів завжди 
у центрі уваги ректорату. У 1989 році директор бібліотеки Е. В.  Та-
тарчук разом із завідувачами відділів обслуговування гуманітарно-
го корпусу виступили з пропозицією про організацію в університеті 
читального залу-кабінету соціально-економічної літератури. Пропо-
зицію підтримали проректор А. Г. Слюсаренко та завідувач кафедри 
філософії Г. І. Волинка. Фонд кабінету нового типу було створено із 
об’єднання п’яти кафедральних бібліотечок, які раніше функціонува-
ли при кафедрах суспільних наук у гуманітарному корпусі. Очолила 
новий зал-кабінет провідний фахівець з великим досвідом бібліотечної 
роботи у найкращих бібліотеках країни – Тетяна Дмитрівна Гром’як. 
На основі вивчення навчальних планів і програм з соціально-гумані-
тарних наук, порад і пропозицій завідувачів кафедр читальний зал-
кабінет був доукомплектований необхідною літературою. Він став по-
справжньому методичним центром із соціально-економічних наук для 
студентів, аспірантів, викладачів університету. Тут зібрані програми і 
плани семінарських і практичних занять, тематика рефератів, курсо-
вих і дипломних робіт, кращі студентські наукові роботи і лекції викла-
дачів. Лаборанти кабінету, що працювали у різні роки, О. С. Баркін, 
Л. Г. Гусєва, Т. М. Дударенко, Л. М. Колбешова, Н. В. Краснокут-
ська, О. В. Поживілова, Н. Г. Терещенко надавали кваліфіковану 
допомогу студентам у роботі з навчальною літературою. Наприкінці 
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90-х років на прохання адміністрації бібліотеки кабінет був перейме-
нований у читальний зал соціально-політичної літератури, а посади 
лаборантів змінено на посади бібліотекарів.

Поліпшенню умов самостійної роботи студентів сприяло і відкрит-
тя в гуманітарному корпусі нового читального залу українознавства, 
завідувачем якого стала Н. Й. Кондратська. Зал було укомплекто-
вано літературою з українського мовознавства, літературознавства, 
мистецтвознавства, історії, краєзнавства, географії. У залі представ-
лено колекцію книг покійного професора Київського державного пе-
дагогічного інституту імені О. М. Горького Петра Івановича Орлика, 
яку подарувала бібліотеці його дружина Марія Андріївна.

З газети “Педагогічні кадри”. – 1998. – Квітень (№ 4). – С. 4
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У гуманітарному корпусі були також створені спеціалізовані чи-
тальні зали психолого-педагогічного профілю, зал періодичних ви-
дань, абонемент навчальної літератури, абонемент наукової та худож-
ньої літератури, абонемент для викладачів. 22 бібліотечних фахівці 
забезпечували високий рівень обслуговування читачів. Під керівни-
цтвом заступника директора Людмили Василівни Савенкової роботу 
у відділах організовували І. В. Позднякова, Т. Д. Гром’як, С. О. За-
дорожна, І. В. Уманець, І. Б. Трикозенко, Л. М. Рибальченко.

У 90-ті роки тіснішим став зв’язок бібліотеки з кафедрами, по-
ліпшилась якість комплектування фондів. Цим опікувались Н. М. 
Розуменко, Л. В. Баженова, Т. І. Чайковська, О. О. Козубенко. 

До бібліотеки прийшли нові працівники С. Г. Герун, Н. В. Гриши-
на, Л. І. Кільчевська, О. С. Крайник, С. А. Павлюк, Є. Д. Пеле-
шенко, І. М. Сорока.

Нові тенденції розвитку національної школи в умовах становлен-
ня України як самостійної держави викликали потребу інформацій-
но-бібліографічного забезпечення вчителів шкіл, викладачів вищих 
навчальних закладів, науковців, усіх працівників народної освіти. На 
початку 90-х років виникла ідея створення національної педагогіч-
ної бібліографії. Перший випуск щорічного галузевого бібліографіч-
ного покажчика “Українська педагогічна бібліографія” був виданий 
у 1992 році. Укладачами перших десяти випусків (1990-1999 рр.) 
були Н. І. Та расова і Е. В. Татарчук; наступних – Н. І. Тарасова, 
Г. І. Шаленко. Ці щорічники стали першим в Україні виданням, яке 
інформувало науково-педагогічних працівників, вчителів, студентів 
про літературу з питань розвитку освіти і педагогічної науки. 

З 1997 року інформаційно-бібліографічний відділ розпочав серію 
біобібліографічних покажчиків “Вчені НПУ імені М. П. Драгома-
нова” (проект Н. І. Тарасової). Вийшла друком біобібліографія на-
ших науковців – В. П. Андрущенка, В. М. Бровдія, І. Т. Горба-
чука, Г. О. Козачук, О. Г. Мороза, М. Я. Плющ, О. П. Реєнта, 
В. П. Сергієнка, В. К. Сидоренка, М. І. Шкіля, М. І. Шута. 
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Копія обкладинок покажчиків

2000-і роки привнесли багато нового в діяльність бібліотеки. 
Відбулися якісні зміни в формуванні книжкового фонду. Бібліотека 
придбала твори українських істориків, діячів культури, педагогів –  
М. Грушевського, М. Драгоманова, Д. Яворницького, С. Русової 
та ін. З’явилась значна кількість книг з українського народознав-
ства, оновився фонд художньої літератури – було придбано твори 
раніше заборонених або незаслужено забутих письменників. Дружні 
зв’язки з українською діаспорою у Канаді дали змогу університетові 
отримати близько п’яти тисяч примірників англомовної літератури, 
необхідної для студентів факультету іноземної філології. Серед цих 
книг є монографії з психології, дефектології, методик викладання 
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окремих дисциплін у школі, енциклопедичні видання. Особливо цін-
ним придбанням стало кілька десятків примірників нового видання 
всесвітньо відомого словника Вебстера (New Websters Dictionary 
and Thesaurus). Британською Радою в Україні бібліотеці подаровані 
видання серії “The Millennium Library”. 

Основу сучасної колекції видань Драгоманівського книж-
кового фонду наукової бібліотеки становить колекція ака-
деміка О. Р. Мазуркевича, яку було придбано на початку  
90-х років ХХ століття. Це прижиттєві видання М. П. Драгома-
нова, література про нього, а також ювілейні видання та тематичні 
збірники. Частину з них видано в Україні: “Віра в громадські справи” 
(1892), “Про українських козаків, татар та турків” (1906, 1924), 
“Старі хартії вольности: історичні нариси” (1907), “Чудацькі думки 
про українську національну справу” (1915) “Швейцарська республі-
ка” (1899), “Народні школи на Україні серед життя і письменства 
в Росії” (1877), “Педагогическое значение малорусского языка” 
(1866), “Учителя-идеалисты” (1908), українські часописи “Грома-
да”, збірники листувань М. П. Драгоманова зі своїми талановитими 
сучасниками, добірку розвідок творчості науковця, великого громад-
ського діяча України.

У цей час до бібліотеки приходять нові працівники Л. С. Бодро-
ва, О. В. Мариненко, Н. А. Солодка, Л. В. Поліщук, О. О. Прут-
ська, Т. В. Содоль, Н. Г. Урупа, Л. В. Турченкова.

Комп’ютеризація освітньої галузі докорінно змінила ритм життя 
та діяльності колективу, висунула нові вимоги до професійного рів-
ня її персоналу. Впровадження інформаційних технологій у бібліо-
теці розпочалося 1992 року, після прийняття рішення про електро-
нне опрацювання бібліотечної інформації. З бібліотечних програм 
було обрано ліцензоване програмне забезпечення (ПЗ) MARC 
“Информсистемы”. Критерієм відбору послужило те, що дане ПЗ:
– створено у стандартному форматі US MARC;
– мало дружній інтерфейс, що важливо для працівників бібліотеки, 

які звикли до традиційних технологій опрацювання літератури.
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На першому етапі було створено кілька баз даних, а саме: 
– каталог книг (з 1992 року видання); 
– каталог дисертацій, захищених в НПУ імені М. П. Драгоманова; 
– каталог авторефератів дисертацій; картотека статей періодичних 

видань та збірників, що надійшли до бібліотеки з 1994 року; 
– картотека книгозабезпеченості навчальних дисциплін. 

У 2001 році бібліотека перейшла на ліцензовану автоматизовану 
бібліотечно-інформаційну систему ИРБИС. Ця система зорієнто-
вана на роботу в локальних мережах будь-якого типу без обмеження 
кількості користувачів і повністю сумісна з міжнародними форматами 
UNI MARС і US MARС на основі засобів двосторонньої конвер-
сії даних. Конвертування автоматизованої інформаційно-бібліотечної 
системи (АБІС) MARC “Информсистема” пройшло досить успіш-
но. Нова система дозволила створити і підтримувати будь-яку кіль-
кість баз даних, комплексно автоматизувати всі технологічні процеси 
роботи бібліотеки, її використовують у багатьох великих українських 
і російських університетських та наукових бібліотеках. 

Паралельно із створенням електронних бібліографічних баз даних 
бібліотека продовжувала організовувати традиційний картковий до-
відково-бібліографічний апарат.

Впровадженню інформаційних технологій у роботу всіх підрозділів 
бібліотеки багато уваги приділяє заступник директора бібліотеки Люд-
мила Василівна Савенкова. Саме вона стала ініціатором участі бібліотеки 
у конкурсі проектів Міжнародного фонду “Відродження” разом із біблі-
отеками Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
та Національного технічного університету України “КПІ” і виборола 
грант на реалізацію проекту “Автоматизований зведений каталог періо-
дичних видань бібліотек вузів м. Києва”. Від фонду “Відродження” було 
отримано комп’ютерну техніку і програмне забезпечення.

Завідувачем створеного у 2002 році відділу інформаційно-кому-
нікаційних технологій стала Олена Володимирівна Пекур. Відділом 
вирішуються питання модернізації технопарку і технічного обслуго-
вування, супровід Інтернет-технологій, збереження та ведення інфор-
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маційних масивів, надання консультативної та методичної допомоги, 
впровадження нових програмних продуктів, розробка і підтримка бі-
бліотечного веб-сайту. З 2004 року функціонує комп’ютерний клас 
для читачів. Бібліотечна мережа стала складовою загальноуніверси-
тетської мережі, а структурні підрозділи університету стали користу-
вачами електронних баз даних бібліотеки. 

Суттєвою особливістю функціонування АБІС є корпоративність. 
З 2003 року співробітники бібліотеки стали учасниками робочої 
групи з питань розвитку інформаційних мереж бібліотек вищих на-
вчальних закладів та здійснення інформаційних взаємовідносин між 
ними і постійно діючого семінару з проблем корпоративної каталогі-
зації, організованого Науковою бібліотекою імені М. Максимовича 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. На 
засіданнях вивчались питання щодо організації зведеного каталогу 
періодичних видань, сумісності програмного забезпечення, обміну 
бібліографічними записами на періодичні видання та аналітичні за-
писи до них; здійснено спробу обміну записами, створеними у різних 
АБІС (Бібліотека УФД, ИРБИС, ALEF); каталогізації періодич-
них видань та аналітики в межах конкретного програмного забезпе-
чення; уніфікації та гармонізації бібліографічних записів відповідно 
до формату обміну (на базі бібліотек м. Києва).

З початку 90-х років в бібліотеці працює “Літературна вітальня”, 
незмінним організатором якої стала заступник директора бібліотеки 
Галина Іванівна Шаленко. Частими гостями студентів були видатні 
письменники України: В. Коротич, Г. Чубач, В. Канівець, Б. Олій-
ник, Д. Білоус В. Яворівський, Ю. Щербак, І. Шведов, М. Ткач, 
І. Сичевець, О. Дмитренко, Г. Булах, І. Хижняк, М. Ігнатенко,  
В. Жадько та багато інших; воїни-ветерани Т. Руденко-Шевельо-
ва, В. Алексеєнко, А. Биков; відомі артисти України: М. Джигуль, 
Н. Крюкова, Т. Малишевська, П. Громовенко, Бернандіно Кор-
реа, Б. Лобода, Е. Ленівцева, М. Влад, Н. Бучіль, Т. Алексєйцева, 
Л. Покутнєва, Т. Полторжицька. Найбільше схвальних відгуків отри-
мали такі заходи: “Як річка, з роду і до роду, так мова з’єднує народ”  
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та “О мово, музико, калино – бальзам цілющий для душі” (до Дня 
української писемності), “Звеличте відвагу, з якою вони нам служи-
ли” (до 60-річчя визволення України), “І гіркота пече полинна” (до 
річниці аварії на ЧАЕС), “Слово, пісня, дума Кобзарева, ви окраса 
й суть мого життя” (Т. Г. Шевченко), “Тернистими шляхами долі”, 
“Перлини української прози” (за творами Івана Франка і Володи-
мира Винниченка). 

В читальних залах постійно експонуються тематичні виставки 
книг: “М. П. Драгоманов”, “Праці викладачів, відзначені нагоро-
дами”, “Київ – місто моє”, “Педагогічний національний”. 

Співробітники бібліотеки Національного педагогічного універси-
тету імені М. П. Драгоманова шанують багаторічну історію своєї бі-
бліотеки, пишаються її досягненнями, вболівають за якість організації 
фондів, обслуговування читачів, довідково-бібліографічного апарату.

В колективі кілька професійних династій: Катерина Федорівна 
Кивенко та її дочка Галина Марієнко, Аїса Павлівна Сопільнюк з 
дочкою Оксаною, Ганна Севастянівна Разумова, її дочка Любов та 
племінниці Наталія і Галина, Олена Василівна Гуськова та її невістка 
Олена Пирожникова.

За роки розвитку бібліотеки значно зросли масштаби її роботи, 
про що переконливо свідчать основні статистичні показники, якісно 
змінились завдання і структура бібліотеки, її штат.

Рік Книжковий 
фонд

Кількість 
читачів

Кількість місць у 
читальних залах

Кількість 
працівників 
бібліотеки

1944 174 000 1 815 120 10
1954 276 000 4 870 180 16
1964 382 000 6 367 365 24
1974 702 259 8 456 607 51
1984 934 195 11 829 607 67
1994 1 236 926 14 124 735 68
2004 1 223 325 15 887 680 77
2010 1 235 737 20 415 713 82



Сьогодення  
наукової бібліотеки  

та шляхи її подальшого 
розвитку
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Бібліотека Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова – одна з найбільших бібліотек серед вищих пе-
дагогічних навчальних закладів України.

У березні 2005 р. Вченою радою університету було затверджено 
статус бібліотеки як наукової. 

За роки свого існування бібліотека сформувала унікальне зібран-
ня педагогічної, природничої, фізико-математичної, соціально-гума-
нітарної, філологічної, художньої, довідкової літератури.

Вся діяльність бібліотеки спирається на багаті традиції в галузі 
бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування, на 
впровадження інновацій у сфері інформаційної підтримки науки і 
освіти, сприяє досягненню високої якості навчання і наукових дослі-
джень університету.

Наукова бібліотека є структурним підрозділом університету, який 
тісно пов’язаний з усіма інститутами та іншими підрозділами універ-
ситету. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією, За-
коном України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, іншими зако-
нодавчими актами України, постановами Кабінету Міністрів України 
та наказами Міністерства освіти і науки України, нормативними до-
кументами, планами розвитку університету, реагує на всі структурні 
зміни, які відбуваються в університеті.

Основна мета бібліотеки – сприяти підготовці соціально адапто-
ваного, високодуховного та високоосвіченого, вихованого на гуманіс-
тичних цінностях спеціаліста, який буде конкурентоздатний на між-
народному ринку праці.
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Фонди бібліотеки

На сьогодні бібліотечний фонд налічує 1 мільйон 235 тисяч 737 
примірників з різних галузей знань. Він включає наукову і навчальну 
літературу, періодичні видання, рідкісні видання XIX століття, по-
над 3-х тисяч дисертацій, захищених в університеті. Представлені 
також документи на локальних електронних носіях, формуються бази 
даних повнотекстових електронних документів. 

Комплектуючи свої фонди, бібліотека враховує навчальні плани 
університету, тематику наукових досліджень кафедр.

Комплектування книжкового фонду бібліотеки здійснюється че-
рез мережу видавництв, книготорговельних організацій, передплат-
них агентств. Тісні зв’язки підтримує бібліотека з видавництвами 
„Освіта”, „Вища школа”, „Знання”, „Академія”, „Знання України”, 
„Академвидав” та багатьма іншими. Оформлення на замовлення лі-
тератури відбувається на основі каталогів видавництв, проспектів, 
повідомлень та інших видів інформації про заплановані та надруко-
вані видання. Книгообмін, дарунки від організацій та приватних осіб 
– ще одне джерело надходження видань до фондів бібліотеки.

Склалася добра традиція серед учених, викладачів нашого уні-
верситету: перший примірник щойно виданої літератури – в дарунок 
читачам наукової бібліотеки. Соціально-філософські твори ректора 
університету Віктора Петровича Андрущенка, теоретико-методо-
логічні роботи першого проректора Володимира Павловича Беха, 
історико-філософські праці проректора з наукової роботи Григорія 
Івановича Волинки та професора кафедри філософії Наталії Григо-
рівни Мозгової, етносоціологічні дослідження директора Інституту 
соціології, психології, управління Володимира Борисовича Євтуха, 
лінгвістичні дослідження завідувача кафедри стилістики української 
мови Любові Іванівни Мацько і багатьох інших стали на полиці нашої 
бібліотеки. Видання із власної книгозбірні передав до фонду наукової 
бібліотеки Почесний ректор університету Микола Іванович Шкіль. 



51

Цікавий подарунок зробив доцент кафедри філософії Володимир 
Олександрович Дорошкевич: книги М. П. Драгоманова та статті-
розвідки про літературно-критичну діяльність Великого українця із 
родинної бібліотеки свого батька – відомого українського літерату-
рознавця і критика Олександра Костьовича Дорошкевича, профе-
сора Київського інституту народної освіти імені М. П. Драгомано-
ва. Університетська драгоманіана поповнилася новими рідкісними 
виданнями. 

Родина Олексія Григоровича Мороза – відомого вченого-педаго-
га, колишнього завідувача кафедри педагогіки університету, люб’язно 
подарувала бібліотеці авторські роботи, літературу з педагогіки та 
психології, художні твори вітчизняних та зарубіжних письменників.

Цю важливу і копітку роботу по відбору, придбанню, отриман-
ню, реєстрації і розподілу нової літератури під керівництвом дирек-
тора бібліотеки виконують співробітники відділу комплектування 
О. О. Козубенко, Г. П. Марієнко, Т. І. Чайковська, Л. О. Чугуно-
ва. Завідує відділом молодий фахівець К. В. Охріменко. Куратором 
відділу є заступник директора бібліотеки Тетяна Василівна Биткова. 

Бібліотека систематично проводить роботу по збереженню книж-
кового фонду. За графіком проводяться вибіркові переобліки книж-
кових фондів усіх підрозділів бібліотеки.

Справжніми берегинями книжкових багатств у головному кни-
госховищі бібліотеки є завідувач відділу А. П. Сопільнюк, завід-
увач сектора Н. А. Вовченко, провідні бібліотекарі С. В. Вінник та 
Г. П. Кундзіна, бібліотекар В. М. Євдокимова. 

Періодично проводиться аналіз складу фонду та його використан-
ня. Велику допомогу в цьому надають завідувачі та викладачі відпо-
відних кафедр.

З 2009 року в окремий фонд виділяються рідкісні видання 
ХVIII  – початку ХХ століття, серед яких прижиттєві видання кла-
сиків української літератури, педагогів, діячів української культури, 
енциклопедії та довідкова література.
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Інформаційно-пошукові системи бібліотеки.  
Довідково-інформаційна робота

Всі надходження до бібліотеки – книжкові і періодичні видання 
– зазвичай підлягають процесу каталогізації. Впродовж року до бі-
бліотеки надходить в середньому 4 тисячі нових назв. Кожний доку-
мент відображається в інформаційно-пошуковому апараті бібліоте-
ки: в традиційних та електронних каталогах і картотеках. Бібліотека 
має широку систему каталогів і картотек. Довідково-бібліографічний 
апарат постійно редагується і поповнюється новими рубриками, які 
формуються з появою нових понять або проблем, до визначних дат і 
відповідають запитам читачів. 

На початок 2010 року карткові каталоги та картотеки нарахову-
ють понад 2 мільйони 200 тисяч основних і додаткових бібліографіч-
них записів.

Паралельно ведеться започаткований у 1992 році електронний 
каталог на базі автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи 
ИРБИС, який відображає:

– книжкові надходження;
– автореферати дисертацій та дисертації, захищені в університеті;
– статті із збірників та періодичних видань;
– повнотекстові документи.
Обсяг бібліографічних баз даних електронного каталогу налічує 

понад 390 тисяч записів. 
Над створенням карткових каталогів, електронного каталогу (книж-

кові надходження, автореферати дисертацій та дисертації, захищені в 
університеті) працюють завідувач відділу каталогізації Л. М. Стебли-
на, завідувач сектора А. О. Ткаченко, провідні бібліотекарі С. Г. Герун, 
Н. П. Огородник, О. Ю. Сопільнюк, бібліотекар Т. О. Ігнатенко. 

Систематичні карткові картотеки статей та їх електронний варіант 
ведуть бібліографи О. С. Антоненко, Л. С. Бодрова, О. В. Гуськова, 
О. А. Кадіна, О. С. Крайник, І. В. Позднякова, І. Б. Трикозенко.
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На сьогодні перед бібліотекою постало питання введення інфор-
мації в електронний каталог на весь книжковий фонд. Тому в ство-
ренні ретро-бази електронного каталогу (видання до 1993 року) 
беруть участь працівники відділу обслуговування та бібліографи 
гуманітарного корпусу, інституту історичної освіти, читального 
залу № 1.

До електронного каталогу вводиться інформація про рідкісні ви-
дання бібліотеки з урахуванням особливостей кожного примірника; 
сканується титульна сторінка видання, яку можна переглянути разом 
з бібліографічним записом.

Розширення хронологічних меж електронного каталогу дає мож-
ливість реалізувати умови комфортного і швидкого пошуку необхід-
ної інформації усього книжкового фонду бібліотеки та стати базою 
для впровадження електронних форм обслуговування читачів. 

Створюваний останніми роками електронний каталог є важли-
вим елементом інформаційно-пошукової системи бібліотеки, який 
поєднує в собі функції таких традиційних каталогів як алфавітний, 
систематичний, предметний, а також дозволяє забезпечити пошук за 
широким спектром інших критеріїв.

Довідково-бібліографічна служба бібліотеки щорічно надає понад 
15 тисяч фактографічних, бібліографічних усних та письмових дові-
док. Найбільший відсоток серед бібліографічних довідок займають 
тематичні, особливо з психолого-педагогічних, історико-політичних, 
правових, філологічних питань.

Велика кількість тематичних довідок виконується за традиційни-
ми каталогами та картотеками. З появою електронних каталогів та 
накопиченням у них інформації пошук здійснюється в автоматизова-
ному режимі. За бажанням читача довідка може бути роздрукована 
або записана на електронний носій. Цим опікуються бібліотекарі-
консультанти Л. А. Бистрова-Дробот, О. О. Прутська у залі бібліо-
течних інформаційно-пошукових систем головного корпусу.

2007 року в гуманітарному корпусі відкрився окремий зал ката-
логів та довідково-інформаційної літератури, де організовано 8 авто-
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матизованих робочих місць з доступом до баз даних електронного 
каталогу бібліотеки, електронних повнотекстових ресурсів бібліо-
теки, університету та ресурсів Інтернет. Обслуговують та надають 
консультації читачам Є. О. Валуєва, Н. В. Гришина, О. С. Крайник, 
І. В. Позднякова, І. Б. Трикозенко.

У 2004 році створено веб-сайт бібліотеки (http://hklib.npu.edu.
ua), за безпосередньої участі та підтримки директора бібліотеки 
Л. В. Савенкової, завідувача відділу інформаційно-комунікаційних 
технологій О. В. Пекур, системного адміністратора О. В. Івченка.

Сайт містить інформацію про історію бібліотеки, її структуру, по-
слуги, які надає бібліотека, її фонди, систему каталогів і картотек, 
посилання на офіційні сайти та на сайти різних освітніх інформацій-
них ресурсів в Інтернеті, відомості про науково-допоміжні видання 
бібліотеки, щомісячний інформаційний “Бібліокур’єр”. Веб-каталог 
бібліотеки дозволяє здійснювати бібліографічний пошук у режимі 
віддаленого доступу. З 2009 року на сайті функціонує служба зво-
ротнього зв’язку “Питання – відповіді”.
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У своїй діяльності бібліотека активно використовує інтернет-тех-
нології. На початку 2007/2008 навчального року бібліотека отрима-
ла серверне обладнання, що дало можливість цілодобового доступу 
до веб-сайту бібліотеки та її електронного каталогу. Щоденно його 
відвідують у середньому 1,5 тисяч користувачів, які здійснюють 
близько 20 тисяч пошукових операцій.

У залах інформаційно-пошукових систем центрального та гумані-
тарного корпусів відкрито доступ до інформаційних ресурсів Інтер-
нету та локальних баз бібліотеки і університету. Швидким і зручним 
є пошук книг та статей із збірників та періодичних видань, які перед-
плачує університет. Особливою популярністю користуються бібліо-
графічні записи, які мають посилання на повнотекстові документи, 
розміщені в Інтерент та на сервері університету і бібліотеки. 

Впродовж чотирьох останніх років для керівництва університе-
ту, інститутів, кафедр та читальних залів у бібліотеці заступником 
директора Г. І. Шаленко щомісяця готується “Бібліокур’єр”, який 
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інформує про нові надходження до бібліотеки. Для читачів та співро-
бітників усіх відділів бібліотеки щорічно готується друковане видан-
ня “Путівник по фонду періодики”, електронна версія якого пред-
ставляється на сайті бібліотеки.

Довідки з визначення індексів за таблицями УДК на наукові ро-
боти викладачів, аспірантів, пошукачів та студентів надають завіду-
вач відділу каталогізації Л. М. Стеблина, завідувач відділу інформа-
ційно-бібліографічної роботи Н. І. Тарасова та головний бібліотекар 
цього відділу І. В. Позднякова.

З метою підвищення інформаційної культури для студентів в 
курсі “Вступ до спеціальності” І. В. Позднякова, І. Б. Трикозенко, 
Н. І. Tа расова, Г. І. Шаленко проводять заняття-консультації по ви-
користанню інформаційно-пошукових систем бібліотеки.

Бібліотекою (О. В. Пекур) спільно з фірмою “Матрікс-Прес” 
(Т. І. Березна) створені мультимедійні уроки для навчання роботі ко-
ристувачів у середовищі ИРБИС-64 на основі програми uvSoftium 
Support. 
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Основне завдання бібліотеки – допомогти студентам зорієнтува-
тися в інформаційному середовищі, книжкових багатствах бібліоте-
ки, представити традиційні (що історично склалися в бібліотеках) та 
нетрадиційні (мережеві) алгоритми роботи з інформацією.

Науково-бібліографічна  
та методична робота

Основними напрямками наукової роботи бібліотеки є розкриття 
фондів, популяризація друкованих праць викладачів, а також науко-
вих шкіл університету. Особливу увагу провідні фахівці бібліотеки 
приділяють пропаганді бібліотечно-інформаційних та бібліографіч-
них знань серед читачів бібліотеки.

У 1993 році найбільший в Україні педагогічний навчальний заклад 
Київський державний педагогічний інститут імені О. М. Горького 
отримав нову назву – Український державний педагогічний універ-
ситет імені М. П. Драгоманова.

Михайло Драгоманов залишив нащадкам свої праці з філософії й 
педагогіки, історії й філології, політології, культурології й публіцисти-
ки. Особливо цікавими є його думки з освіти й педагогіки. 

Інформаційно-бібліографічний відділ розпочав науковий проект 
“Бібліографічні розвідки педагогічних праць М. П. Драгоманова” (ке-
рівник Н. І. Тарасова). Збираються також усі матеріали, які стосують-
ся життя і наукової творчості Видатного українця: був укладений біблі-
ографічний покажчик, створена електронна та карткова бібліографічні 
картотеки, експонується постійна книжкова виставка “М. П. Дра-
гоманов”. Готується новий бібліографічний покажчик “Ідеї Михайла 
Драгоманова у наукових розробках вчених університету”.

Знайденими матеріалами про життя і діяльність М. П. Драго-
манова поповнюється фонд бібліотеки. Результати пошуків і дослі-
джень публікуються у наукових збірниках, оголошуються на науко-
вих бібліотечних семінарах та конференціях. 
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Науково-бібліографічна діяльність сьогодні здійснюється за пер-
спективним планом видавничої діяльності університету. Бібліотека 
продовжує започаткований у 1990 році науково-допоміжний щоріч-
ник “Українська педагогічна бібліографія”, готуються чергові випус-
ки бібліографічного покажчика “Друковані праці викладачів НПУ 
імені М. П. Драгоманова”.

Шостий випуск покажчика підготовлений до 175-річного ювілею 
університету. В ньому зібрані відомості про публікації викладачів 
університету за останні вісім років. 

Вийшли друком нові випуски покажчиків серії “Вчені НПУ іме-
ні М. П. Драгоманова”, присвячені науковій діяльності академіків, 
професорів: В. П. Беха, В. М. Бровдія, Л. П. Вовк, Г. І. Волин-
ки, І. Т. Горбачука, В. О. Жадька, А. Й. Капської, Л. І. Мацько, 
О. С. Падалки, І. Б. Чорного, М. І. Шута, ювілейний випуск до 
60-річчя академіка, ректора університету В. П. Андрущенка. 

Співробітниками бібліотеки разом із завідувачем музею універ-
ситету С.°М. Мазко проводиться пошукова робота з історії педа-
гогічної освіти в Україні – історії створення Київського інституту 
народної освіти (КІНО), Київського державного педагогічного 
інститут імені М. Горького (КДПІ), Українського державного пе-
дагогічного університету імені М. П. Драгоманова (УДПУ), На-
ціонального педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
(НПУ). Підготовлений і зданий до друку покажчик літератури з 
історії університету.

Завідувач відділу інформаційно-комунікаційних технологій 
О. В. Пекур працює над науковою темою “Педагогічні умови вико-
ристання ІКТ бібліотеки в професійній підготовці майбутніх учите-
лів”. Результати даного дослідження, а також питання виховання ін-
формаційної культури студентів, яке постійно залишається у колі нау-
кових інтересів бібліотеки, оголошуються у виступах на конференціях 
та семінарах, відображаються у численних публікаціях О. В. Пекур,  
директора бібліотеки Л. В. Савенкової та інших працівників. 
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Наукова бібліотека університету є методичним центром для біблі-
отек вищих педагогічних навчальних закладів України. Працівники 
бібліотеки беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських 
бібліотечних конференціях, працюють у складі робочих груп науко-
во-методичної комісії при МОН України з вивчення окремих питань 
діяльності бібліотек вищих педагогічних закладів, готують та виголо-
шують доповіді, публікують статті у галузевих наукових збірниках. 
Співробітники наукової бібліотеки є постійними учасниками однієї 
з найбільших професійних міжнародних конференцій “Бібліотеки та 
інформаційні ресурси у сучасному світі науки, культури, освіти і біз-
несу”, організаторами якої є Міжнародна асоціація бібліотечних асо-
ціацій і закладів (ІФЛА), Міжнародна асоціація ЕБНІТ, Міжна-
родний бібліотечний інформаційний та аналітичний центр (МБІАЦ),  
міністерства культури Росії, України, Автономної Республіки Крим, 
інші організації.

Бібліотека бере участь у розробці проекту корпоративної ката-
логізації бібліотек ВНЗ, постійно підтримує тісні зв’язки та плідно 
обмінюється досвідом з бібліотеками університетів не лише міста Ки-
єва, а й з іншими бібліотеками України та зарубіжжя. 

Плідною є співпраця бібліотеки з Науковою бібліотекою імені 
М. О. Максимовича Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка та Державної науково-педагогічної бібліотеки іме-
ні В. О. Сухомлинського, бібліотекою Мінського державного педа-
гогічного університету, Санкт-Петербурзького педагогічного універ-
ситету, Науково-технічною бібліотекою Національного технічного 
університету України “КПІ”та іншими.

За підтримки Міністерства освіти і науки України організову-
ються науково-методичні, науково-практичні конференції, семінари, 
метою яких є підвищення фахового рівня бібліотечних працівників. 
Співробітники нашої бібліотеки брали активну участь у таких захо-
дах, проведених у Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Луцьку, 
Львові, Києві, Одесі, Севастополі, Харкові, Хмельницьку та інших 
містах. 
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Обслуговування читачів

Бібліотека має розгалужену структуру обслуговування профе-
сорсько-викладацького складу, студентів, аспірантів та докторантів 
університету. Її фонди та відділи обслуговування знаходяться у різ-
них навчальних корпусах університету. Бібліотека нараховує більше 
20 тисяч читачів; щодня бібліотеку відвідують близько 2 тисяч, а за 
рік – більше 651 тисячі користувачів. Кількість виданих книг за рік 
перевищує 1 мільйон примірників. Бібліотека передплачує близько 
300 назв періодичних видань. Створено обмінний фонд, який нара-
ховує 2 тисячі 640 документів. 

На початку кожного навчального року студентам перших кур-
сів стаціонарної та заочної форм навчання видається більше 2 тисяч 
комплектів підручників. Окрім комплекту підручників, кожний пер-
шокурсник отримує пластиковий читацький квиток, пам’ятку читача, 
знайомиться з правилами користування бібліотекою.

Зразки формуляра, читацького квитка та пам’ятки
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Послугами будь-якого абонемента можуть скористатися всі за-
реєстровані читачі нашого університету.

На абонементах центрального корпусу читачів обслуговують  
О. І. Вербицька, А. П. Залізнюк, А. А. Пінчук, Н. Г. Урупа та 
Л. Г. Черевко. 

Роботу найбільшого за кількістю читачів підрозділу бібліотеки гу-
манітарного корпусу організовує С. О. Задорожна. На студентсько-
му абонементі з читачами працюють А. О. Босенко, А. О. Васи-
левська, З. С. Левінська, Л. В. Поліщук; на абонементі наукової та 
художньої літератури – О. В. Бахман, С. А. Павлюк, І. В. Уманець.

Роботу відділів обслуговування забезпечують: в Інституті істо-
ричної освіти – завідувач О. В. Гуськова, бібліотекарі О. В. Басен-
ко, А. Р. Волинська, Г. Р. Русинська, С. М. Токаренко; в Інституті 
мистецтв – В. М. Ігнатенко, І. О. Піскунова; в Інституті розвитку 
дитини – Т. О. Гак, Н. О. Марченко; в Інституті гуманітарно-тех-
нічної освіти – Н. В. Демут; в Інституті соціології, психології, управ-
ління – Н. М. Корнієнко, О. М. Пирожникова. 

У 14-ти читальних залах бібліотеки, де одночасно можуть працю-
вати 800 читачів, представлена література, що користується підви-
щеним попитом, та періодичні видання, які передплачує університет. 
За єдиним читацьким квитком читач може скористатися літературою 
в будь-якому читальному залі бібліотеки. 

Роботу читального залу № 1 центрального корпусу організовує 
завідувач відділу О. Ю. Мірошникова – досвідчений бібліотекар 
із сорокарічним стажем. Під її керівництвом працівники відділу  
О. І. Ковтун, О. М. Павлова, Н. В. Попова, І. М. Сорока, 
А. С. Хворостина задовольняють потреби читачів у науковій літера-
турі, дисертаціях, періодичних виданнях.

У читальному залі гуманітарного корпусу, який посідає перше 
місце за кількістю відвідувань і книговидач, сумлінно працюють  
О. В. Дудник, О. В. Мариненко О. А. Солодка, в залі періодичних 
видань  – А. О. Давиденко, Т. В. Содоль.
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Студенти гуманітарного корпусу із задоволенням працюють у залі 
соціально-політичної літератури, який впродовж багатьох років очо-
лює справжній майстер бібліотечної справи Т. Д. Гром’як. Разом з 
колегою Л. В. Турченковою вони використовують різноманітні фор-
ми бібліотечної роботи: виставки, тематичні огляди літератури, бесіди 
з філософських, політичних наук, презентації, лекції на допомогу на-
вчальному процесові. 

Для забезпечення умов самостійної роботи студентів у всіх гурто-
житках з 18 до 22 години працюють читальні зали, укомплектовані 
навчальною літературою та періодичними виданнями. Опікуються 
цією роботою заступник директора бібліотеки Г. І. Шаленко та за-
відувач сектора О. В. Мариненко. 

Розширюється мережа відділів обслуговування. У 2006 році сту-
денти Інституту розвитку дитини отримали затишний читальний зал з 
ретельно підібраним фондом і абонемент навчальної літератури (вул. 
Автозаводська, 47). 2007 року запрацював відділ обслуговування в 
Інституті соціології, психології, управління (вул. Саратовська, 20), а 
у 2008 абонемент у корпусі Інституту гуманітарно-технічної освіти 
(вул. Леся Курбаса, 2-а). 

Навесні 2008 року після реконструкції запрацювали оновлений 
читальний зал та зал інформаційно-пошукових систем бібліотеки у 
центральному корпусі університету, в яких працюють не лише студен-
ти та викладачі університету, а й науковці з різних регіонів України. 

З нагоди відкриття нових залів та робочих приміщень бібліотеки 
ректоратом університету у квітні була організована науково-теоре-
тична конференція “Бібліотека в інформаційному суспільстві”, учас-
никами і гостями якої були президент АПН України, доктор філософ-
ських наук, професор В. Г. Кремень, віце-президент АПН України, 
академік, доктор педагогічних наук, професор В. І. Луговий, ректор 
НПУ імені М. П. Драгоманова, академік АПН України, доктор фі-
лософських наук, професор В. П. Андрущенко, перший проректор 
НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор філософських наук, профе-
сор В. П. Бех, директор ДНПБ імені В. Сухомлинського, кандидат 
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історичних наук П. І. Рогова, директор Наукової бібліотеки імені 
М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат історич-
них наук О. Г. Кириленко, директори бібліотек вищих навчальних 
закладів Києва та інших міст.

30 вересня 2009 року до Всеукраїнського дня бібліотек для чита-
чів відчинив двері новий читальний зал рідкісних видань і рукописів, 
побудований на місці внутрішнього господарського двору універси-
тету. Завдяки новому приміщенню бібліотека отримала змогу пере-
містити з підвальних сховищ понад 1200 раритетних видань, 2475 
дисертацій, 2000 праць викладачів університету та іншої літератури. 
Для відвідувачів відкрито вільний доступ до різноманітних словни-
ків, енциклопедій та іншої довідкової літератури. У читачів з’явилася 
можливість працювати в залі з рідкісними виданнями XVIII та 
XIX століть. Можна читати в оригіналі не лише книги зарубіжних 
класиків, а і наукову літературу. В організації фонду, оформленні 
інтер’єру залу та внутрішнього дворика бібліотеки брали участь усі 
співробітники бібліотеки.

Культурно-виховна робота

Однією із найважливіших функцій бібліотеки є культурно-вихов-
на робота серед студентів, яка передбачає, насамперед, виховання 
студентської молоді на культурно-історичних цінностях рідного на-
роду, його звичаях і обрядах, традиціях, що формувались у свідомості 
українців протягом багатьох віків, вихованні гармонійно розвиненої, 
високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої людини, 
наділеної громадянською відповідальністю, високими духовними 
якостями, родинними та патріотичними почуттями. Майбутні фахівці 
мають стати носіями кращих надбань національної та світової куль-
тури, здатними до саморозвитку й самовдосконалення.

Культурно-виховна робота здійснюється у тісному зв’язку з ін-
ститутами, кафедрами, відділом виховної роботи, студентським  
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профкомом. Пріоритетними напрямками у виховній роботі є вихо-
вання любові до педагогічної професії, національне, патріотичне, мо-
ральне, духовне, екологічне, естетичне виховання. 

Щороку в усіх навчальних корпусах бібліотекою організовується 
більше 200 виставок, які присвячуються знаменним і пам’ятним да-
там, подіям внутрішнього і міжнародного життя. Постійно діючими є 
виставки нових надходжень “На допомогу студенту-першокурснику”, 
“Михайло Петрович Драгоманов: життя та творчість”, “Видання ви-
кладачів, відзначені нагородами та преміями”, різноманітні тематичні 
виставки. Значна частина книжкових виставок популяризує фахову 
літературу для студентів, постійно діють виставки літератури з питань 
організації самостійної роботи з книгою. Цікавою була художньо-мис-
тецька виставка картин-копій М. Реріха, написаних художником Ві-
ктором Єремеєвим під назвою “Усвідомлення краси врятує світ”.

Заслуженою популярністю серед студентської молоді користу-
ються презентації книг (журналів), читацькі конференції, тематичні 
вечори, усні журнали, засідання “Літературної вітальні”, організова-
ні заступником директора Г. І. Шаленко.

Найбільш значущими і дієвими за своїм виховним впливом є зу-
стрічі, проведені в “Літературній вітальні” з відомими людьми, ви-
датними майстрами слова – заслуженими артистами України Тама-
рою Малишевською, Тетяною Алексєйцевою, Борисом Лободою, 
Дмитром Бєлозором та іншими. За останній рік темами “Літератур-
ної вітальні” були: “Духовний храм людини: сім’я, родина, рід” до 
Дня Матері за участю М. І. Голиць, члена “Материнської школи”; 
“Мова – душа кожної нації, її святиня, її національний скарб”; пре-
зентація видавничого проекту “Запізніле вороття” (наукової спад-
щини І. І. Огієнка) за участю М. С. Тимошика, професора, члена 
Національної спілки письменників і журналістів України.

Бібліотека активно співпрацює з кафедрами стилістики укра-
їнської мови (академік Л. І. Мацько), культури української мови 
(професор С. В. Шевчук) і кафедрою журналістики (професор  
В. О. Жадько), бере активну участь в організації читацьких кон-
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ференцій, присвячених культурі української мови. Цікаво і змістов-
но пройшла конференція “Українська мова вчора, сьогодні, завтра в 
Україні і світі” за участю академіка В. П. Андрущенка, письменника 
Павла Мовчана та студентів Інститутів української філології, інозем-
ної філології, педагогіки і психології. 

Пошук нових форм спілкування, проведення різноманітних захо-
дів, рекламно-інформаційна діяльність не тільки підвищують імідж 
наукової бібліотеки, а й сприяють встановленню нових контактів. 
Разом з Державною науково-педагогічною бібліотекою України 
імені В. О. Сухомлинського було проведено літературний вечір “З 
незламною вірою в Україну” (до 40-річчя літературної праці укра-
їнського письменника Юрія Хорунжого), презентацію двотомного 
видання “Микола Аркас” Віктора Жадька.

Наукова бібліотека тісно співпрацює з університетською газетою 
“За педагогічні кадри”, яка висвітлює всі найважливіші події бібліо-
течного життя.

В основу всіх культурно-виховних заходів бібліотеки покладено 
пропаганду книги, формування у студентів потреби в читанні, попо-
вненні знань шляхом самоосвіти.

Персонал бібліотеки

У Науковій бібліотеці НПУ імені М. П. Драгоманова 82 пра-
цівники, переважно з вищою і базовою спеціальною освітою, значна 
частина з яких – досвідчені ветерани колективу. Серед них – за-
служені працівники культури України Л. В. Савенкова, Е. В. Татар-
чук; відмінники освіти України: Т. Д. Гром’як, Л. М. Колбешова, 
Л. В. Савенкова, Л. М. Стеблина, Н. І. Тарасова, Е. В. Татарчук, 
Г. І. Шаленко. 

Значний вклад у роботу бібліотеки вносить нове покоління: Є. Ва-
луєва, Т. Гак, Ю. Дудник, О. Івченко, О. Кадіна, О. Пирожникова, 
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І. Піскунова, А. Хворостина. Багато молоді здобуває вищу освіту 
заочно. Почесний директор бібліотеки Ельга Володимирівна Татар-
чук, яка очолювала колектив впродовж трьох десятиліть, нині пере-
дає свій величезний професійний досвід бібліотекарям-початківцям. 

За сумлінну працю більшість співробітників мають почесні гра-
моти, нагороди, подяки як від адміністрації університету, так і від 
міністерств освіти і науки, культури, інших державних установ.

З 2007 року бібліотеку очолює заслужений працівник культури 
України,  відмінник освіти України, кандидат педагогічних наук Люд-
мила Василівна Савенкова – випускниця Київського державного ін-
ституту культури з тридцятирічним стажем бібліотечної роботи. Вона 
– професіонал з яскраво вираженим творчим підходом, ініціативна, 
вмілий організатор. На основі вивчення досвіду роботи бібліотек ви-
щих навчальних закладів Людмила Василівна підготувала і захистила 
кандидатську дисертацію на тему “Формування у студентів педагогіч-
ного університету вмінь і навичок самостійної роботи засобами бібліо-
течних технологій”. З 2005 року Л. В. Савенкова паралельно займа-
ється педагогічною діяльністю, веде ряд дисциплін бібліотечно-бібліо-
графознавчого циклу для студентів спеціальності “Українська мова та 
література і бібліотекознавство” Інституту української філології.

У Науковій бібліотеці НПУ імені М. П. Драгоманова працює 
дружний та злагоджений колектив. Кожний працівник може розра-
ховувати на підтримку і розуміння колег.

Доброю традицією стало святкування Дня бібліотекаря екскур-
сійними поїздками Україною. Так, за участі профкому університету 
бібліотекарі відвідали дендрологічні парки “Олександрія” і “Софі-
ївка” – взірці садово-паркового мистецтва кінця XVIII – початку 
XIX століття. Яскраві барви осені, дзеркальна синь озер, п’янке по-
вітря, гармонійне поєднання природних краєвидів з архітектурними 
витворами надовго запам’яталися учасникам поїздок.

Незабутньою була і екскурсія до Музею трипільської культури, 
від якої праслов’яни, а за ними й українці успадкували ряд елементів 
духовної і матеріальної культури. 
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Перспективи розвитку

Сучасний етап розвитку університетської бібліотеки харак-
теризується змінами основних пріоритетів її діяльності. Перед 
бібліотеками постає складне завдання поєднання традиційних 
бібліотечних фондів і сучасних електронних ресурсів з метою 
оперативного інформаційного забезпечення навчальних по-
треб студентів і професорсько-викладацького складу ВНЗ. До 
звичних бібліотечних технологій обслуговування читачів дода-
лися нові – із застосуванням інформаційно-пошукових систем, 
штрих-кодуванням фонду, використанням пластикових читаць-
ких квитків.

Діяльність бібліотеки завжди знаходить підтримку і розумін-
ня керівництва університету. Незважаючи на фінансові трудно-
щі, адміністрація віднайшла можливість розпочати капітальний 
ремонт приміщень бібліотеки головного корпусу, адже централь-
не книгосховище бібліотеки перевантажене проти норми вдві-
чі, в складних умовах нестачі робочої площі працюють відділи 
комплектування та каталогізації. Особливої уваги потребує під-
вальне приміщення головного корпусу, де зберігається значна 
частина фондів бібліотеки. Потребує оновлення і збільшення 
комп’ютерний парк бібліотеки. Значна частина ПК має застарі-
лу конфігурацію і не може підтримувати нових програмних вимог.

Перспективи подальшого розвитку та найближчі завдання 
діяльності бібліотеки полягають у створенні комфортних умов 
для роботи читачів з метою ефективної організації навчальної та 
наукової роботи. Свою подальшу діяльність наукова бібліотека 
планує розвивати у таких напрямках:

Традиційна бібліотека з організацією бібліотечних процесів за 
сучасними технологіями:

– автоматизована інвентаризація, штрих-, ізотопкодуван-
ня бібліотечних фондів;
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– застосування автоматизованих технологій процесів ката-
логізації, у тому числі аналітико-синтетичного опрацювання 
документів;

– організація запису читачів до бібліотеки і видача літерату-
ри в автоматизованому режимі;

– сучасні охоронні системи, що дасть можливість організува-
ти відкритий доступ до фондів бібліотеки. 

Електронна бібліотека:
– фонд документів на магнітних носіях;
– серверне устаткування для накопичення власних інформа-

ційних ресурсів та організації доступу до зовнішніх інформацій-
них ресурсів;  

– комп’ютерні зали з автоматизованими робочими місцями 
для користування Інтернетом (можливість використання пе-
редплатних електронних часописів, енциклопедичних, довідко-
вих, навчальних та інших видань) та для користування ЕК і по-
внотекстовими БД з власних електронних ресурсів, включаючи 
БД електронних підручників;

– співпраця з підрозділами університету в проекті “Електро-
нна педагогіка”;

– веб-сайт бібліотеки з пошуком у БД ЕК, доступом до по-
внотекстових БД через пароль;

– електронна доставка документів.
Створення електронної бібліотеки допоможе вирішити проблеми 

недостатньої кількості навчальних видань, браку площі для книж-
кового фонду, збереження оригінальних документів, істотного під-
вищення оперативності надання необхідної інформації користувачам.

Запорукою успішної діяльності і подальшого розвитку наукової 
бібліотеки є впровадження нових технологій, розширення видового  
складу фондів та інформаційних послуг, зміни технології трудових 
процесів.

Забезпеченість навчального процесу підручниками і навчально-
методичною літературою є одним з важливих показників при 
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оцінці діяльності ВНЗ, тому наукова бібліотека буде продовжу-
вати цілеспрямоване комплектування книжкових фондів новою лі-
тературою, яка забезпечуватиме інформаційні потреби усіх читачів. 
Інтенсивний розвиток комп’ютерних технологій і активне використан-
ня читачами електронних носіїв інформації потребують від бібліоте-
ки відповідного формування фонду на електронних носіях, створення 
електронної бази підручників, навчальних посібників. Найближчим 
часом електронні книги навряд чи повністю витіснять традиційні, але 
вони мають стати повноцінним доповненням до друкованих видань. 

Для науковців та студентів важливо швидко віднаходити інфор-
мацію і ефективно працювати з джерелами. Бібліотека бере участь 
у створенні фонду електронних видань за допомогою сканування 
документів та придбання електронних версій навчальних посібників, 
довідкових видань і повнотекстових баз даних вітчизняних та за-
рубіжних документів різними мовами.

Поліпшення умов для самостійної роботи студентів залежить 
від завантаження читальних залів, тому нагальною потребою у най-
ближчі роки стає звільнення їх від проведення лекцій та надання 
можливості студентам усіх форм навчання працювати з літературою 
впродовж цілого дня. 

Бібліотека і надалі використовуватиме найкращий досвід вітчизня-
них та зарубіжних книгозбірень для створення гнучкої, орієнтованої 
на читача бібліотеки з максимальним використанням інформаційних 
технологій. Велика увага приділятиметься не лише організації фонду 
документів на різних носіях, доступу до них, а й сучасному дизайнові 
приміщень і робочих місць. Середовище бібліотеки має стати зруч-
ним для навчання і для проведення вільного часу студентами.

Передбачається розширення засобів інформування професор-
сько-викладацького складу і студентів про нові надходження до 
бібліотеки.

Досягнення максимальної ефективності роботи бібліотеки зале-
жить від створення належних умов для розкриття індивідуальних зді-
бностей і можливостей бібліотечних працівників.
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Реалії сьогодення вимагають від вищої освіти в Україні вироблен-
ня нової стратегії розвитку. Якість освіти найближчими роками буде 
пов’язана із завданнями інтеграції України у загальноєвропейський 
простір вищої освіти відповідно до проектів Болонського процесу. 
Для досягнення цієї мети українські вищі навчальні заклади повинні 
бути готовими до зовнішнього моніторингу своєї діяльності.

Однією з умов конкурентоздатності університету є постійне під-
вищення якості освітніх послуг, а також рівня наукових досліджень і 
напрацювань, в чому бібліотеці належить важлива роль. Саме біблі-
отека, за умови формування відповідних фондів, впровадження ав-
томатизованих технологій, розвитку сервісних служб, має бути най-
більш дієвою ланкою в навчальній і науковій діяльності університету.

Якість навчального процесу сьогодні безпосередньо пов’язана з 
рівнем інформаційного забезпечення. Ректорат університету на чолі 
з академіком АПН України професором В. П. Андрущенком в при-
йнятій Концепції розвитку НПУ імені М. П. Драгоманова передба-
чає введення в дію автоматизованої системи управління вузом і вхо-
дження комп’ютерної мережі університету у систему МОН України.

Актуальним завданням для бібліотеки на сучасному етапі є більш 
тісна інтеграція інформаційно-бібліотечного обслуговування з освіт-
німи, науковими, управлінськими процесами в університеті. Поси-
лення ролі бібліотеки як основного постачальника інформаційних ре-
сурсів, подальше розширення спектру інформаційних послуг в науко-
во-освітній діяльності дозволять науковій бібліотеці стати активною 
складовою інформаційно-освітнього середовища університету.



Біографічний словник 
працівників наукової 

бібліотеки





Керівники бібліотеки 
(1920–1953)

Кордт Веніамін Олександрович
Ребельський І. С.
Рабінович Ц. Н.

Мороховська Марія Сергіївна
Серветник Дмитро Юхимович

Лукаш Микола Федорович
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Разумова Ганна 
Севастянівна

   Ганна Севастянівна Разумова (Серденюк) 
народилася 25 листопада 1921 року на Ві-
нниччині, у с. Гуменне Вороновицького райо-
ну. Батьки вчителювали у рідному селі, згодом 
переїхали до Ново-Псковського району Лу-
ганщини, в село Загайдарівку. По закінченні 
середньої школи (1940 р.) вступила до Харків-
ського державного педагогічного інституту, але 
навчання перервала війна. Після підготовки в 
школі медсестер була направлена на фронт – в 
медсанбат 10-ої стрілецької бригади Південно-
Західного фронту, пізніше працювала у шпита-
лі. Армія відступала з тяжкими боями. Шпи-
таль перевели до с. Комишина, а далі у с. Рудня 
Сталінградської області. У січні 1942 року була 
переведена до Воронізького центрального по-
льового шпиталю. За станом здоров’я в липні 
1942 року демобілізована. 

У визволеній Україні продовжила навчання 
на педагогічному факультеті в Харківському, а 
в 1944-1948 роках – Київському педагогічних 
інститутах, по закінченні отримала диплом ви-
кладача педагогіки і психології. У 1947-1948 
роках викладала в 58-й жіночій школі м. Києва.

Доля Ганни Севастянівни тісно пов’язана з 
нашим колективом. У вересні 1951 року вона по-
чала працювати в бібліотеці Київського держав-
ного педагогічного інституту імені О. М.  Горь-
кого, а в 1954 році стала її завідувачем. У 1961 

Разумова Ганна 
Севастянівна
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році прийнята в члени КПРС, обиралася секре-
тарем первинної парторганізації (1964-1969, 
1971 рр.). Неабиякі організаторські здібності і 
невтомна праця Ганни Севастянівни дали змогу 
за короткий час організувати новий читальний 
зал з відкритим доступом до літератури для са-
мостійної роботи студентів, читальний зал для 
аспірантів і викладачів інституту, читальні зали 
в гуртожитках, значно покращити матеріальну 
базу бібліотеки.

Щоб навчити першокурсників користувати-
ся довідково-бібліографічним апаратом, Ганна 
Севастянівна особисто проводила бесіди з основ 
бібліографії і роботи з книгою, розповідала про 
інформаційні ресурси бібліотеки інституту і 
провідних бібліотек країни, запровадила між-
бібліотечний абонемент, який дозволяв отри-
мувати книги з інших бібліотек у межах країни. 
За сприяння Ганни Севастянівни було розпо-
чато велику краєзнавчу роботу: облік, система-
тизацію і видання бібліографічних покажчиків 
друкованих праць викладачів та співробітників 
інституту. Започаткована традиція живе і нині.

Велику увагу Ганна Севастянівна приділяла 
фаховій освіті співробітників, науковій органі-
зації праці, професіоналізму, тому що вважала: 
бібліотекар – людина високої ерудиції, комуні-
кабельності, здатна в умовах напруженої праці 
бути привітною, уважною і на численні запити 
читачів знайти відповідь і надати допомогу, за-
пропонувати щось з нових надходжень. У бі-
бліотеці постійно вивчалися читацькі інтереси 
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студентів, відділом бібліографії були розроблені 
рекомендаційні покажчики з різної тематики.

Ганні Севастянівні притаманне тонке від-
чуття поезії, глибоке розуміння значення книги, 
особливо навчальної, для студента та науковця, 
тому вона безпосередньо опікувалася питання-
ми комплектування і збереження фонду біблі-
отеки, який нараховував на той час майже 700 
тис. примірників. Щорічно надходило близько 
45-50 тисяч видань з педагогіки, психології, ме-
тодики викладання окремих дисциплін у школі 
та вузі, природничих і гуманітарних наук, ху-
дожньої літератури. 

За ініціативи Ганни Севастянівни і працівни-
ків бібліотеки в інституті проводились авторські 
літературні зустрічі з видатними українськими 
письменниками Олесем Гончаром, Миколою 
Нагнибідою, Вадимом Собком, Леонідом Пер-
вомайським, Платоном Вороньком, Андрієм 
Малишком, Павлом Глазовим, Віталієм Коро-
тичем та багатьма іншими.

Ганна Севастянівна приділяла багато уваги 
функціонуванню довідково-бібліографічного 
апарату бібліотеки. Вона створила бібліотечну 
раду, до складу якої входили провідні науков-
ці інституту. Ганна Севастянівна була членом 
Міжвузівської секції директорів бібліотек Киє-
ва, членом ученої ради КДПІ імені О. М. Горь-
кого. Завжди привітна, бадьора, людина над-
звичайної енергії і працьовитості, вона мала 
високий авторитет у колективі, була чудовим 
організатором і лідером громадських організа-
цій інституту в 60–70-х роках: членом жіночої 



78

ради району, очолювала профспілкову і партій-
ну організації бібліотеки, була секретарем ху-
дожньої ради інституту, виборчих дільниць.

Бібліотека 70-х років – один з кращих під-
розділів інституту, неодноразово нагороджу-
валась почесними грамотами і преміями рек-
торату, парткому та профкому. Завдяки Ганні 
Севастянівні виховано покоління бібліотечних 
працівників, які успішно працюють в бібліотеці 
вже не один десяток років. 

15 травня 1978 року Ганна Севастянівна ви-
йшла на пенсію. 27 років було віддано улюбле-
ній бібліотечній справі, 24 з яких – керівництву 
бібліотекою.

За сумлінну і багаторічну працю Ганна Се-
вастянівна мала величезну кількість подяк, 
грамот і нагород, серед яких медалі “Защит-
ник Родины”, “За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, 
медаль Жукова, “60 років визволення Укра-
їни від фашистських загарбників”, “60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.”, “За верность присяге”, “Фронто-
вик 1941-1945 гг.”, “За сумлінну працю”, “За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина”, “В память  
1500-летия Киева”, медаль А. С. Макарен-
ка, “Ветеран праці”, знак “Відмінник народної 
освіти” та інші. 
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Татарчук Ельга 
Володимирівна

Ельга Володимирівна Татарчук народилася 
15 жовтня 1930 року в узбецькому місті Анди-
жан в родині службовців. Шкільні роки про-
йшли в різних містах Північного Кавказу, куди 
сім’я переїжджала за місцем служби батька. У 
1948 році закінчила середню вечірню школу в 
Києві. Трудове життя розпочала сімнадцяти-
річною дівчиною на посаді бібліотекаря Київ-
ського державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горь кого, згодом отримала диплом цього 
інституту за фахом “Історія” і колективу бібліо-
теки ніколи не зраджувала.

Першими наставниками Ельги Володимирів-
ни були її мати, Валентина Артемівна Зост, яка 
чверть трудового віку працювала бібліотекарем 
відділу книгозберігання бібліотеки КДПІ імені 
О. М. Горького, а також старші досвідчені колеги: 
завідувачі бібліотеки Д. Ю. Серветник, Г. С. Разу-
мова. В 1962 році вона очолила відділ бібліографії. 

Перший досвід бібліографічної роботи Ельги 
Володимирівни – продовження укладання (піс-
ля Н. М. Недоступ і О. Д. Балабанова) “Бібліо-
графічного покажчика друкованих праць співро-
бітників КДПІ імені О. М. Горького (випуски 
1966, 1981, 1991 років). Ця робота захоплювала 
і приносила задоволення. З 1990 року виходять 
друком щорічні науково-допоміжні покажчики 
“Українська педагогічна бібліографія”. 

Відданість бібліографічній справі, досконале 
знання теорії бібліографування дозволили Ельзі 
Володимирівні виховати чимало фахівців-бібліо-

Татарчук Ельга 
Володимирівна
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графів, які впродовж багатьох років забезпечують 
інформаційні запити студентів, аспірантів, викла-
дачів університету. У її доробку – бібліографічні 
посібники, інформаційні покажчики на допомогу 
навчальному і виховному процесам, методичні ма-
теріали, історичні нариси і буклети до ювілеїв уні-
верситету, статті в профільних виданнях.

У 1977 році Е. В. Татарчук очолила бібліотеч-
ний колектив і працювала на посаді директора бі-
бліотеки до 2007 року. Її компетентність, високий 
професіоналізм дозволили бібліотеці однією з пер-
ших серед бібліотек вищих навчальних закладів 
перейти на сучасні інформаційні технології, розпо-
чати роботу по створенню електронного каталогу, 
тримаючи високий професійний рівень у багатьох 
напрямках бібліотечно-бібліографічної роботи. 

Серйозну увагу директор бібліотеки приділяла 
комплектуванню фондів. Зараз наукова бібліотека 
нараховує понад 1 мільйон 200 тисяч примірників 
і має найціннішу сучасну літературу з педагогіки і 
психології, філософії, історії, природознавства, що 
приваблює багатьох науковців з інших педагогіч-
них навчальних закладів країни, які із задоволен-
ням працюють у читальних залах бібліотеки.

Професійним досягненням директора стало 
формування стабільного колективу, здатного ви-
конувати роботу в умовах високого напруження. 
Завдячуючи Ельзі Володимирівні, значна части-
на молодих працівників колективу здобула вищу 
освіту. Творча аура колективу сприяла тому, що 
багато співробітників присвятили своє життя 
служінню бібліотечній справі. Деякі, після пошу-
ків себе в інших сферах діяльності, поверталися 
знову до бібліотеки.
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З 1978 року активізувалася робота бібліотеки 
як науково-методичного центру бібліотек вищих і 
середніх педагогічних навчальних закладів України. 
Цікаві і змістовні конференції, наради, консульта-
ції, організовані з ініціативи Ельги Володимирівни, 
сприяли координації і впровадженню в практику 
найбільш ефективних методів бібліотечної роботи.

Як керівникові і організаторові Ельзі Володи-
мирівні притаманні щирість, готовність вислуха-
ти і допомогти, виваженість і стриманість, вну-
трішня культура, відповідальність, професійна 
інтуїція, закоханість в бібліотечну справу. Вона 
– людина твердих переконань, інтелектуал, ша-
нувальниця друкованого слова. Правило всього 
життя: обов’язковий щоденний перегляд усіх 
надходжень, що отримує бібліотека – книг, жур-
налів, газет – всі 60 років роботи у бібліотеці.

Багато років Ельга Володимирівна була чле-
ном Бібліотечної комісії МОН України, Україн-
ської бібліотечної асоціації, членом Вченої Ради 
НПУ імені М. П. Драгоманова. З 2007 року 
Е. В. Татарчук – Почесний директор Наукової 
бібліотеки університету.

За сумлінну багаторічну працю, трудові до-
сягнення Ельга Володимирівна Татарчук має по-
чесне звання “Заслужений працівник культури 
України”, нагороджена медаллю “За трудовую 
доблесть”, церковним орденом Святої Велико-
мучениці Варвари, знаком “Відмінник народної 
освіти України”, відзначена численними урядо-
вими подяками, грамотами Міністерства освіти і 
науки України, ректорату університету.
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Савенкова Людмила 
Василівна

   Людмила Василівна Савенкова (Осадча) 
народилася у м. Києві 14 жовтня 1959 року в 
родині службовців. З 1966 по 1976 рік навча-
лася у київській середній школі № 22.

З листопада 1979 року – бібліотекар читаль-
ного залу бібліотеки КДПІ імені О. М. Горько-
го, згодом – відділу каталогізації. У 1980 році 
переведена на посаду методиста бібліотеки.

У 1981-1986 роках Людмила Василівна за-
очно навчалася у Київському державному ін-
ституті культури імені О. Є. Корнійчука. Після 
закінчення інституту отримала кваліфікацію бі-
бліотекаря-бібліографа.

З 1982 року очолила сектор науково-мето-
дичної роботи з бібліотеками педагогічних на-
вчальних закладів України. 

У 1992 році з ініціативи Людмили Васи-
лівни в бібліотеці розпочалося впровадження 
комп’ютерних інформаційно-бібліотечних сис-
тем. Під її безпосереднім керівництвом прово-
дилося навчання працівників бібліотеки основам 
комп’ютерної грамотності, був започаткований 
електронний каталог в режимі АБІС MARC.

У 2000 році Людмила Василівна призначена 
на посаду заступника директора бібліотеки з нау-
кової роботи. За її керівництва цього ж року було 
здійснено перехід на нову автоматизовану бібліо-
течно-інформаційну систему ИРБИС з більши-
ми інформаційно-пошуковими можливостями.

Савенкова  
Людмила Василівна
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Вченою радою університету в лютому 
2007 року Л. В. Савенкова затверджена ди-
ректором Наукової бібліотеки Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драго-
манова. 

За цей короткий час Людмилі Василівні як 
вмілому організаторові вдалося збільшити кіль-
кість працівників бібліотеки, реконструювати 
читальний зал, організувати читальний зал рід-
кісних видань і рукописів, осучаснити інтер’єр 
відділів, трансформувати зал каталогів у зал ін-
формаційно-пошукових систем, створити відділ 
інформаційно-комунікаційних технологій.

Людмила Василівна бере активну участь у 
роботі міжнародних та всеукраїнських бібліотеч-
них форумів, симпозіумів, семінарів. Її виступи 
завжди з цікавістю сприймаються бібліотечною 
спільнотою.

Людмила Василівна – кандидат педагогіч-
них наук. У лютому 2007 року захистила кан-
дидатську дисертацію на тему “Формування у 
студентів педагогічного університету вмінь і на-
вичок самостійної роботи засобами бібліотечних 
технологій” (за спеціальністю 13.00.04 – “Те-
орія та методика професійної освіти”), основні 
положення якої успішно використовує у своїй 
практичній діяльності, адже з 2005 року ви-
кладає дисципліни бібліотекознавчо-бібліогра-
фічного циклу в Інституті української філології 
університету для студентів спеціальності “Укра-
їнська мова та література і бібліотекознавство”.

Високий професіоналізм директора, її інте-
лігентність, творчий підхід до вирішення про-
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блемних завдань, виняткова працездатність, 
відповідальне ставлення до роботи слугує при-
кладом для всіх працівників бібліотеки. Вона 
користується заслуженою повагою серед сту-
дентів та професорсько-викладацького складу 
університету.

Людмила Василівна має почесне звання 
“Заслужений працівник культури України”, на-
городжена знаком “Відмінник освіти України”, 
нагрудним знаком “Софія Русова”, багатьма 
почесними грамотами Міністерства освіти і на-
уки України, ректорату, профкому університету.
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Авдєєва Валентина 
Ювеналіївна

  Валентина Ювеналіївна Авдєєва народилася 
в селищі Буча Київської області у 1965 році 18 
березня в родині службовців. 

У 1971 році Валентина вступила до Ірпінської 
музичної школи, яку закінчила в 1978 році. Серед-
ню школу № 17 м. Ірпеня закінчила у 1982 році. 
Вищу освіту здобула, навчаючись на вечірньому 
відділенні історичного факультету Київського 
державного університету імені Тараса Шевченка.

Працювала у бібліотеці КДПІ імені 
О. М.  Горь кого з вересня 1982 року, займа-
ла посади бібліотекаря, редактора бібліотеки, 
головного бібліотекаря відділу обслуговування 
читачів наукового абонемента. Звільнилася у 
1998 році.

Авдєєва Наталія

   Наталія Авдєєва працювала у бібліографічно-
му відділі бібліотеки КДПІ імені О. М. Горького 
у 60-ті роки.

Алексєєнко Віра Іванівна

   Віра Іванівна Алексєєнко народилася 10 жов-
тня 1924 року в селі Херсонка Убінського району 
Новосибірської області. У 1940 році закінчила 
середню школу. З 1941 по квітень 1942 року 

Авдєєва Наталія

Авдєєва  
Валентина 
Ювеналіївна
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Іванівна
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працювала друкарем редакції райгазети міста 
Каргат. У квітні 1942 року на заклик комсомо-
лу країни закінчила прискорені курси підготовки 
медсестер і була відправлена на фронт. 

Спочатку служила санінструктором в сані-
тарній роті, згодом, у роті автоматників 524-го 
полку 112-ої стрілецької дивізії. Перше бойове 
хрещення пройшла у військовій операції на Дону. 
У липні 1942 року в жорстоких боях за Сталін-
град була поранена. Після лікування у шпиталі як 
санінструктор роти автоматників брала участь у 
боях на Курській дузі. Після другого поранення і 
тривалого лікування у жовтні 1943 року у складі 
524-го полку була учасником форсування Дніпра 
та забезпечення переправи військових сил ар-
мії на Лютізькому плацдармі. 112-та стрілецька 
Рильсько-Коростенська Червонопрапорна диві-
зія орденів О. Суворова і М. Кутузова визво-
ляла Київ, згодом Польщу. Війну Віра Іванівна 
закінчила під Бреслау.

У 1948 році почала працювати у відділі біблі-
ографії Наукової бібліотеки імені М. Максимо-
вича Київського університету імені Тараса Шев-
ченка. У 1954-1959 роках заочно навчалася на 
історичному факультеті університету. На посаді 
головного бібліографа Віра Іванівна вела розділ 
“Історія” систематичної картотеки, виконувала 
найбільш складні бібліографічні довідки відді-
лу та багато громадських доручень. Вийшла на 
пенсію у 1981 році, а з листопада 1982 до липня 
1990 року працювала в бібліотеці КДПІ імені 
О. М. Горького старшим бібліотекарем відді-
лу каталогізації. Їй було доручено переведення  
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розділу систематичного каталогу “Педагогічні 
науки. Освіта” на таблиці ББК. 

В. І. Алексєєнко нагороджена орденом Ве-
ликої Вітчизняної війни I-го ступеню, медалями 
“За отвагу”, “За оборону Сталинграда”, “За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне”, “Ветеран праці” та численними почесни-
ми грамотами.

Антоненко Олена 
Станіславівна

  Олена Станіславівна Антоненко (Маньков-
ська) народилася 15 травня 1960 року в робітни-
чій родині.

У 1977 році Олена закінчила середню школу 
№ 187 м. Києва. Працювала лаборантом школи 
№ 43 м. Києва. 

1978 року була зарахована на посаду біблі-
отекаря читального залу центрального корпусу 
КДПІ імені О. М. Горького, наступного року 
переведена до відділу обслуговування педагогіч-
ного факультету. 

З 1979 по 1984 рік заочно навчалася у Ки-
ївському державному інституті культури імені 
О. Є. Корнійчука і отримала диплом за спеціаль-
ністю “Бібліотекознавство та бібліографія”.

У 1984 - 1994 роках проживала в НДР та 
Білорусії за місцем служби чоловіка.

З 1996 року Олена Станіславівна працює 
на посаді провідного бібліотекаря інформацій-
но-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки 
НПУ імені М. П. Драгоманова. Вона – одна із 
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створювачів електронної картотеки статей біблі-
отеки, бере участь в міжбібліотечній кооперації з 
комп’ютерного опрацювання періодичних видань, 
завжди доброзичливо і компетентно консультує 
читачів та колег з питань користування інформа-
ційно-пошуковими системами бібліотеки. 

Нагороджена медаллю “Драгоманівська ро-
дина” (До 175-річчя НПУ імені М. П. Драго-
манова).

Антонян Світлана

Світлана Антонян працювала у бібліотеці 
КДПІ імені О. М. Горького у 60-ті роки.

Архангельська Тамара 
Дмитрівна

 Тамара Дмитрівна Архангельська (Рябоконь) 
народилася 20 червня 1948 року в с. Григоро-Іва-
нівці Ніжинського району Чернігівської області в 
родині учителів.

1966 року закінчила Ніжинську середню 
школу № 9.

У 1969 році вступила до Київського дер-
жавного інституту культури імені О. Є. Кор-
нійчука на заочне відділення факультету ма-
сових і наукових бібліотек. З 1974 по 1980 
рік працювала у відділі бібліографії бібліотеки 
КДПІ імені О. М. Горького. З 1980 по 1984 
рік – у профспілковій бібліотеці взуттєвого 
об’єднання “Київ”. З вересня 1984 року по 

Архангельська  
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лютий 1988 року обіймала посаду старшого ре-
дактора в Державній республіканській науково-
технічній бібліотеці.

Повернулася до бібліотеки КДПІ імені 
О. М. Горь кого в травні 1988 року на посаду 
провідного бібліотекаря відділу комплектування. 
Звільнилася в липні 1999 року.

Архіпова Ірина Миколаївна

   Ірина Миколаївна Архіпова народилася 12 лис-
топада 1958 року в м. Житомирі у родині вій-
ськовослужбовця. Протягом 1966-1976 років 
навчалася в середній школі м. Броди Львівської 
області. 1977 року вступила до Куйбишевського 
державного інституту культури на бібліотечний 
факультет. Згодом перевелася до Рівненського 
державного інституту культури, який закінчила 
1981 року, отримала спеціальність “Бібліотекар-
бібліограф вищої категорії”. Працювала в Івано-
Франківській обласній бібліотеці імені І. Фран-
ка на посаді бібліотекаря читального залу до 
1984 року.

До відділу каталогізації бібліотеки КДПІ іме-
ні О. М. Горького прийшла у вересні 1984 року. 
Була зарахована старшим бібліотекарем сектора 
систематизації документів і організації та веден-
ня систематичних каталогів. Відразу включилася 
в процес переведення систематичного каталогу 
(розділ “Мистецтво”) на таблиці ББК і, від-
повідно, систематизації нових надходжень. Ін-
телігентність і професіоналізм, творчий підхід,  
характерні для Ірини Миколаївни, були запору-

Архіпова Ірина 
Миколаївна
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кою поваги до неї читачів і співробітників біблі-
отеки.

У серпні 1990 року перейшла працювати до 
Книжкової палати України.

З 1993 року – науковий співробітник відділу 
довідково-бібліографічного обслуговування На-
укової бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Атрошенко Світлана 
Анатоліївна

  Світлана Анатоліївна Атрошенко народи-
лася 17 листопада 1962 року в м. Києві у родині 
службовців.

Середню школу закінчила в 1980 році. У 1981 
році вступила до Київського державного універ-
ситету імені Тараса Шевченка.

В жовтні 1984 року була прийнята до бібліо-
теки КДПІ імені О. М. Горького на посаду біблі-
отекаря інформаційно-бібліографічного відділу, 
де й працювала до жовтня 1987 року. 

Баженова Любов 
Володимирівна

   Любов Володимирівна Баженова народилася 
20 квітня 1959 року в с. Сергеєвка Прикордон-
ного району Приморського краю в родині вій-
ськовослужбовця. 

Після закінчення десятирічки в 1976 році 
працювала лаборантом кабінетів хімії і фізики 
в рідній школі. У 1978 році родина переїхала у 
м. Оху Сахалінської області. Працювала лабо-
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рантом кабінету хімії в середній школі № 1 м. 
Оха, учнем оператора обчислювальних машин в 
інформаційно-обчислювальному центрі, операто-
ром. У березні 1979 року працювала в Охінсько-
му міському комітеті народного контролю на по-
саді інструктора діловодства, була обрана звіль-
неним секретарем комітету комсомолу ВЛКСМ 
СПТУ № 6 м. Охи. У 1981 році зарахована сту-
денткою історичного факультету Сахалінського 
державного педагогічного інституту.

У 1984 році переїхала до м. Києва за місцем 
служби чоловіка. З вересня 1986 до квітня 1987 
працювала секретарем секретного відділу Вій-
ськової Академії ПВО.

З травня 1987 року Любов Володимирів-
на зарахована на посаду старшого бібліотекаря 
відділу комплектування бібліотеки КДПІ імені 
О. М. Горького і вступила на історичний факуль-
тет інституту, який закінчила в 1991 році. У цьо-
му ж році переведена на посаду завідувача сек-
тора бібліотеки. Проявила себе активним, ініціа-
тивним працівником відділу. Звільнилася в січні 
1999 року у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Бакуненко Алла Вікторівна

    Алла Вікторівна Бакуненко (Лук’яненко) на-
родилася 24 липня 1968 року в м. Києві. Навча-
лася у середній спеціалізованій школі № 173, яку 
закінчила у 1985 році. Цього ж року вступила до 
Київського державного університету імені Тараса 
Шевченка на механіко-математичний факультет.  

Бакуненко Алла 
Вікторівна
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Після закінчення університету у 1990 році пра-
цювала вчителем математики.

З серпня 2003 року зарахована на посаду бі-
бліотекаря. Працювала у відділі обслуговування 
Інституту історичної освіти. Звільнилася у березні 
2008 року.

Басенко Оксана Василівна

Оксана Василівна Басенко народилась 12 трав-
ня 1971 р. в м. Житомирі. 1989 р. закінчила 
середню школу № 30. З 1996 р. проживає у 
м. Києві. Працювала комплектувальницею на 
КЕВРЗ. 

2007 р. влаштувалася до Наукової бібліотеки 
НПУ імені М. П. Драгоманова у відділ обслу-
говування читачів Інституту історичної освіти та 
Інституту соціальної роботи і управління. Бібліо-
текар 2 категорії з 2010 р.

Бахман Ольга 
Володимирівна

   Ольга Володимирівна Бахман народилася 
19 грудня 1962 року. Середню школу закінчила 
у 1980 році у м. Рівне. 

З лютого 2007 року працює в Науковій біблі-
отеці НПУ імені М. П. Драгоманова на посаді 
бібліотекаря у відділі обслуговування гуманітар-
ного корпусу на абонементі наукової та худож-
ньої літератури. Навчається у Київському на-
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ціональному університеті культури і мистецтв на  
заочному відділенні за спеціальністю “Мене-
джер з культурно-освітньої діяльності”.

Доброзичлива та уважна, Ольга Володими-
рівна завжди може допомогти порадою читачам 
при виборі творів художньої літератури. 

Бєглєцова Ірина 
Олександрівна

   Ірина Олександрівна Бєглєцова (Піскунова) 
народилася 6 вересня 1986 року в м. Києві. 

Навчалася у середній школі № 21, яку закін-
чила у 2004 році. 

З листопада 2005 року зарахована на роботу 
до Наукової бібліотеки НПУ імені М. П. Дра-
гоманова. Цього ж року вступила на заочне 
відділення Інституту української філології (спе-
ціальність “Українська мова та література і біблі-
отекознавство”). 

У 2006 року призначена на посаду завідувача 
відділу обслуговування Інституту мистецтв НПУ 
імені М. П. Драгоманова.

Бєліх Валерія Олексіївна

Валерія Олексіївна Бєліх працювала у бі-
бліотеці КДПІ імені О. М. Горького з 1975 по 
1978 рік на посаді бібліотекаря, пізніше, з 1999 
до 2002 року, на посаді бібліографа.

Бєглєцова Ірина 
Олександрівна
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Бистрова-Дробот  
Людмила Анатоліївна

   Людмила Анатоліївна Бистрова-Дробот на-
родилася 3 липня 1946 року в м. Корсунь-Шев-
ченківському Черкаської області. 1964 року за-
кінчила Корсунь-Шевченківську середню школу 
№ 2, а в 1965 стала студенткою факультету укра-
їнської філології Черкаського державного педа-
гогічного інституту імені 300-річчя возз’єднання 
України з Росією (нині університет імені Богда-
на Хмельницького), який закінчила з відзнакою 
у 1969 році. Далі – робота у сфері освіти, куль-
тури, на журналістській ниві. Виконувала велику 
громадську роботу – обиралася депутатом міської 
ради, де очолювала комісію з питань освіти. 

Людмила Анатоліївна Бистрова-Дробот за-
ймається літературною творчістю. У 2007 році 
у співавторстві з Валентиною Якубенко видала 
збірку “Коли душа лебідкою злітає”, вона – член 
літературно-мистецького об’єднання “Янталка” 
(м. Корсунь-Шевченківський) і київської літера-
турної студії “Вольниця”, яка діє при українсько-
му козацтві.

З березня 2008 року працює в Науковій біблі-
отеці НПУ імені М. П. Драгоманова консультан-
том залу інформаційно-пошукових систем.

Биткова Тетяна Василівна

Тетяна Василівна Биткова (Пучкова) на-
родилася 28 січня 1951 року в м. Мурманську в 

Бистрова-Дробот  
Людмила 

Анатоліївна
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родині військово-службовця. У 1968 році закін-
чила середню школу в м. Севастополі. Працю-
вала у військовій частині коректором. 1970 року 
вступила до Київського державного педагогічно-
го інституту імені О. М. Горького на заочне відді-
лення історико-педагогічного факультету та була 
зарахована на посаду бібліотекаря. Працювала 
у читальному залі, на навчальному абонементі, 
пізніше – на науковому абонементі. 1977 року 
перейшла на педагогічну роботу. 

У листопаді 1983 року повернулася до бібліо-
теки, де працювала по липень 1990 року на поса-
дах старшого бібліотекаря, завідувача відділу об-
слуговування гуманітарного корпусу та головного 
бібліотекаря. Неспокійна вдача, ініціативність, 
постійний творчий пошук Тетяни Василівни спри-
яв поліпшенню системи обслуговування студентів 
та викладачів. Дні інформації, дні кафедр, орга-
нізовані спільно з інформаційно-бібліографічним 
відділом, забезпечення студентів навчальною лі-
тературою, обговорення планів виховної роботи, 
проведення спільних культурно-виховних заходів, 
систематичне відвідування бібліотечних пунктів 
гуртожитків – ось далеко неповний перелік тих 
питань, якими опікувалась Тетяна Василівна.

Спільно з представниками Міністерства освіти 
України здійснювала поїздки з метою перевірки бі-
бліотек вищих та середніх педагогічних навчальних 
закладів, брала участь у конференціях, вивчала до-
свід роботи інших бібліотек Києва та України.

У липні 1990 року перейшла до Книжкової 
палати України, де працювала завідувачем сек-
тора, завідувачем відділу друкованої продукції, 

Биткова  
Тетяна Василівна
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завідувачем відділу національної та міжнародної 
стандартизації. У січні 1996 року переведена на 
роботу до управління кадрів і навчальних за-
кладів Міністерства статистики України. У січні 
2006 року вийшла на пенсію з посади начальни-
ка відділу навчальних закладів. 

З листопада 2008 року обіймає посаду за-
ступника директора з наукової роботи Наукової 
бібліотеки НПУ імені М. П. Драгоманова.

Білоголова Світлана 
Миколаївна

Світлана Миколаївна Білоголова народи-
лася 13 серпня 1970 року. 

Закінчила філологічний факультет Київсько-
го державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горь кого. Працювала у відділі каталогіза-
ції бібліотеки УДПУ імені М. П. Драгоманова з 
1993 по 2003 рік.

Блажчук Людмила 
Василівна

Людмила Василівна Блажчук народилася 17 
жовтня 1950 року в м. Києві. Після закінчення 
середньої школи в 1967 році працювала на за-
воді “Радіоприлад” слюсарем-складальником. У 
1972-1976 роках була старшим лаборантом Ки-
ївського вищого танкового інженерного училища. 

До бібліотеки КДПІ імені О. М. Горького 
прийшла у вересні 1976 року. Працювала в чи-
тальному залі гуртожитку, пізніше – старшим 

Блажчук  
Людмила Василівна
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бібліотекарем відділу обслуговування гумані-
тарного корпусу. Закінчила заочне відділення 
Київського державного інституту культури імені 
О. Є. Корнійчука. В серпні 1986 року звільни-
лася і перейшла до бібліотеки Київського опти-
ко-механічного технікуму.

У 1990 році повернулася на посаду методиста 
бібліотеки КДПІ імені О. М. Горького, де пра-
цювала до 2000 року.

Бодрова Лариса Степанівна

Лариса Степанівна Бодрова народилася 
19 липня 1945 року в м. Ворошиловграді (Лу-
ганську) в робітничій родині. 

1958 року з відзнакою закінчила Ірпінську 
експериментальну восьмирічку і продовжила на-
вчання в ремісничому училищі №  14 м. Києва. 
У 1962 році розпочала трудову діяльність на за-
воді “Точелектроприлад”. З 1965 року працю-
вала у Центральному бюро технічної інформації 
при Міністерстві промислової політики, де од-
ним із обов’язків була інформаційна діяльність, 
зв’язок з інформаційними центрами Києва. По 
закінченні Київського політехнічного інституту 
в 1971 році обіймала посаду інженера-електро-
нника з обслуговування багатьох поколінь об-
числювальних машин – попередників сучасних 
комп’ютерів. 2002 року вийшла на пенсію. 

У 2004 році продовжила роботу в знайомій ін-
формаційній галузі: була прийнята на посаду біблі-
отекаря інформаційно-бібліографічного відділу На-
укової бібліотеки НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Бодрова Лариса 
Степанівна
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Нагороджена численними Почесними грамо-
тами міністерства, медаллю “В память 1500-ле-
тия Киева”, “Ветеран праці”.

Бондаренко Лідія 
Михайлівна

Лідія Михайлівна Бондаренко (Черная) 
працювала в бібліотеці КДПІ імені О. М. Горь-
кого у 70-х роках.

Борисенко Ірина Сергіївна

Ірина Сергіївна Борисенко народилася 6 
червня 1952 року. Має вищу бібліотечну осві-
ту. Працювала у відділі каталогізації бібліотеки 
КДПІ імені О. М. Горького з 1984 по 1988 рік. 
Систематизувала літературу з природничих, фізи-
ко-математичних наук і одночасно переводила на 
таблиці ББК відповідні розділи систематичного 
каталогу.

Валуєва Євгенія 
Олександрівна 

Євгенія Олександрівна Валуєва народилася 2 
серпня 1986 року в м. Києві. По закінченні се-
редньої школи № 245 у 2003 році вступила до 
Інституту української філології Національного пе-
дагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
2008 року отримала магістерський диплом виклада-

Валуєва Євгенія 
Олександрівна
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ча української мови та літератури, вчителя зарубіж-
ної літератури та бібліотекознавця. 

У 2006 році зарахована на посаду бібліотекаря до 
читального залу гуманітарного корпусу НБ НПУ 
імені М. П. Драгоманова. У 2009 році – переведе-
на на посаду вченого секретаря наукової бібліотеки. 
Зарекомендувала себе уважним, компетентним, до-
бре обізнаним у бібліотечній справі фахівцем.

Вербицька Олена Іванівна

Олена Іванівна Вербицька (Сікачина, Мак-
сименко) народилася 20 вересня 1962 року в м. 
Києві.

Після закінчення середньої школи №  158 у 
1980 році прийшла працювати до бібліотеки Ки-
ївського державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького у відділ каталогізації. 

У 1986 році перейшла до відділу книгозберіган-
ня, три роки потому закінчила Київське культур-
но-освітнє училище за спеціальністю “Бібліотечна 
справа”.

1990 року Олена Іванівна переведена на по-
саду провідного бібліотекаря абонемента наукової 
літератури. Була призначена головним бібліотека-
рем у 1999 році. З 2007 року виконує обов’язки 
завідувача абонементами наукової і навчальної 
літератури бібліотеки головного корпусу універси-
тету та завідувача сектора МБА. Вона є членом 
профбюро бібліотеки. Читачі, колектив бібліотеки 
поважають Олену Іванівну за професіоналізм і 
доброзичливість.

Вербицька Олена 
Іванівна
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Вінник Софія Василівна

Софія Василівна Вінник (Йовенко) народила-
ся 1 травня 1946 року в с. Куповатому Чорнобиль-
ського району Київської області. 

У 1964 році вступила до КДПІ імені 
О. М.  Горь кого на вечірнє відділення математич-
ного факультету. 1966 року перевелась на заочне 
відділення і працювала вчителем математики вось-
мирічної школи с. Терехи Чорнобильського району.

1971 року закінчила інститут, а 1973 вла-
штувалася на роботу до бібліотеки КДПІ імені 
О. М.  Горь кого, де працює вже 35 років. По до-
сягненні пенсійного віку Софія Василівна зали-
шилася на посаді провідного бібліотекаря відділу 
книгозберігання. Колеги шанують її як сумлінно-
го та доброзичливого працівника.

Власенко Ганна Тарасівна

Ганна Тарасівна Власенко працювала бібліоте-
карем відділу обслуговування наукового абонемен-
та КДПІ імені О. М. Горького у повоєнні роки.

Вовченко Ніла Акимівна

Ніла Акимівна Вовченко народилася 15 ве-
ресня 1948 року. Закінчила Таращанську серед-
ню школу. В 1968 році вступила до Київського 
державного інституту культури імені О. Є. Кор-
нійчука. По закінченні інституту одержала ди-
плом із спеціальності “Бібліотекар-бібліограф” 
і в 1972 році розпочала свою трудову діяльність 

Вінник Софія 
Василівна

Власенко Ганна 
Тарасівна
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у Державній республіканській науково-технічній 
бібліотеці при Держплані УРСР на посаді біблі-
отекаря відділу опрацювання науково-технічної 
документації. Невдовзі перейшла до Республікан-
ської бібліотеки імені КПРС (нині Національна 
парламентська бібліотека) на посаду бібліографа.

У 1975 році була прийнята на роботу до бі-
бліотеки Київського державного педагогічного 
інституту імені О. М. Горького завідувачем від-
ділу обслуговування музично-педагогічного фа-
культету, де працювала до 1979 року. 

Повернулася до бібліотеки КДПУ імені 
М. П. Драгоманова у 1988 році на посаду біблі-
отекаря відділу книгозберігання. Через рік отри-
мала посаду завідувача сектора відділу, де плідно 
працює дотепер.

Нагороджена медаллю “Драгоманівська ро-
дина” (До 175-річчя НПУ імені М. П. Драго-
манова).

Волик Іда Володимирівна

Іда Володимирівна Волик (Маковська) наро-
дилася 20 травня 1950 року в с. Шибено Бо-
родянського району Київської області в родині 
службовців. 

У 1967 році закінчила Бородянську середню 
школу. Трудову діяльність розпочала у 1968 році 
завідувачем читального залу Бородянської район-
ної бібліотеки для дорослих. З 1971 року – біблі-
отекар відділу комплектування Республіканської 
медичної бібліотеки. 1968 року вступила на за-
очне відділення Київського державного інституту  

Вовченко Ніла 
Акимівна
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культури імені О. Є. Корнійчука, в 1973 році 
отримала диплом бібліотекаря-бібліографа. У 
1977 році – бібліотекар Київського філіалу 
Одеського електротехнічного інституту зв’язку, 
1979 – старший бібліотекар Дорожньої науково-
технічної бібліотеки Південно-Західної залізниці. 

У лютому 1982 року І. В. Волик зараховано 
на посаду завідувача сектора, згодом – завіду-
вача відділу методичної роботи бібліотеки КДПІ 
імені О. М. Горького. У червні 1984 року пере-
йшла на іншу роботу.

Вороніна Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Вороніна народилася 
7 грудня 1970 року в м. Києві у родині служ-
бовців. 

У 1988 році закінчила київську середню шко-
лу № 65, курси французької мови. Прийнята на 
посаду бібліотекаря у вересні 1988 року. Пра-
цювала в читальному залі гуртожитку, у відділі 
обслуговування гуманітарного корпусу. Заочно 
навчалася в Київському державному університе-
ті імені Т. Шевченка.

У червні 1993 року перейшла на роботу до 
Будинку вчителя.

Гавришева Оксана 
Вікторівна

Оксана Вікторівна Гавришева працюва-
ла у бібліотеці Національного педагогічного  

Вороніна Олена 
Анатоліївна
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університету імені М. П. Драгоманова з 1997 
по 2000 рік на навчальному абонементі відділу 
обслуговування гуманітарного корпусу.

Гаврищук Любов  
Миколаївна

Любов Миколаївна Гаврищук народилася 
23 лютого 1941 року. Закінчила Кам’янець-
Подільський педагогічний інститут. 

З 1980 року працювала у відділі комплекту-
вання бібліотеки Київського державного педаго-
гічного інституту імені О. М. Горького.

Її життя трагічно обірвалось 26 квітня 
1983 року.

Гаєва Наталія  
Петрівна

Наталія Петрівна Гаєва народилася у м. Києві 
в 1961 році. У 1978 році Наталія закінчила Ки-
ївську середню загальноосвітню школу №  127. 
У вересні 1979 року була прийнята на роботу 
до Республіканського навчально-методичного 
кабінету Міністерства освіти УРСР. Навчала-
ся на підготовчому відділенні Миколаївського 
культурно-освітнього факультету Київського 
державного інституту культури імені О. Є. Кор-
нійчука. З 1980 по 1984 роки працювала в біблі-
отеці КДПІ імені О. М. Горького на посаді біблі-
отекаря у відділі обслуговування педагогічного та 
дефектологічного факультетів.

Гаєва Наталія  
Петрівна

Гаврищук Любов  
Миколаївна
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Гак Тетяна Олексіївна

Тетяна Олексіївна Гак народилася 26 травня 
1973 року в с. Онішки Оржицького району Пол-
тавської області в родині бібліотекаря. 

У 2003 році закінчила Харківську державну 
академію культури за спеціальністю “Бібліоте-
кар-бібліограф”.

2004 року прийшла на роботу до читального 
залу № 1 бібліотеки НПУ імені М. П. Драгома-
нова. Пізніше переведена на абонемент навчаль-
ної літератури головного корпусу. З березня 
2006 року призначена завідувачем відділу об-
слуговування Інституту розвитку дитини.

Галич Ольга

Ольга Галич працювала у відділі комплектуван-
ня бібліотеки Київського державного педагогіч-
ного інституту імені О. М. Горького на початку 
80-х років. 

Галка Людмила Михайлівна

Людмила Михайлівна Галка народилася 
8 травня 1973 року в с. Плисецькому Василь-
ківського району Київської області в селянській 
родині. З 1980 по 1990 рік навчалася у серед-
ній школі. Після закінчення школи відразу пішла 
працювати.

В бібліотеці НПУ імені М. П. Драгоманова 
працювала з 1995 по 2001 рік на посаді бібліоте-
каря відділу обслуговування головного корпусу.

Гак Тетяна 
Олексіївна

Галич  
Ольга

Галка Людмила 
Михайлівна
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Галка Олена Михайлівна

Олена Михайлівна Галка народилася в 1977 році 
в с. Плисецькому Васильків-ського району Ки-
ївської області в селянській родині. У 1984 році 
Олена пішла до школи, яку закінчила 1994 року.
В бібліотеці НПУ імені М. П. Драгоманова пра-
цювала з 1994 по 2002 рік на посаді бібліотекаря 
студентського абонемента гуманітарного корпусу.

Гаярина Наталія 
Володимирівна

Наталія Володимирівна Гаярина народилася 5 
жовтня 1976 року. Закінчила Київський націо-
нальний університет культури і мистецтв. За роз-
поділом прийшла працювати до бібліотеки НПУ 
імені М. П. Драгоманова. 

Першим місцем роботи був відділ книгозбері-
гання, згодом – читальний зал українознавства. 
2003 року переведена до відділу каталогізації. 
Звільнилася за власним бажанням у 2005 році.

Гвяздова Марина Євгенівна

Марина Євгенівна Гвяздова (Mолодід) наро-
дилась в м. Києві 19 квітня 1977 року. У 1995р. 
вступила до НПУ імені М. П. Драгоманова на 
природничий факультет, який закінчила в 2001 г. 
з дипломом магістра. 

З 2001 року працювала в читальному залі № 1 
та на абонементі навчальної літератури бібліоте-
ки НПУ імені М. П. Драгоманова. Звільнилась  

Гвяздова Марина 
Євгенівна

Гаярина  
Наталія 

Володимирівна

Галка Олена 
Михайлівна
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у жовтні 2009 року. Працює вихователем в 
«Монтессорі-сад».

Герун Світлана  
Григорівна

Світлана Григорівна Герун (Грибова) народила-
ся 21 березня 1968 року в м. Києві в родині служ-
бовців. Свій трудовий шлях розпочала у 1985 році 
старшим лаборантом науково-дослідного сектора 
Київського державного педагогічного інституту 
імені О. М. Горького після закінчення середньої 
школи з поглибленим вивченням англійської мови. 

З 1988 по 1993 роки заочно навчалася на фі-
лологічному факультеті КДПІ імені О. М. Горь-
кого. Отримала диплом вчителя російської мови 
і літератури.

До відділу каталогізації бібліотеки перейшла в 
1990 році. Успішно освоїла процеси каталогізації 
в середовищі бібліотечно-інформаційної системи 
MAРС, а потім ИРБИС. У 2007 році створи-
ла електронний каталог дисертацій, захищених в 
університеті. Серйозна, вдумлива, обов’язкова. 
Вона – провідний бібліотекар, керівник групи 
бібліографічного описання і організації алфавіт-
них каталогів.

Гобштейн Л. І.

Л. І. Гобштейн працювала бібліотекарем 
Київського педагогічного інституту імені О. М. 
Горького у довоєнні роки.

Герун Світлана  
Григорівна
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Гонтін Людмила  
Іванівна

Людмила Іванівна Гонтін народилася 6 квіт-
ня 1977 року. Закінчила факультет української 
філології УДПУ імені М. П. Драгоманова. З 
2000 по 2002 рік працювала в читальному залі 
психолого-педагогічної літератури гуманітарного 
корпусу НПУ імені М. П. Драгоманова.

Гончар Тетяна  
Авксентіївна

Тетяна Авксентіївна Гончар народилася 15 
квітня 1959 року. Батько – Авксентій Денисо-
вич Гончар, кандидат педагогічних наук, профе-
сор кафедри методики викладання природничих 
дисциплін НПУ імені М. П. Драгоманова. Мати 
Людмила Іванівна Гончар – учитель хімії.

У 1976 році Тетяна закінчила середню 
школу № 208 м. Києва. З 1976 по 1980 рік 
навчалася на бібліотечному факультеті Київ-
ського державного інституту культури імені 
О. Є. Корнійчука. Після закінчення інституту 
працювала у Державній бібліотеці України для 
юнацтва. У 1984-1986 роках обіймала посаду 
бібліотекаря читального залу, згодом – від-
ділу обслуговування філологічного факуль-
тету бібліотеки КДПІ імені О. М. Горького. 
1986 року повернулася до Державної бібліоте-
ки України для юнацтва.

Гончар Тетяна  
Авксентіївна
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Гончарук Ольга Василівна

Ольга Василівна Гончарук працювала у відділі 
комплектування бібліотеки Київського держав-
ного педагогічного інституту імені О. М. Горь-
кого з листопада 1982 до березня 1995 року.

Горшкова Тетяна 
Костянтинівна

Тетяна Костянтинівна Горшкова (Калаче-
ва) працювала у бібліотеці Київського держав-
ного педагогічного інституту імені О. М. Горь-
кого з 1986 по 1989 рік спочатку бібліотекарем 
читального залу № 1, а потім – у відділі обслу-
говування музично-педагогічного факультету бі-
бліотеки.

Горькая Галина Василівна

Галина Василівна Горькая працювала у бі-
бліотеці Київського державного педагогічно-
го інституту імені О. М. Горького на початку  
80-х років завідувачем відділу обслуговування 
філологічного факультету бібліотеки.

Гребельник Ольга  
Макарівна

Ольга Макарівна Гребельник працювала у біблі-
отеці КДПІ імені О. М. Горького у 50-х роках.

Гончарук Ольга 
Василівна

Гребельник Ольга  
Макарівна
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Григоревська Яна 
Анатоліївна

Яна Анатоліївна Григоревська народилася 10 
липня 1982 року в м. Києві, закінчила середню 
школу № 59. Заочно отримала вищу педагогіч-
ну освіту в Національному педагогічному уні-
верситеті імені М. П. Драгоманова. У бібліотеці 
працювала з 1999 по 2004 рік на посаді завід-
увача відділу обслуговування музичного-педа-
гогічного факультету.

Гринько Варвара Пилипівна

Варвара Пилипівна Гринько (Кузьмінська) 
народилася 17 травня 1937 року в с. Погреби 
Броварського району Київської області. Закін-
чила у 1964 році філологічний факультет Київ-
ського державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького. 

З 1970 року почала вчителювати. У вісімде-
сятих роках працювала у читальному залі бібліо-
теки КДПІ імені О. М. Горького.

Варвара Пилипівна – член Національної 
спілки письменників України з 1987 року. Вона 
авторка поетичних збірок “Полум’я троянди” 
(1962 р.), “Лісові сни” (1974 р.), “Благослови-
ла ранок мати” (1987 р.); дитячих творів “Укра-
їнська азбука” (1992 р.), “Математика для до-
шкільнят” (2004 р.) та інших. 

Отримала Міжнародну літературну премію 
імені І. Кошелівця (2003 р.). 

Гринько Варвара 
Пилипівна

Григоревська Яна 
Анатоліївна
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Грипас Оксана Юріївна

Оксана Юріївна Грипас народилась 21 ве-
ресня 1958 року в сім’ї службовців. У 1975 році 
закінчила середню школу №  1 у м. Кам’янці-
Подільському.

Там же, у 1982 році закінчила педагогічний 
інститут за фахом “Педагогіка і методика по-
чаткового навчання”. До 1986 р. працювала на 
освітянській ниві: учителем початкових класів, 
методистом облвно. 1986 року перейшла пра-
цювати в бібліотечну систему. Заочно закінчила 
Київський державний інститут культури імені 
О. Є. Корнійчука.

До бібліотеки КДПІ імені О. М. Горького 
Оксана Юріївна прийшла у 1998 році. Обійма-
ла посади редактора вищої категорії, провідного 
бібліотекаря, завідувача відділу обслуговування 
музично-педагогічного факультету, головного бі-
бліотекаря. Звільнилася у 2002 році. 

Гришина Надія 
Володимирівна

Надія Володимирівна Гришина народилася 
23 жовтня 1960 року в селищі Борова Фастів-
ського району Київської області.

У 1968-1967 роках навчалася у Борівській 
середній школі.

З 1997 року працює на посаді бібліотекаря 2-ї 
категорії читального залу гуманітарного корпусу 
НПУ імені М. П. Драгоманова. У 2004 році 

Грипас Оксана 
Юріївна

Гришина Надія 
Володимирівна
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переведена до читального залу українознавства. 
Бібліотекар з великим почуттям відповідальності 
за доручену справу, Надія Володимирівна брала 
активну участь у створенні залу довідково-бі-
бліографічних видань та Інтернет-залу, в якому 
працює дотепер. 

Грищенко Людмила Іванівна

Людмила Іванівна Грищенко працювала бі-
бліотекарем читального залу № 1 Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драго-
манова з 1995 до 2004 року.

Гром’як Тетяна Дмитрівна

Тетяна Дмитрівна Гром’як народилася 11 
травня 1932 року в родині військовослужбов-
ця в м. Нечино Суземського району Брянської 
області. У 1939 році пішла до першого класу в 
м. Ворошиловграді. Під час Великої Вітчизняної 
війни знаходилася в евакуації в Самарканді. По 
закінченні середньої школи у 1949 році стала сту-
денткою факультету іноземних мов (французько-
го відділення) Київського державного педагогіч-
ного інституту імені О. М. Горького. 1953 року 
закінчила з відзнакою інститут і була направлена 
на роботу в Станіславський обласний інститут на 
посаду методиста кабінету іноземних мов, у ве-
ресні цього ж року переведена на посаду завіду-
вача кабінетом іноземних мов. У серпні 1957 року 
прийнята до лав КПРС, працювала позаштатним 

Грищенко Люд-
мила Іванівна

Гром’як Тетяна 
Дмитрівна
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інструктором відділу шкіл і вузів Станіславського 
обкому партії. У 1957 році закінчила вечірній уні-
верситет марксизму-ленінізму.

1962 року Тетяна Дмитрівна була зарахована 
на посаду бібліотекаря відділу каталогізації, зго-
дом – старшого бібліографа Державної бібліоте-
ки СРСР імені В. І. Леніна. У 1964 році закінчи-
ла Вищі бібліотечні курси при ДБЛ та державні 
курси іноземних мов (англійське відділення).

У 1966-1972 роках – завідувач бібліоте-
ки Лієпайського базового матроського клубу, з 
1972 по 1984 – головний бібліотекар Наукової 
бібліотеки Калінінградського державного універ-
ситету. Обиралася секретарем партійної органі-
зації бібліотеки. 

У лютому 1985 року влаштувалась на роботу 
до бібліотеки КДПІ імені О. М. Горького. Тетя-
на Дмитрівна має великий професійний досвід, 
вміло організовує роботу залу соціально-полі-
тичної літератури гуманітарних факультетів: веде 
систематичну картотеку статей, готує огляди лі-
тератури, організовує книжкові виставки з акту-
альної тематики.

За активну професійну і громадську діяль-
ність Тетяна Дмитрівна нагороджена Почесною 
грамотою Міністерства освіти УРСР (1958 р.), 
знаком “Відмінник освіти України” (1992 р.), 
подяками Міністерства оборони СРСР і Голов-
нокомандуючого ВМФ СРСР (1972 р.), юві-
лейною медаллю “За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина” (1970 р.), знаком “Победитель социалис-
тического соревнования” (1976 р.), Почесною 
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грамотою “Победитель Всесоюзного конкурса 
культпросветучреждений к 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина”, грамотами Мініс-
терства освіти України та університету.

Грушкіна Дора Ізраїлівна
Дора Ізраїлівна Грушкіна працювала у відділі 
обслуговування бібліотеки Київського держав-
ного педагогічного інституту імені О. М. Горько-
го з 1934 по 1962 рік.

Грязна Світлана  
Петрівна

Світлана Петрівна Грязна народилася 1960 
року в м. Києві. Закінчила бібліотечний факуль-
тет Київського державного інституту культури 
імені О. Є. Корнійчука. Працювала у бібліотеці 
КДПІ імені О. М. Горького з 1981 по 1985 рік 
на посаді бібліотекаря відділу обслуговування іс-
торичного факультету.

Гуськова Олена Василівна

Олена Василівна Гуськова (Чигорева, Пи-
рожникова) народилась 7 листопада 1955 року 
в м. Франкфурт-на-Одері (Німеччина) в сім’ї 
військовослужбовця. 

Після закінчення київської середньої шко-
ли у 1972 році почала працювати в бібліо-
теці КДПІ імені О. М. Горького на посаді  
бібліотекаря відділу обслуговування, відповідала 

Гуськова Олена 
Василівна

Грушкіна Дора 
Ізраїлівна
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за роботу МБА. Заочно закінчила історичний 
факультет інституту.

З 1976 по 1983 рік проживала за місцем служ-
би чоловіка в НДР, де працювала вчителем історії. 

1983 року повернулась до роботи в бібліотеку 
на посаду старшого редактора інформаційно-бі-
бліографічного відділу. З 1987 року до сьогодні 
працює завідувачем відділу обслуговування Інсти-
туту історичної освіти та Інституту соціальної ро-
боти і управління. Організовує бібліотечно-інфор-
маційне обслуговування студентів та викладачів, 
бере участь у створенні електронного каталогу, 
зокрема, бази даних “Друковані праці викладачів 
Інституту історичної освіти та Інституту соціаль-
ної роботи та управління”, упорядковує фонд рід-
кісної книги (видання XVIII – початку XIX ст.) 

Олена Василівна нагороджена Почесною 
грамотою Міністерства освіти України (1999 р.), 
Почесною грамотою ректора Національного пе-
дагогічного університету імені М. П. Драгома-
нова (2005 р.), медаллю Патріарха Київсько-
го і всієї Руси-України Філарета “2000-ліття 
Різдва Христового” (2003 р.), медаллю “Дра-
гоманівська родина” (До 175-річчя НПУ імені 
М. П. Драгоманова).

Давиденко Аеліта 
Олександрівна

Аеліта Олександрівна Давиденко народила-
ся 27 травня 1969 року в м. Києві. У 1986 році 
закінчила київську середню школу № 52. 

Давиденко  
Аеліта 

Олександрівна
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З лютого 2007 року працює на посаді бі-
бліотекаря читального залу періодичних видань 
гуманітарного корпусу Наукової бібліотеки На-
ціонального педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова.

Давиденко Тетяна 
Олександрівна

Тетяна Олександрівна Давиденко (Ша-
тенко) працювала у бібліотеці Київського дер-
жавного педагогічного інституту імені О. М. 
Горького з жовтня 1985 до серпня 1989 року.

Дараган І. Г.

І. Г. Дараган працювала у бібліотеці Київ-
ського державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького у довоєнні роки.

Демут Наталія 
Володимирівна

Наталія Володимирівна Демут народилась 19 
вересня 1971 року в м. Києві. З 1978 по 1988 
рік навчалася в київській загальноосвітній школі 
№ 58. 

На роботу до читального залу № 1 бібліотеки 
Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова прийшла у 2005 році. 

З 2008 року Наталія Володимирівна працює 
бібліотекарем відділу обслуговування Інституту 
гуманітарно-технічної освіти.

Демут Наталія 
Володимирівна
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Денисенко Людмила 
Олександрівна

Людмила Олександрівна Денисенко народи-
лася 13 вересня 1968 року в м. Києві в родині 
військовослужбовця. 

В 1975-1980 роках проживала в НДР за міс-
цем служби батька.

По закінченні київської середньої школи 
№  190 у 1986 році розпочала свій трудовий 
шлях з посади бібліотекаря відділу обслугову-
вання бібліотеки КДІК імені О. Є. Корнійчука. 
У 1988 році вступила на заочне відділення біблі-
отечного факультету цього ж інституту, отримала 
диплом бібліотекаря-бібліографа. З 1990 року 
– бібліотекар інформаційно-бібліографічного 
відділу бібліотеки КДПІ імені О. М. Горького. 
Зарекомендувала себе уважним, компетентним 
фахівцем.

1994 року звільнилась у зв’язку з переходом 
на іншу роботу.

Долинська Алла  
Рафаїлівна

Алла Рафаїлівна Долинська народилась 12 
червня 1962 року в м. Києві. У 1979 році закін-
чила середню загальноосвітню школу № 27 та 
вступила до Київського міського педагогічного 
училища № 1, яке закінчила в 1981 р. за спе-
ціальністю “Вихователь дитячого садка”. Пра-
цювала в дитячому закладі № 647 м. Києва 

Долинська Алла  
Рафаїлівна

Денисенко  
Людмила 

Олександрівна
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до 1994 р. В 1996 р. закінчила факультет до-
шкільного виховання Київського педагогічного 
інституту ім. Б. Грінченка. З 1994 р. по 2008 р. 
працювала вчителем трудового навчання в шко-
лі-інтернаті № 3 для дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування. Вчитель-
методист вищої категорії. В 2005 р. очолила 
шкільну бібліотеку.

З 2008 р. працює в Науковій бібліотеці НПУ 
імені М. Драгоманова у відділі обслуговування 
бібліотеки Інституту історичної освіти та Інсти-
туту соціальної роботи і управління.

Дорошенко Марія Андріївна

Марія Андріївна Дорошенко працювала у 
відділі комплектування бібліотеки Київсько-
го державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького у 70-х на початку 80-х років.

Дремлюга Тетяна 
Пилипівна

Тетяна Пилипівна Дремлюга (Спиридоно-
ва, Місько) народилася 6 червня 1958 року у 
литовському місті Паневежис. Закінчила куль-
турно-освітнє училище у м. Вільнюсі.

У 1979 році влаштувалась на роботу до біблі-
отеки КДПІ імені О. М. Горького, де працювала 
у відділі обслуговування студентів педагогічного 
та дефектологічного факультетів на посаді бібліо-
текаря. Заочно закінчила педагогічний факультет  

Дорошенко 
Марія Андріївна

Дремлюга 
Тетяна Пилипівна
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КДПІ імені О. М. Горького за спеціальністю 
“Початкове навчання”.

Звільнилася з роботи у 1987 році.

Дрига Юлія  
Валеріївна

Юлія Валеріївна Дрига народилася 11 січня 
1979 року в м. Києві. 

У 1996 році закінчила середню школу № 106, 
потім СПТУ № 14 за спеціальністю “Секретар-
референт”. У 1997-1999 роках навчалася у Ки-
ївському обласному училищі культури за спеці-
альністю “Бібліотекар”. 

З 2001 по 2009 рік працювала в Науковій бі-
бліотеці НПУ імені М. П. Драгоманова на поса-
ді методиста відділу обслуговування навчальною 
літературою гуманітарного корпусу.

Дубровець Олена  
Георгіївна

Олена Георгіївна Дубровець народилась 
17 жовтня 1966 року в м. Києві.

У 1984 році закінчила школу і вступила до 
Київського державного педагогічного інституту 
імені О. М. Горького на педагогічний факультет. 
Цього ж року була прийнята на посаду редакто-
ра бібліотеки інституту. 

Працювала у відділі обслуговування педаго-
гічного та дефектологічного факультетів. У 1989 
році звільнилася.

Дрига Юлія  
Валеріївна

Дубровець Олена  
Георгіївна
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Дугіна Вікторія Ігорівна

Вікторія Ігорівна Дугіна народилася 6 черв-
ня 1968 року в м. Києві. У 1985 році закінчила 
школу № 29. 

Заочно навчалася на педагогічному факульте-
ті Київського державного педагогічного інститу-
ту імені О. М. Горького.

З 1985 по 1989 рік працювала у бібліотеці 
КДПІ імені О. М. Горького на посаді бібліоте-
каря відділу обслуговування педагогічного та де-
фектологічного факультетів. 

Дудник Оксана 
Володимирівна

Оксана Володимирівна Дудник народилася 
2 листопада 1987 року в містечку Димитрове 
Олександрійського району Кіровоградської 
області. 

У 2002-2005 роках навчалася в 
Олександрійському училищі культури за 
спеціальністю “Бібліотекар-бібліограф”. 2005 
року вступила до Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова на 
факультет української філології, який закінчила 
у 2009 році. 

З 2005 по 2008 рік працювала в 
Кіровоградській районній бібліотеці на посаді 
методиста-бібліографа. 

З жовтня 2008 року працює бібліотекарем 
читального залу гуманітарного корпусу.

Дудник Оксана 
Володимирівна

Дугіна 
Вікторія Ігорівна
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Євдокимова Валентина 
Миколаївна

Валентина Миколаївна Євдокимова наро-
дилася 14 грудня 1954 року у м. Василькові Ки-
ївської області.

У 1962 році пішла до школи у м. Києві, яку 
закінчила в 1972 році. Навчалася на друкар-
ських курсах. З 1974 року працювала друкар-
кою, завідувачем машбюро в Київському філіалі 
інституту ВІАСМ. Одночасно навчалася у Ки-
ївському технікумі міського електротранспорту.

У 1978 року переведена на посаду завідувача 
бюро оформлення інституту, в інституті працю-
вала 18 років.

2001 року влаштувалася на роботу до бібліо-
теки НПУ імені М. П. Драгоманова бібліотека-
рем відділу книгозберігання.

Має нагороди: медаль “До 1500-річчя Киє-
ва”, медаль “Ветеран праці”.

Єрмакова Раїса Романівна

Раїса Романівна Єрмакова народилася 
7 травня 1925 року. 

До бібліотеки прийшла працювати ще у  
60-х роках. Спочатку – у головному корпусі, а 
пізніше, після переїзду гуманітарних факультетів 
у приміщення по вул. Тургенєвській, 14, завід-
увала читальним залом та абонементом відділу 
обслуговування історичного факультету. Пра-
цювала на посаді завідувача відділу до виходу на 
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пенсію у 1980 році. Ерудованість, інтелігентність 
Раїси Романівни завжди були прикладом для мо-
лодих бібліотекарів.

Життєвий шлях Раїси Романівни закінчився 
в 1998 році.

Єфімчук Людмила 
Валеріївна

Людмила Валеріївна Єфімчук народилася 
12 листопада 1977 року. Працювала у відділі об-
слуговування гуманітарного корпусу бібліотеки 
КДПІ імені О. М. Горького з вересня 1995 до 
вересня 1998 року, навчалася на філологічному 
факультеті інституту.

Жернова Олена Анатоліївна

Олена Анатоліівна Жернова працюва-
ла у відділі комплектування бібліотеки КДПІ 
імені О. М. Горького з жовтня 1984 до квітня 
2000 року. 

Журибеда Оксана 
Миколаївна

Оксана Миколаївна Журибеда народила-
ся 20 січня 1972 року. Працювала у бібліотеці 
УДПУ імені М. П. Драгоманова з лютого 1990 
до вересня 1994 року в гуманітарному та голов-
ному корпусах.

Жернова Олена 
Анатоліївна
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Завальнюк Лариса 
Миколаївна 

Лариса Миколаївна Завальнюк працювала 
у відділі комплектування бібліотеки Київсько-
го державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького з 1981 по 1987 рік. Закінчила 
факультет педагогіки початкового навчання і пе-
рейшла на педагогічну роботу.

Задорожна Світлана 
Олександрівна

Світлана Олександрівна Задорожна наро-
дилася 25 грудня 1961 року в м. Києві. 

По закінченні середньої школи у верес-
ні 1979 року прийшла на роботу до бібліотеки 
КДПІ імені О. М. Горького. Працювала біблі-
отекарем відділу обслуговування студентів педа-
гогічного і дефектологічного факультетів.

У 1990 році закінчила Київський державний 
інститут культури імені О. Є. Корнійчука і була пе-
реведена на посаду завідувача сектора відділу об-
слуговування студентів гуманітарних факультетів.

З 2002 року завідує відділом обслуговуван-
ня гуманітарного корпусу. Комунікабельна, чітко 
організовує роботу відділу, бере активну участь 
у громадському житті колективу. Як провідний 
фахівець працює над створенням баз даних в 
АБІС ИРБИС.

Нагороджена медаллю М. П. Драгоманова 
(До 175-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова).

Завальнюк  
Лариса 
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Заєць Тетяна  
Петрівна

Тетяна Петрівна Заєць працювала на або-
нементі наукової літератури бібліотеки Київ-
ського державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького у 80-х роках.

Залізнюк Антоніна 
Петрівна

Антоніна Петрівна Залізнюк народилася 
18 січня 1951 року в м. Києві. 

Закінчила історичний факультет КДПІ імені 
О. М. Горького. Працювала у Київському дер-
жавному педагогічному інституті іноземних мов 
лаборантом кабінету програмованого навчання. 

З 1973 по 1975 роки працювала у відділі об-
слуговування музично-педагогічного факультету 
бібліотеки, з 1976 по 1978 – бібліотекар цен-
трального книгосховища. 

У 1979 – 1983 роках завідувала сектором 
МБА абонемента наукової літератури, пізніше 
переведена на посаду бібліотекаря 1-ої категорії 
відділу каталогізації.

З квітня 1999 року працює провідним бібліо-
текарем абонемента наукової літератури.

Залізнюк Наталія 
Валентинівна

Наталія Валентинівна Залізнюк народи-
лася 8 серпня 1982 року в м. Києві. 

Заєць Тетяна  
Петрівна

Залізнюк 
Антоніна 
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На роботу до бібліотеки Наталію привела 
мама – Антоніна Петрівна Залізнюк.

Працювала у бібліотеці УДПУ імені 
М. П. Драгоманова з 2001 по 2004 рік у від-
ділі обслуговування гуманітарного корпусу та у 
читальному залі № 1.

Зост Валентина  
Артемівна

Валентина Артемівна Зост народилася 21 
лютого 1909 року в м. Баку. У 1928 році закін-
чила школу-десятирічку.

З 1929 по 1936 рік за місцем служби чолові-
ка проживала у містах Андижані, Грозному. За-
кінчила бібліотечні курси і з 1936 року працюва-
ла в Центральній бібліотеці імені О. С. Пушкіна 
Дагестанської РСР у м. Махачкалі на посаді 
бібліотекаря відділу обслуговування, завідувачем 
відділу комплектування. 

З 1946 року після переїзду до Києва піш-
ла працювати до бібліотеки КДПІ імені О. М. 
Горького спочатку в читальний зал, а з 1948 року 
і до виходу на пенсію у 1966 році – завідувачем 
відділу книгозберігання. 

У перші повоєнні роки Валентина Артемів-
на разом із колегами З. М. Лисиціною, К. Ф. 
Кивенко, Є. Я Котляр, З. А. Мартиновою ба-
гато часу провели у підвальних приміщеннях бі-
бліотеки, в яких за роки війни значна кількість 
книг була затоплена через порушення системи 
центрального опалення. Працювали у зовсім  

Зост  
Валентина 
Артемівна
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холодному, сирому приміщенні, відбираючи ті 
видання, якими ще можна було користуватися.

Валентина Артемівна завжди дуже відпові-
дально ставилась до своїх обов’язків, була при-
кладом виняткової працездатності, за це її пова-
жали в колективі інституту. 

Її робота неодноразово відзначалася подяка-
ми ректорату, парткому, профкому інституту.

16 квітня 2000 року Валентина Артемівна 
пішла з життя.

Іванова Надія Іванівна

Надія Іванівна Іванова працювала у відділі 
обслуговування гуманітарних факультетів бібліо-
теки Київського державного педагогічного інсти-
туту імені О. М. Горького з 1992 по 1999 рік.

Івкіна Людмила Євгенівна

Людмила Євгенівна Івкіна народилася 
5 серпня 1952 року в м. Києві.

З 1959 по 1969 рік навчалася в київській се-
редній школі № 49. 

Після закінчення школи влаштувалася до бі-
бліотеки КДПІ імені О. М. Горького, потім пра-
цювала лаборантом кафедри загальнотехнічних 
дисциплін.

У 1970 році вступила на історичний факуль-
тет КДПІ імені О. М. Горького, який закінчила 
у 1975 році. Викладала історію та суспільствоз-
навство в середній школі.

Івкіна Людмила 
Євгенівна
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У вересні 1979 року повернулася до бібліотеки 
КДПІ імені О. М. Горького на посаду старшого 
бібліотекаря, в 1982 році переведена на посаду 
завідувача сектора інформаційно-бібліографіч-
ного відділу.

З 1996 року працювала у відділі обслугову-
вання Інституту історичної освіти, опікувалася 
каталогами та бібліографічною картотекою статей, 
брала участь у створенні електронного каталогу. 

2 грудня 2008 року Людмила Євгенівна піш-
ла у вічність.

Івченко Олексій 
Володимирович

Олексій Володимирович Івченко народився 
9 листопада 1975 року в м. Києві.

З 1993 року працював менеджером ТОВ 
“Престиж Принт Сервіс” з обслуговування 
оргтехніки, комп’ютерів та локальних мереж, 
адміністратором комп’ютерного клубу. Закін-
чив комерційні курси за напрямками: дизайнер 
комп’ютерної графіки, менеджер комп’ютерних 
систем, системне адміністрування.

 У 2009 році отримав вищу освіту та звання 
бакалавра в Національному авіаційному універ-
ситеті зі спеціальності “Комп’ютерні системи та 
мережі”. 

З 2002 року – електронник 1 категорії 
ДНАББ імені В. Г. Заболотного. У бібліотеці 
НПУ імені М. П. Драгоманова працює з жовтня 
2004 року, забезпечує системне адміністрування 
локальної обчислювальної мережі бібліотеки.

Івченко Олексій 
Володимирович
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Ігнатенко Валентина 
Михайлівна

Валентина Михайлівна Ігнатенко народи-
лася 17 серпня 1952 року в м. Коропі Чернігів-
ської області. 

Має вищу інженерну освіту.
Працює бібліотекарем у відділі обслугову-

вання Інституту мистецтв Національного педа-
гогічного університету імені М. П. Драгоманова 
з вересня 2007 року.

Ігнатенко Тетяна 
Олексіївна

Тетяна Олексіївна Ігнатенко народилася 
23 лютого 1954 року в м. Києві. Закінчила біо-
логічний факультет Київського державного уні-
верситету імені Тараса Шевченка. По закінченні 
університету працювала асистентом кафедри ві-
русології КДУ. 

З 2009 року обіймає посаду бібліотекаря 
відділу каталогізації бібліотеки Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драго-
манова.

Ігольніков Є. І.

Є. І. Ігольніков працював у бібліотеці Київ-
ського державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького у довоєнні роки.

Ігнатенко 
Тетяна 
Олексіївна

Ігнатенко 
Валентина 
Михайлівна
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Ільницький Василь 
Зіновійович

Василь Зіновійович Ільницький народився 
12 серпня 1916 року.

З 1975 року працював у бібліотеці на посаді 
палітурника. 

Помер у листопаді 1990 року.

Кагамлик Тетяна 
Едуардівна

Тетяна Едуардівна Кагамлик (Першина) 
народилася 27 квітня 1968 року. Працювала бі-
бліотекарем відділу обслуговування гуманітарно-
го корпусу бібліотеки УДПУ імені М. П. Драго-
манова з 1989 по 1993 рік.

Кадіна Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Кадіна народилася 
14 жовтня 1987 року в Астраханській області 
Росії. 1989 року сім’я переїхала до Київської 
області. У 2004 році Олена закінчила середню 
школу та вступила до НПУ імені М. П. Дра-
гоманова на фізико-математичний факультет, 
який закінчила 2010 року та отримала диплом 
магістра. 

До бібліотеки влаштувалась у 2009 році на 
посаду бібліотекаря інформаційно-бібліографіч-
ного відділу.

Ільницький 
Василь Зіновійович

Кадіна Олена 
Анатоліївна
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Казнодій Ярослава  
Іванівна

Ярослава Іванівна Казнодій народилася 
30 вересня 1973 року. Закінчила Київський дер-
жавний інститут культури імені О. Є. Корнійчу-
ка. Працювала у бібліотеці з 2001 по 2006 рік 
спочатку в гуманітарному корпусі, пізніше – у 
відділі обслуговування музично-педагогічного 
факультету бібліотеки Національного педагогіч-
ного університету імені М. П. Драгоманова.

Калиновська Людмила 
Іванівна

Людмила Іванівна Калиновська працювала 
в бібліотеці Київського державного педагогічно-
го університету імені О. М. Горького з жовтня 
1983 року по квітень 1988 року.

Калініна Ада

Ада Калініна працювала у відділі обслуго-
вування гуманітарного корпусу бібліотеки Київ-
ського державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького у 80-роках.

Капітонова Т. В.

Т. В. Капітонова працювала в бібліотеці у 
довоєнні роки.

Казнодій  
Ярослава Іванівна

Калініна  
Ада
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Каушняк Тетяна 
Олександрівна

Тетяна Олександрівна Каушняк народила-
ся 17 червня 1980 року.

Працювала в бібліотеці з 2002 по 2007 рік у 
відділі обслуговування навчальною літературою 
гуманітарного корпусу, заочно навчалася на фа-
культеті загальнотехнічних дисциплін НПУ іме-
ні М. П. Драгоманова. Завжди доброзичлива і 
привітна до читачів та колег, відповідальна і аку-
ратна у роботі. 

Кашутіна Світлана 
Василівна

Світлана Василівна Кашутіна (Головко) 
народилася 31 серпня 1947 року в м. Києві у ро-
дині службовців. 

Після закінчення у 1965 році середньої шко-
ли пішла працювати на виробництво. 

У 1973 році Світлана Василівна прийшла до 
відділу комплектування бібліотеки КДПІ імені 
О. М. Горького, у 1974 році вступила на істо-
рико-педагогічний факультет цього ж інституту. 
1979 року отримала диплом вчителя історії і сус-
пільствознавства.

1983 року очолила відділ комплектування. У 
1989 році звільнилася за власним бажанням.

Каушняк  
Тетяна 

Олександрівна

Кашутіна 
Світлана 
Василівна
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Кивенко Катерина 
Федорівна

Катерина Федорівна Кивенко народилась 
26 квітня 1921 року в м. Золотоноші Черкаської 
області в родині службовців.

Після закінчення середньої школи у 1939 році 
вступила до КДУ імені Тараса Шевченка. Під 
час Великої Вітчизняної війни була в евакуації. З 
1945 по 1947 роки працювала в бібліотеці інсти-
туту біохімії АН УРСР. 

До бібліотеки КДПІ імені О. М. Горького 
Катерина Федорівна  була зарахована у 1948 
році. Пройшла шлях від бібліотекаря до завід-
увача відділу книгозберігання. 1992 року вийшла 
на пенсію.

За сумлінну роботу неодноразово нагоро-
джувалася численними грамотами, медалями: 
“Ветеран праці”, “В память 1500-летия Киева”. 
Донька Катерини Федорівни Галина Марієнко 
продовжила сімейну традицію – працює бібліо-
текарем у відділі комплектування. 

Кільчевська Людмила 
Іванівна

Людмила Іванівна Кільчевська народилася 
29 квітня 1947 року. 

Має вищу філологічну освіту.
Працювала у бібліотеці з лютого 1992 по лис-

топад 2007 рік у відділі обслуговування гумані-
тарного корпусу та відділі каталогізації.

Кивенко  
Катерина 
Федорівна

Кільчевська Люд-
мила Іванівна



132

Кирилова Світлана 
Анатоліївна

Світлана Анатоліївна Кирилова народила-
ся 7 листопада 1958 року. 

Закінчила Київський державний інститут 
культури імені О. Є. Корнійчука.

Працювала у бібліотеці КДПІ іме-
ні О. М. Горького у кінці 70-х – на початку  
80-х років у відділі обслуговування історичного 
факультету.

Коваленко Юлія 
Олександрівна

Юлія Олександрівна Коваленко працювала 
у бібліотеці Українського державного педагогіч-
ного університету імені М. П. Драгоманова з 
1995 по 1998 рік.

Ковальська Ірина  
Юхимівна

Ірина Юхимівна Ковальська народилася 11 
березня 1958 року.

Має вищу педагогічну освіту.
Працювала у бібліотеці КДПІ імені 

О. М. Горького у кінці 70-х – на початку 80-х 
років у відділі обслуговування історичного фа-
культету .

Кирилова  
Світлана 

Анатоліївна

Ковальська 
Ірина Юхимівна
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Ковтун Ольга  
Іванівна

Ольга Іванівна Ковтун народилася 24 квіт-
ня 1957 року в м. Києві. 

Закінчила середню школу № 98 у 1974 році і 
пішла працювати до дитячого садка. У 1976 році 
вступила до Київського педагогічного училища 
№ 2, яке закінчила у 1980 році. 

З вересня 2004 року працює у читальному 
залі № 1 бібліотеки Національного педагогічного 
університу імені М. П. Драгоманова.

Козоріз Ірина  
Іванівна

Ірина Іванівна Козоріз працювала у відділі 
книгозберігання бібліотеки Київського держав-
ного педагогічного інституту імені О. М. Горько-
го з 1986 по 1990 рік.

Козубенко Оксана 
Олександрівна

Оксана Олександрівна Козубенко (Донець) 
народилася 24 січня 1961 року в м. Києві. 

У 1980 році закінчила педагогічне училище. 
Працювала три роки вихователем у дитячому садку. 

З 1981 по 1986 рік навчалася в Київсько-
му державному педагогічному інституті імені 
О. М. Горь кого на факультеті дошкільного ви-
ховання. 

Ковтун Ольга  
Іванівна

Козубенко  
Оксана 

Олександрівна
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У 1982 влаштувалася до відділу комплек-
тування бібліотеки педінституту. У 1988 році 
звільнилася за власним бажанням.

Повернулася до бібліотеки у 1999 році. 
В даний час Оксана Олександрівна працює 

завідувачем сектора обліку відділу комплекту-
вання. У роботі сумлінна і відповідальна.

Колбасинська Людмила 
Іванівна

Людмила Іванівна Колбасинська народила-
ся 8 липня 1971 року. Працювала у бібліотеці 
Київського державного педагогічного інституту 
імені О.М. Горького з 1990 по 1995 рік у відділі 
обслуговування навчальною літературою гумані-
тарного корпусу.

Колбешова Людмила 
Миколаївна

Людмила Миколаївна Колбешова народи-
лася 7 липня 1947 року у селищі Мітіно Мос-
ковської області у родині військовослужбовця. 

У 1965 році закінчила середню школу у м. Ле-
нінграді і в цьому ж році вступила на факультет 
російської мови і літератури Стерлітамакського 
педагогічного інституту (Башкирія).

З 1969 року була на педагогічній роботі. 
У 1995 року прийшла працювати на поса-

ду лаборанта кафедри культурології з виконан-
ням обов’язків бібліотечного обслуговування у  

Колбешова  
Людмила 

Миколаївна
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читальному залі суспільно-політичної літератури. 
З 2000 року переведена на посаду провідного бі-
бліотекаря. 

Нагороджена знаком “Відмінник народної 
освіти” та численними почесними грамотами.

У 2004 році перейшла працювати завідувачем 
шкільної бібліотеки.

Колесник Жанна  
Львівна

Жанна Львівна Колесник народилась 
11 травня 1966 року в с. Скраглівка Бердичів-
ського району Житомирської області в робітни-
чій родині. 

Після закінчення Бучанської середньої шко-
ли у 1984 року була зарахована на посаду опе-
ратора ЕОМ в обчислювальному центрі ПО 
“Київприлад”. 

У 1985 році вступила до Київського дер-
жавного інституту культури імені О. Є. Кор-
нійчука на бібліотечний факультет. За направ-
ленням була зарахована до бібліотеки КДПІ 
імені О. М. Горького, де працювала до квітня 
1997 року.

 Після нетривалої перерви у червні 1998 року 
Жанна Львівна повернулася до бібліотеки 
КДПІ імені О. М. Горького на посаду завід-
увача сектора, а з 2007 року стала заступни-
ком директора бібліотеки з наукової роботи. 
Звільнилася за власним бажанням у листопаді 
2008 року.

Колесник  
Жанна Львівна
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Коломієць Катерина 
Степанівна

Катерина Степанівна Коломієць народила-
ся 7 грудня 1973 року в м. Києві в робітничій 
родині. 

З 1990 по 1997 рік працю у відділі катало-
гізації бібліотеки КДПІ імені О. М. Горького 
поєднувала з навчанням на педагогічно-індустрі-
альному факультеті інституту. 

Комендант Стефанія 
Василівна

Стефанія Василівна Комендант народила-
ся 28 липня 1929 року в с. Залужжя Збаразько-
го району Тернопільської області.

У 1953 році з відзнакою закінчила філоло-
гічний факультет Львівського національного 
університету імені Івана Франка. За направ-
ленням університету працювала на Рівненщи-
ні – в школах та педучилищі м. Костополя. 
Згодом – на кафедрі педагогіки Уманського 
педінституту.

За направленням Міністерства освіти 
УРСР була рекомендована до аспірантури 
Київського державного педагогічного інститу-
ту імені О. М. Горького на кафедру методики 
викладання української мови та літератури. 
Має численні публікації в українських та за-
рубіжних виданнях .

Комендант  
Стефанія 
Василівна



137

З 1968 по 1975 рік працювала в бібліогра-
фічному відділі бібліотеки КДПІ імені О. М. 
Горького. 

Кондратська Ніна 
Йосипівна

Ніна Йосипівна Кондратська народилась 
13 серпня 1954 року в м. Шепетівці Хмельниць-
кої області .

Після закінчення у 1971 році Шепетівської се-
редньої школи № 9 працювала телеграфісткою. 

У 1973 році вступила до Житомирського дер-
жавного педагогічного інституту на факультет 
української мови і літератури. 

З 1977 року вчителювала, працювала екскур-
соводом у музеї Миколи Островського м. Ше-
петівки. 

З 1987 року по 1988 рік працювала помічни-
ком вихователя дитячого садка № 117 м. Києва. 

У грудні 1988 року була зарахована на посаду 
бібліотекаря відділу обслуговування філологіч-
ного факультету КДПІ імені О. М. Горького. 

Ніна Йосипівна була активним організато-
ром залу українознавства. Звільнилась у червні 
1998 року за власним бажанням.

Котирло Ірина Іванівна

Ірина Іванівна Котирло працювала ученим 
секретарем бібліотеки Київського державного 
педагогічного інституту імені О. М. Горького з 
1974 до 1988 року.

Кондратська 
Ніна Йосипівна

Котирло  
Ірина Іванівна
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Котляр Єлизавета Яківна

Єлизавета Яківна Котляр працювала у бі-
бліотеці Київського державного педагогічного 
інституту імені О. М. Горького у 40-50-ті роки.

Котляренко Софія 
Михайлівна

Софія Михайлівна народилася 24 травня 
1924 року в с. Нова Прилука Турбовського ра-
йону Вінницької області в робітничій родині. 

1938 року сім’я переїхала до Києва, де Софія 
закінчила середню школу № 112. 

У 1941 році була евакуйована в м. Горький, де 
вступила до Горьківського державного педагогіч-
ного інституту імені О. М. Горького, який закін-
чила у 1945 році за фахом “Викладач російської 
мови і літератури” і повернулася до Києва. 

У вересні 1945 року була зарахована на поса-
ду старшого бібліотекаря відділу комплектування 
і каталогізації документів Київського державно-
го педагогічного інституту імені О. М. Горького.

Організація довідково-бібліографічного апа-
рату, систематизація літератури, робота з фон-
дом, що постраждав під час окупації Києва, – 
основне, чим доводилося займатися в повоєнний 
час працівникам відділу.

1965 року С. М. Котляренко очолила відділ 
каталогізації. Під керівництвом Софії Михай-
лівни всі працівники бібліотеки без спеціальної  

Котляр 
Єлизавета Яківна

Котляренко  
Софія Михайлівна
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освіти проходили стажування, під час якого осво-
ювали “ази” бібліотечної справи.

З 1967 року, впродовж багатьох років, Со-
фія Михайлівна відповідала за передплату періо-
дичних видань бібліотекою та колективом КДПІ 
імені О. М. Горького. 

У 1980–1984 роках керувала переведенням 
розділів систематичного каталогу на таблиці 
ББК та організацією алфавітно-предметного по-
кажчика до нього.

29 лютого 1984 року, після 39 років самовід-
даного служіння бібліотечній справі, вийшла на 
пенсію. 

За творчу роботу, професіоналізм, практичну 
підготовку молодих бібліотекарів С.М. Котля-
ренко мала подяки та почесні грамоти від дирек-
ції бібліотеки, профкому та ректорату інституту.

Крайник Олена Сергіївна

Олена Сергіївна Крайник народилася 12 лис-
топада 1961 року в м. Кобеляки Полтавської об-
ласті. 

По закінченні у 1981 році бібліотечного фа-
культету Гадяцького державного культурно-
освітнього училища працювала у районній біблі-
отеці. З 1986 року – завідувач бібліотеки вій-
ськової частини в м. Ханлар Азербайджанської 
ССР, згодом працювала в бібліотеці військової 
частини в НДР. 

У 1998 році Олена Сергіївна влаштувалася 
до бібліотеки УДПУ імені М. П. Драгоманова 

Крайник  
Олена Сергіївна
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на посаду бібліотекаря відділу обслуговування, 
працювала у залі українознавства гуманітарного 
корпусу. З 1999 року переведена на посаду за-
відувача сектора інформаційно-бібліографічного 
відділу бібліотеки. 

Олена Сергіївна – справжній фахівець, 
уважна, чуйна людина. Коло ії діяльності – це 
довідково-бібліографічне обслуговування чита-
чів, виконання письмових і усних довідок, кон-
сультування з питань пошуку інформації, індек-
сація за таблицями УДК та ББК. Вона бере ак-
тивну участь у створенні електронної картотеки 
в АБІС ИРБИС, редагуванні систематичного 
каталогу-картотеки.

Крижанівська Тетяна 
Трохимівна

Тетяна Трохимівна Крижанівська народила-
ся 5 травня 1941 року.

У 1969 році закінчила Вінницький державний 
педагогічний інститут імені М. Островського і 
отримала диплом за спеціальністю “Українська 
мова і література”. 

Працювала у бібліотеках Вінницького, пізні-
ше Глухівського педагогічних інститутів. 

З 1985 року завідувала абонементом навчаль-
ної літератури гуманітарного корпусу КДПІ іме-
ні О. М. Горького.

У 1990 році перейшла на роботу до Книжко-
вої палати України імені І. Федорова.
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Крутій Юлія  
Петрівна

Юлія Петрівна Крутій народилася 27 квіт-
ня 1963 року. 

Працювала у читальному залі гуманітарно-
го корпусу бібліотеки Українського державного 
педагогічного університету імені М. П. Драго-
манова з 1993 по 1997 рік.

Круть Юлія  
Вікторівна

Юлія Вікторівна Круть народилася 20 ве-
ресня 1975 року в м. Києві.

Після закінчення середньої школи всту-
пила на філологічний факультет КДПІ імені  
О. М. Горького.

У 1999 році зарахована на роботу до відділу 
каталогізації бібліотеки. 

2002 року перейшла до масової бібліотеки.

Кузавова Зоя  
Борисівна

Зоя Борисівна Кузавова працювала у 
бібліотеці Київського державного педаго-
гічного інституту імені О. М. Горького у  
70-х роках.

Круть Юлія  
Вікторівна
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Кулінич Софія Андріївна

Софія Андріївна Кулінич працювала у бі-
бліотеці КДПІ імені О. М. Горького з середини 
70-х років до 1983 року спочатку на посаді мето-
диста, а потім – заступником директора бібліо-
теки. Має вищу бібліотечну освіту. 

Опікувалася відділами бібліотеки гуманітар-
ного корпусу. Організовувала роботу з мето-
дичного керівництва бібліотеками педагогічних 
навчальних закладів України, розробляла орга-
нізаційно-технологічну документацію бібліотеки.

Кульєчова Наталія 
Григорівна

Наталія Григорівна Кульєчова народилася 
28 жовтня 1952 року в с. Коростівці Жмерин-
ського району Вінницької області.

Закінчила філологічний факультеті КДПІ 
імені О. М. Горького. На роботу до бібліотеки 
прийшла за рекомендацією рідної тітки Ганни 
Севастянівни Разумової. 

Наталія Григорівна працювала у бібліотеці з 
1975 до 1983 року в інформаційно-бібліографіч-
ному відділі. 

З 1983 року – на педагогічній роботі.

Кундзіна Галина Павлівна

Галина Павлівна Кундзіна народилася 
31 жовтня 1957 року в с. Коростівці Жмерин-
ського району Вінницької області.

Кульєчова 
Наталія 
Григорівна

Кулінич Софія 
Андріївна
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З 1965 по 1975 рік навчалася в Жмеринській 
середній школі.

Після закінчення школи працювала у рідній 
школі бібліотекарем. 

Заочно навчалася у Київському державному 
інституті культури імені О. Є. Корнійчука.

З 1982 до 1984 року працювала завідувачем 
філіалу масової бібліотеки у м. Вінниці.

З 1984 по 1995 рік – бібліограф Республі-
канської бібліотеки імені КПРС (нині Націо-
нальна парламентська бібліотека). 

У березні 2005 року прийшла на роботу до 
Наукової бібліотеки НПУ імені М. П. Драгома-
нова на посаду провідного бібліотекаря відділу 
книгозберігання. Галина Павлівна продовжила 
родинну традицію: тітка по матері Ганна Севас-
тянівна Разумова була директором бібліотеки.

Курченко Олена Борисівна
Олена Борисівна Курченко народилася 8 

травня 1977 року.
1998 року після закінчення Київського держав-

ного інституту культури і мистецтв прийшла працю-
вати до бібліотеки НПУ імені М. П. Драгоманова.

Звільнилася за власним бажанням у вересні 
2000 року.

Кутак Вікторія Віталіївна
Вікторія Віталіївна Кутак працювала 

у бібліотеці Національного педагогічного уні-
верситету імені М. П. Драгоманова з 2001 до 
2004 року.

Кундзіна  
Галина Павлівна
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Кутявіна Наталія 
Володимирівна

Наталія Володимирівна Кутявіна на-
родилася 1 вересня 1983 року. Працювала у 
бібліотеці гуманітарного корпусу НПУ імені 
М. П. Драгоманова з жовтня 2002 року до ве-
ресня 2005 року.

Кущенко О. Ф.

О. Ф. Кущенко працювала у бібліотеці в до-
воєнні роки.

Лазарєва Людмила 
Вікторівна

Людмила Вікторівна Лазарєва – 1953 року 
народження.

Закінчила історичний факультет КДПІ іме-
ні О. М. Горького і працювала у відділі обслу-
говування історичного факультету з 1975 по  
1980 рік.

Ларкіна Юлія  
Валеріївна

Юлія Валеріївна Ларкіна працювала в бі-
бліотеці Київського державного педагогічного 
інституту імені О. М. Горького з серпня 1988 до 
січня 1999 року.

Лазарєва  
Людмила 
Вікторівна
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Лисенко Тетяна  
Федорівна

Тетяна Федорівна Лисенко народилася 
5 травня 1958 року. 

Після закінчення школи у 1975 році працев-
лаштувалася до бібліотеки КДПІ імені О. М. 
Горького.

У 1976 році вступила на заочне відділення 
Київського державного інституту культури імені 
О. Є. Корнійчука, який закінчила у 1981 році за 
спеціальністю “Бібліотекар-бібліограф”.

1978 року перейшла на роботу до бібліотеки 
ВПШ при ЦК КП України, пізніше – до Дер-
жавної наукової архітектурно-будівельної бібліо-
теки імені В. Г. Заболотного.

У 2001 році повернулася до бібліотеки НПУ 
імені М. П. Драгоманова на посаду провідного 
бібліотекаря читального залу № 1.

З 2004 року працює головним спеціалістом у 
Київському науково-методичному центрі з охо-
рони і реставрації пам’яток історії та культури.

Лиховид Ольга Іванівна

Ольга Іванівна Лиховид народилася 27 бе-
резня 1958 року у м. Біла Церква у родині бі-
бліотекарки. 

Після закінчення середньої школи вступила до 
Харківського державного інституту культури. Зго-
дом навчалась у Київському державному інституті 

Лисенко  
Тетяна Федорівна

Лиховид Ольга 
Іванівна
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культури імені О. Є. Корнійчука, який закінчила за 
спеціальністю “Бібліотекар-бібліограф”.

1982 року прийшла до бібліотеки КДПІ імені 
О. М. Горького на посаду бібліотекаря навчаль-
ного абонемента, пізніше завідувала навчальним 
абонементом. Чуйну, уважну, доброзичливу 
Ольгу Іванівну завжди поважали відвідувачі бі-
бліотеки та колеги. 

У грудні 1987 року перейшла до відділу ката-
логізації. 1990 року очолила сектор систематиза-
ції документів. У лютому 2004 року перейшла на 
роботу до іншої установи.

Лисиціна Зінаїда 
Миколаївна

Зінаїда Миколаївна Лисиціна працювала у 
бібліотеці Київського державного педагогічного 
інституту імені О. М. Горького у довоєнні та по-
воєнні роки.

Ліскова Лідія Миколаївна

Лідія Миколаївна Ліскова народилась 12 бе-
резня 1929 року в м. Новосиль Орловської об-
ласті в родині лікарів. 

Середню школу № 123 м. Києва закінчила у 
1949 році. 

У 1951-1953 роках навчалась у Київському 
державному технікумі культосвітніх працівників.

З 1953 року Лідія Миколаївна – на бібліотеч-
ній роботі. 

Лисиціна 
Зінаїда 

Миколаївна

Ліскова  
Лідія Миколаївна
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До бібліотеки КДПІ імені О. М. Горького була 
зарахована в травні 1973 року. Працювала на по-
садах старшого бібліотекаря та завідувача сектора 
до червня 1984 року.

Лунгол Ольга Євгенівна

Ольга Євгенівна Лунгол працювала у відділі 
обслуговування історичного факультету бібліоте-
ки Київського державного педагогічного інсти-
туту імені О. М. Горького з 1990 по 1994 рік.

Любарська Олена Львівна

Олена Львівна Любарська народилася 
2 червня 1966 року в м. Пирятині Полтавської 
області в родині військовослужбовця.

З 1973 по 1983 рік навчалась в середній шко-
лі. У бібліотеці КДПІ імені О. М. Горького пра-
цювала впродовж 1983 – 1989 років.

Лют О. Я.

О. Я. Лют працювала у відділі обслуговуван-
ня історичного факультету бібліотеки НПУ імені 
М. П. Драгоманова з 1998 по 2001 рік.

Мазко Світлана  
Миколаївна

Світлана Миколаївна Мазко (Биковець) 
народилася 15 листопада 1962 року в м. Києві.

У 1979 році закінчила середню школу № 52. 

Любарська Олена 
Львівна

Мазко  
Світлана  

Миколаївна
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До Київського державного педагогічного ін-
ституту імені О. М. Горького вступила у 1985 році 
на заочне відділення загально-технічного факуль-
тету. Одночасно працювала техніком науково-до-
слідного сектора кафедри загальної фізики.

У серпні 1988 року перейшла на роботу до бі-
бліотеки. Спочатку працювала бібліотекарем, а у 
1991 році переведена на посаду завідувача абоне-
мента навчальної літератури. 

З 1994 року – директор Музею історії НПУ 
імені М. П. Драгоманова.

Максимкіна Ірина 
Феліксівна

Ірина Феліксівна Максимкіна народилася 
1964 року в м. Києві. 

У 1981 році закінчила середню школу № 154. 
Закінчила технікум готельного господарства за 
спеціальністю “Товарознавець книги”. 

З 1992 по 1994 рр. працювала у бібліотеці 
УДПУ імені М. П. Драгоманова.

Манько Наталія  
Вікторівна

Наталія Вікторівна Манько народилася 3 
квітня 1976 року. 

Працювала у Науковій бібліотеці НПУ імені 
М. П. Драгоманова з 2005 по 2008 рік у відділі 
обслуговування навчальною літературою гумані-
тарного корпусу.

Максимкіна 
Ірина Феліксівна

Манько 
Наталія  

Вікторівна



149

Мариненко Ольга  
Василівна

Ольга Василівна Мариненко народилася 1 
січня 1975 року. 

1992 році закінчила Буцьку середню школу 
Маньківського району Черкаської області.

У вересні 2000 року прийшла на роботу до 
читального залу гуманітарного корпусу бібліоте-
ки НПУ імені М. П. Драгоманова. 

З квітня 2002 року працює на посаді завід-
увача сектора. Організовує роботу читального 
залу гуманітарного профілю та залу періодичних 
видань, а також опікується бібліотечними пунк-
тами гуртожитків. Відвідувачі бібліотеки та ко-
леги поважають Ольгу Василівну за сумлінність, 
енергійність та доброзичливість.

Маричева О. Р.

О. Р. Маричева працювала у бібліотеці Київ-
ського державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького у довоєнні роки.

Марієнко Галина  
Петрівна

Галина Петрівна Марієнко народилася 
21 червня 1965 року в м. Києві в родині служ-
бовців. 

У 1982 році закінчила середню школу № 166, 
наступного року вступила до Київського технікуму 
радіоелектронного приладобудування, який закін-

Мариненко 
Ольга  

Василівна

Марієнко  
Галина  
Петрівна
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чила у 1987 році за спеціальністю “Технік-техно-
лог”. З 1982 по 1997 рік працювала на заводі “То-
челектроприлад” техніком першої категорії СКБ. 

З вересня 2004 року прийнята на посаду бі-
бліотекаря у відділ обслуговування гуманітарно-
го корпусу. З січня 2005 року переведена у від-
діл комплектування бібліотеки. Галина Петрівна 
пішла шляхом матері Кивенко Катерини Федо-
рівни, яка впродовж багатьох десятиліть працю-
вала завідувачем відділу книгозберігання. 

Маркман М. А.
М. А. Маркман працювала у бібліотеці Київ-

ського державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького в довоєнні роки.

Мартинова Зінаїда 
Андріївна

Зінаїда Андріївна Мартинова зарахована 
на роботу до бібліотеки КДПІ імені О. М. Горь-
кого наприкінці 40-х років. Працювала у відділі 
комплектування, вела інвентаризацію нових над-
ходжень до бібліотеки. Останній запис її рукою 
внесений в інвентарну книгу 21 травня 1971 року.

Марченко Наталія 
Олексіївна 

Наталія Олексіївна Марченко народила-
ся 27 лютого 1978 року у с. Онішки Оржиць-
кого району Полтавської області в родині бі-
бліотекаря. 

Мартинова 
Зінаїда Андріївна

Марченко  
Наталія 
Олексіївна 
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Має вищу педагогічну освіту. Працює у на-
уковій бібліотеці НПУ імені М. П. Драгоманова 
з квітня 2007 року на посаді провідного бібліоте-
каря відділу обслуговування Інституту розвитку 
дитини.

Матюшенко Лариса 
Володимирівна

Лариса Володимирівна Матюшенко (Гор-
бач) працювала у бібліотеці КДПІ імені О. М. 
Горького з 1984 по 1989 рік.

Махиня Людмила 
Степанівна

Людмила Степанівна Махиня народилася 
26 липня 1960 року в с. Коцюбинське Києво-
Святошинського району Київської області в ро-
бітничій родині. 

У 1967-1977 роках навчалася в середній шко-
лі № 73 м. Києва. 

Філологічний факультет Київського держав-
ного університету імені Тараса Шевченка закін-
чила в 1985 році. 

Працювала молодшим редактором видавни-
цтва “Вища школа”, молодшим науковим співро-
бітником Музею народної архітектури і побуту. 

У серпні 1988 року зарахована бібліотекарем 
відділу обслуговування КДПІ імені О. М. Горь-
кого. Звільнилася в липні 1991 року за власним 
бажанням.

Махиня  
Людмила 
Степанівна
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Машкова Ольга  
Іванівна

Ольга Іванівна Машкова після закінчення 
аспірантури у Нижньому Новгороді та переїзду 
разом із батьками до м. Києва у 1987 році при-
йшла до бібліотеки КДПІ ім. О. М. Горького в 
інформаційно-бібліографічний відділ. 

У 1990 році перейшла на педагогічну роботу.

Мирських Галина

Галина Мирських працювала в бі-
бліотеці Київського державного педаго-
гічного інституту імені О. М. Горького  
у 70-х роках.

Мірошникова Ольга  
Юріївна

Ольга Юріївна Мірошникова народилася 5 
вересня 1943 року в с. Сосьєва Сєровського ра-
йону Свердловської області.

В роки Великої Вітчизняної війни сім’я була 
евакуйована з міста Харкова.

У 1944 році разом з батьками переїхала до 
міста Києва, де закінчила середню школу. 

Свою трудову біографію розпочала у верес-
ні 1961 року помічником бібліотекаря відділу 
книгозберігання бібліотеки КДПУ імені О. М. 
Горького. У 1964 році переведена на посаду бі-
бліотекаря відділу навчальної літератури.

Машкова Ольга  
Іванівна

Мірошникова 
Ольга  

Юріївна
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1965 року вступила на заочне відділен-
ня Київського державного інституту культури  
імені О. Є. Корнійчука (спеціальність “Бібліоте-
кознавство та бібліографія”).

З 1967 року працювала на посаді старшого 
бібліотекаря відділу комплектування. Після від-
криття нового корпусу для гуманітарних факуль-
тетів, була призначена головним бібліотекарем 
відділу обслуговування студентів педагогічного і 
дефектологічного факультетів. Впродовж десяти 
років у читальному залі, навчальному абонементі 
опікувалася питаннями комплектування книжко-
вих фондів, удосконалення системи розміщен-
ня фондів, встановлення додаткових стелажів, 
ремонту приміщень навчального абонементу. 
Спільно з деканатами факультетів організову-
вала культурно-виховні заходи: конференції, зу-
стрічі, диспути, тематичні книжкові виставки. 

З 1986 по 1993 рік – головний бібліотекар 
інформаційно-бібліографічного відділу. 

З вересня 1993 року переведена на поса-
ду завідувача відділу навчального абонемента 
та читального залу № 1 головного корпусу для 
студентів природничого, фізико-математично-
го, загально-технічного факультетів. Послугами 
читального залу користувалися докторанти, ас-
піранти, пошукачі вищих навчальних закладів не 
лише України, а і зарубіжних країн.

З грудня 2007 року після реорганізації бі-
бліотеки – завідувач читальних залів головного 
корпусу.

За 48 років сумлінної бібліотечної роботи 
Ольга Юріївна отримала багатий професійний 
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досвід, Вона – відповідальна, комунікабель-
на, енергійна, творчо підходить до вирішення  
виробничих питань, має заслужений авторитет 
не лише серед працівників бібліотеки, а й колек-
тиву університету. 

З 1996 року Ольга Юріївна – постійний член 
правління університетського садового товариства 
“Ентузіаст” НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Нагороджена почесними грамотами, меда-
лями “Ветеран праці”, “В памя’ть 1500-ліття  
Києва”.

Міщенко Майя  
Іванівна

Майя Іванівна Міщенко народилася 13 трав-
ня 1955 року в с. Денжани Окницького району 
республіки Молдова в родині вчителів. 

Закінчивши десятирічку, вступила до Бєльць-
кого педінституту ім. А. Руссо і у 1975 році отри-
мала диплом з відзнакою. Працювала за фахом 
– викладала російську мову та літературу. 

У серпні 1977 року переїхала в Україну. Вчи-
телювала в школах Новоукраїнського району Кі-
ровоградської області.

З серпня 1981 року по січень 1999 року про-
йшла шлях від бібліотекаря до завідувача сектора 
краєзнавства обласної бібліотеки для дітей ім. А. 
Гайдара м. Кіровограда.

З вересня 1999 по серпень 2002 року працю-
вала в НПУ імені М. П. Драгоманова на посаді 
провідного бібліотекаря відділів інформаційно-

Міщенко Майя  
Іванівна
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бібліографічного та комплектування. Майя Іва-
нівна – людина тактовна, уважна до співробіт-
ників і до своєї праці.

Мозжухіна Діна 
Анатоліївна

Діна Анатоліївна Мозжухіна народилася 
29 листопада 1966 року в м. Києві в сім’ї служ-
бовців. 

Після закінчення школи в 1984 році при-
йшла на роботу до КДПІ імені О. М. Горького 
на посаду бібліотекаря. Обіймала посади стар-
шого бібліотекаря, старшого редактора, мето-
диста I категорії. Заочно закінчила КДПІ імені 
О. М. Горького. У 1993 році звільнилася.

Мойсеєнко О. В.

О. В. Мойсеєнко працювала у бібліотеці Ки-
ївського державного педагогічного інституту іме-
ні О. М. Горького у довоєнні роки.

Мосевніна Іраїда Іллівна

Іраїда Іллівна Мосевніна народилась 
1932 року в с. Кошки Куйбишевської області в 
сім’ї службовця. 

У 1950 році закінчила середню школу та всту-
пила до Мелекеського державного учительсько-
го інституту, який закінчила 1952 року і отримала 
диплом учителя російської мови і літератури.

Мозжухіна 
Діна Анатоліївна

Мосевніна  
Іраїда Іллівна
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За призначенням пропрацювала два роки в 
сільській школі Куйбишевської області і звіль-
нилася в зв’язку з переїздом чоловіка до нового 
місця служби. 

З 1954 року – на бібліотечній роботі. 
До бібліотеки КДПІ імені О. М. Горького 

була зарахована старшим бібліотекарем у листо-
паді 1976 року. Вона працювала на посадах за-
відувача сектора, завідувача абонемента наукової 
літератури. Вимоглива, об’єктивна, справжній 
фахівець, Іраїда Іллівна користувалася заслуже-
ною повагою колективу бібліотеки та інституту.

У 1990 році звільнилася у зв’язку з виходом 
на пенсію.

Наготьян Наталія  
Юріївна

Наталія Юріївна Наготьян народилась 8 
лютого 1946 року в м. Таганрог Ростовської об-
ласті в сім’ї службовців.

У 1964 році закінчила одинадцятирічку і піш-
ла працювати на виробництво. 

У 1971 році була зарахована до бібліотеки 
КДПІ імені О. М. Горького на посаду бібліоте-
каря абонемента наукової літератури.

З 1972 року чоловік Наталії Юріївни – На-
готьян Арсентій Артемович також працював у 
бібліотеці художником-оформлювачем.

25 квітня 2001 року Наготьян Наталія Юрі-
ївна пішла з життя.

Наготьян 
Наталія  
Юріївна
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Наумов Сергій

Сергій Наумов працював у відділі комплек-
тування бібліотеки Київського державного педа-
гогічного інституту імені О. М. Горького з 1980 
до 1983 року.

Невідомська Людмила 
Георгіївна

Людмила Георгіївна Невідомська народилась 
21 квітня 1961 року в м. Боярка Києво-Святошин-
ського району Київської області в робітничій родині. 

Середню школу №  165 м. Києва закінчила у 
1978 році. Тоді ж була зарахована до бібліотеки 
КДПІ імені О. М. Горького. Працювала бібліоте-
карем, старшим бібліотекарем відділу комплекту-
вання. Звільнилась у червні 1990 року. 

Нейман Клара  
Григорівна

Клара Григорівна Нейман народилася у 1916 
році в с. Виступовичі Овруцького району Жито-
мирської області. 

У 1932 році закінчила неповну серед-
ню школу, педагогічні курси. У 1932-
1934 роках працювала класоводом  
1-4-х класів в с. Каменка Овруцького району. У 
1936-1939 роках заочно навчалася у Житомир-
ській педагогічній школі, де отримала спеціаль-
ність “Учитель 1-4 класів”.

Невідомська 
Людмила Георгіївна

Нейман Клара  
Григорівна
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У 1943 році чоловік Клари Наумівни загинув 
на війні. Вона сама виховувала сина.

З березня 1946 року почала працювати у біблі-
отеці КДПІ імені О. М. Горького. Впродовж усієї 
трудової діяльності на науковому абонементі бі-
бліотеки користувалася повагою читачів та колег. 

Вийшла на пенсію за віком у жовтні 1971 року. 

Нестеренко Тетяна 
Петрівна

Тетяна Петрівна Нестеренко працювала 
завідувачем сектора відділу обслуговування му-
зично-педагогічного факультету бібліотеки Укра-
їнського державного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова з листопада 1989 до 
вересня 1995 року.

Нехорошева Олена 
Віталіївна

Олена Віталіївна Нехорошева працювала 
завідувачем сектора відділу обслуговування му-
зично-педагогічного факультету бібліотеки Укра-
їнського державного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова з вересня 1986 до жов-
тня 1989 року.

Огородник Ніна Петрівна

Ніна Петрівна Огородник (Остренко) на-
родилася 11 серпня 1960 року в родині колгосп-
ників. 

Нехорошева  
Олена Віталіївна

Огородник Ніна 
Петрівна
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У 1977 році закінчила Чапаївську середню 
школу Таращанського району Київської області. 

З березня 1978 року була зарахована біблі-
отекарем відділу каталогізації бібліотеки КДПІ 
імені О. М. Горького, пізніше – відділу обслу-
говування філологічного факультету бібліотеки. 

З 1980 по 1985 рік навчалася на вечірньому 
відділенні філологічного факультету інституту. 
Після закінчення отримала диплом вчителя укра-
їнської мови і літератури.

У 1984 році повернулася до відділу катало-
гізації провідним бібліотекарем групи бібліогра-
фічного описання і організації та ведення алфа-
вітних каталогів. Скромна, уважна до запитів і 
потреб читачів, щиро вболіває за свою роботу.

Орлова Лідія  
Георгіївна

Лідія Гергіївна Орлова працювала у бібліоте-
ці Київського державного педагогічного інститу-
ту імені О. М. Горького завідувачем абонемента 
навчальної літератури у 80-роках. 

Осипова Олена Петрівна

Олена Петрівна Осипова народилася 
15 липня 1975 року в м. Києві у родині служ-
бовців. 

У 1992 році після закінчення середньої та 
музичної шкіл, курсів іноземних мов та маши-
ністок-діловодів трудову діяльність розпочала 

Орлова Лідія  
Георгіївна

Осипова Олена 
Петрівна
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у бібліотеці КДПІ імені О. М. Горького на по-
саді бібліотекаря читального залу центрального 
корпусу. Вона сумлінно допомагала студентам у 
їхній самостійній навчальній роботі. 

З вересня 1993 року стала студенткою заочного 
відділення біології природничо-географічного інсти-
туту УДПУ імені М. П. Драгоманова. Надзвичай-
на працездатність дозволила їй поєднувати щоден-
ну працю в бібліотеці з навчанням в університеті. 

Звільнилася у 1994 році.

Охріменко Катерина 
Володимирівна

Катерина Володимирівна Охріменко наро-
дилася 29 червня 1984 року в м. Києві. 

В 2002 році закінчила середню школу і всту-
пила до Національного аграрного університету. 
2007 року закінчила магістратуру університету 
за спеціальністю “Автоматизоване управління 
технологічними процесами”.

У січні 2010 року влаштувалася на роботу до 
відділу комплектування наукової бібліотеки.

Павлюк Світлана 
Анатоліївна

Світлана Анатоліївна Павлюк народилася 
24 березня 1964 року. 

Після закінчення Київського технікуму радіо-
електронного приладобудування працювала тех-
нологом на заводі “Арсенал”. 

Охріменко 
Катерина 

Володимирівна

Павлюк 
Світлана 

Анатоліївна
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З лютого 1992 року зарахована на посаду бі-
бліотекаря (пізніше – завідувача сектора) або-
немента наукової та художньої літератури гума-
нітарного корпусу КДПІ імені О. М. Горького. 

З 1999 року працює за сумісництвом у біблі-
отеці Українсько-американського гуманітарного 
інституту “Вісконсінський міжнародний універ-
ситет (США) в Україні”.

Паламар Валерія  
Олексіївна

Валерія Олексіївна Паламар народилася 23 
листопада 1984 року в м. Києві. 

У 2002 році після закінчення школи прийшла 
працювати до бібліотеки НПУ імені М. П. Драго-
манова на посаду бібліотекаря відділу обслуговуван-
ня навчальною літературою гуманітарного корпусу. 

Звільнилася у червні 2007 року.

Панченко Алла Григорівна

Алла Григорівна Панченко працювала у бі-
бліотеці Київського державного педагогічного 
інституту імені О. М. Горького з вересня 1989 по 
січень 1992 року.

Панченко Тамара 
Костянтинівна

Тамара Костянтинівна Панченко на-
родилася 20 травня 1972 року. Працювала у  
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читальному залі гуманітарного корпусу бібліо-
теки Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова з жовтня 2006 до ве-
ресня 2008 року.

Папуша Тетяна  
Михайлівна

Тетяна Михайлівна Папуша народилася 
3 жовтня 1969 року. Працювала у бібліотеці 
Київського державного педагогічного інституту 
імені О. М. Горького з вересня 1990 до вересня 
1992 року.

У 1992 році перейшла працювати на кафедру 
російської літератури.

Пастернак Дмитро 
Геннадійович

Дмитро Геннадійович Пастернак працю-
вав у відділі комплектування бібліотеки Київ-
ського державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького з 1992 по 1996 рік.

Пекур Олена  
Володимирівна

Олена Володимирівна Пекур народилася 10 
липня 1977 року в м. Вишневому Києво-Свято-
шинського району Київської області. 

З 1984 по 1994 рік навчалася у Вишнівській 
загальноосвітній школі № 2. 

Пастернак  
Дмитро 

Геннадійович

Пекур Олена  
Володимирівна
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Після закінчення у 1996 році Київського ве-
чірнього авіаційного технікуму за спеціальністю 
“Економіка підприємства” працювала комплек-
тувальником виробів та інструментів на Київ-
ському заводі електронно-обчислювальних при-
ладів виробничого об’єднання “Електронмаш”.

У 1995 році зарахована на посаду бібліоте-
каря до бібліотеки Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова. 

 Заочно навчалася в НПУ імені М. П. Дра-
гоманова на педагогічно-індустріальному фа-
культеті з 2000 по 2005 рік.

З жовтня 2001 року працювала завідувачем 
сектора бібліотеки. 

У 2003 році переведена на посаду завідувача 
відділу інформаційно-комунікаційних технологій. 
У її компетенції – підтримка автоматизованої бі-
бліотечно-інформаційної системи ИРБИС, усіх 
автоматизованих робочих місць, консультування 
співробітників, розробка, ведення та підтримка 
сторінок веб-сайту наукової бібліотеки. 

Навчається в аспірантурі НПУ імені 
М. П. Драгоманова.

Пелешенко Єлизавета 
Дмитрівна

Єлизавета Дмитрівна Пелешенко народи-
лася 28 вересня 1941 року в м. Челябінську в ро-
дині військовослужбовця.

У 1959 році закінчила середню школу № 78 
м. Києва.

Пелешенко  
Єлизавета 
Дмитрівна
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1961 року вступила до Київського державно-
го педагогічного інституту імені О. М. Горького 
на вечірнє відділення факультету дошкільного 
виховання, який закінчила у 1966 році. Одно-
часно працювала секретаркою у Міністерстві 
освіти України.

З 1965 по 1990 рік – на педагогічній роботі. 
У 1980 році закінчила спецкурс сурдовідділен-

ня дефектологічного факультету. 
З 1991 року працювала диспетчером навчаль-

ної частини Київського державного педагогічного 
інституту імені М. П. Драгоманова. 

1993 року зарахована на посаду бібліотекаря 
відділу каталогізації. 

Звільнилася за власним бажанням у 1999 році.

Перепєчкіна Лідія 
Миколаївна

Лідія Миколаївна Перепєчкіна (Коби-
лінська) народилася 1935 року в с. Саксагань 
П’ятихатського району Дніпропетровської об-
ласті у родині лікарів.

У 1959 році закінчила Харківський держав-
ний бібліотечний інститут.

З 1961 по 1973 рік працювала у бібліотеці 
Київського державного педагогічного інституту 
імені О. М. Горького.

Петренко О. П.

О. П. Петренко працювала у бібліотеці у до-
воєнні роки.

Перепєчкіна 
Лідія Миколаївна
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Пілецька Олександра 
Іванівна

Олександра Іванівна Пілецька працювала у 
бібліотеці Київського державного педагогічного 
інституту імені О. М. Горького у 70-х роках.

Пінчук Алла Анатоліївна

Алла Анатоліївна Пінчук народилася 
13 липня 1950 року в м. Ніжині Чернігівської 
області. 

Після закінчення філологічного факультету 
Ніжинського педагогічного інституту імені Ми-
коли Гоголя працювала у міській бібліотеці м. 
Ніжина.

У 1977 році прийшла працювати до відділу 
книгозберігання бібліотеки Київського держав-
ного педагогічного інституту імені О. М. Горь-
кого.

З листопада 2007 року – провідний бібліоте-
кар абонемента наукової літератури.

Пирожникова Олена 
Миколаївна

Олена Миколаївна Пирожникова народила-
ся 13 вересня 1979 року в м. Джанкої. 

До бібліотеки Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова була за-
рахована у листопаді 2003 року на посаду біблі-
отекаря читального залу гуманітарного корпусу. 

Пілецька  
Олександра 
Іванівна

Пінчук Алла 
Анатоліївна

Пирожникова  
Олена Миколаївна
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Нині – завідувач відділу обслуговування Ін-
ституту соціології, психології, управління НПУ 
імені М. П. Драгоманова.

Плесканівська Тетяна 
Олександрівна

Тетяна Олександрівна Плесканівська пра-
цювала у бібліотеці Київського державного педа-
гогічного інституту імені О. М. Горького з 1991 
по 1994 рік.

Позднякова Ірина 
Вікторівна

Ірина Вікторівна Позднякова (Ліпіна) на-
родилася 1 квітня 1957 року в м. Переславль-
Залеський Ярославської області Росії. 

Після закінчення у 1974 році київської се-
редньої школи зарахована бібліографом відділу 
бібліографії бібліотеки КДПІ імені О. М. Горь-
кого. Першими наставниками були досвідчені бі-
бліографи С. В. Комендант і Е. В. Татарчук. Під 
їхнім керівництвом 1976 року Ірина Вікторівна 
розпочала створення довідково-бібліографічного 
апарату гуманітарного корпусу інституту. 

У 1980 році вона закінчила заочне відділення 
бібліотечного факультету Київського державного 
інституту культури імені О. Є. Корнійчука. 

З 1983 року Ірина Вікторівна очолює підрозділ 
інформаційно-бібліографічного відділу. Як досвід-
чений професіонал вона проводить велику роботу 
з пропаганди сучасних інформаційних технологій, 

Позднякова 
Ірина Вікторівна
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бере участь у створенні електронного каталогу, 
проводить бесіди з основ бібліотечно-бібліографіч-
них знань в студентських групах, консультує ви-
кладачів, аспірантів і студентів з УДК і ББК, з ме-
тодів пошуку інформації. Ірина Вікторівна виконує 
комплекс робіт, пов’язаний із веденням довідково-
бібліографічного апарату, зокрема, систематичного 
каталогу-картотеки гуманітарного корпусу. 

Вона координує довідково-бібліографічне та 
інформаційне обслуговування читачів гуманітар-
них факультетів університету, виконує запити най-
більшої складності, бере участь у розробці техно-
логічної і регламентуючої документації підрозділу, 
у підготовці випусків “Бібліографічного покажчи-
ка друкованих праць співробітників НПУ імені 
М. П. Драгоманова”, допомагає іншим підрозді-
лам бібліотеки у створенні картотек і каталогів на 
окремі фонди наукової бібліотеки. Їй притаманні 
професійна інтуїція, висока внутрішня культура.

Ірина Вікторівна завжди в центрі громадсько-
го життя колективу профспілкового, культурно-
го, професійного. Має багато відзнак за сумлінну 
працю, подяк від Міністерства освіти і науки Укра-
їни, ректорату університету та дирекції бібліотеки, 
ногороджена медаллю М. П. Драгоманова (До  
175-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова).

Полатайко Олена 
Михайлівна

Олена Михайлівна Полатайко народилася 
16 березня 1966 року. 

Полатайко  
Олена Михайлівна
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У 1994 році закінчила музично-педагогічний 
факультет КДПІ імені О. М. Горького.

З вересня 2002 року працювала у читальному 
залі соціально-політичної літератури гуманітар-
ного корпусу. 

У 2004 році перейшла працювати на кафедру 
фортепіанного виконавства та художньої культу-
ри Інституту мистецтв НПУ імені М. П. Драго-
манова.

Полішева Феодосія 
Романівна

Феодосія Романівна Полішева працювала у 
бібліотеці Київського державного педагогічного 
інституту імені О. М. Горького з 1988 по 1990 рік.

Поліщук Людмила 
Володимирівна

Людмила Володимирівна Поліщук народи-
лася 5 вересня 1965 року в селищі Борова Фас-
тівського району Київської області. 

У 1973-1983 роках навчалася у Борівській се-
редній школі. 

З 2003 року працює в Науковій бібліотеці 
НПУ імені М. П. Драгоманова спочатку на по-
саді бібліотекаря, а з 2007 року – завідувача 
сектора обслуговування навчальною літерату-
рою гуманітарного корпусу. Завжди доброзич-
лива і привітна до читачів і колег, відповідальна 
у роботі.

Поліщук 
Людмила 

Володимирівна
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Полупанова Оксана 
Олександрівна

Оксана Олександрівна Полупанова народи-
лася 19 лютого 1973 року. 

З жовтня 2000 до березня 2008 року пра-
цювала у читальному залі центрального корпусу 
бібліотеки НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Польовик Любов Петрівна
Любов Петрівна Польовик народилася 

10 серпня 1959 року.
До бібліотеки КДПІ імені О. М. Горького 

прийшла працювати у вересні 1980 року. 
Заочно закінчила бібліотечний факультет Ки-

ївського державного інституту культури.
Була на посадах старшого бібліотекаря, ре-

дактора, завідувача сектора. 
З 1988 року Любов Петрівна очолювала від-

діли обслуговування навчальною та науковою лі-
тературою. 

У квітні 1991 року переведена до Книжкової 
палати України. 

З вересня 1995 року – провідний бібліоте-
кар відділу довідково-бібліографічного обслуго-
вування Національної бібліотеки України імені  
В. І. Вернадського.

Понирко Ольга Владиславівна

Ольга Владиславівна Понирко працювала у 
бібліотеці Київського державного педагогічного 

Полупанова  
Оксана 

Олександрівна

Польовик Любов 
Петрівна
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інституту імені О. М. Горького з вересня 1990 до 
листопада 1994 року.

Попова Наталія Василівна

Наталія Василівна Попова народилася 
13 жовтня 1970 року в містечку Димер Вишго-
родського району Київської області. 

З 1977 до 1987 навчалася у Димерській се-
редній школі. 

До бібліотеки НПУ імені М. П. Драгоманова 
прийшла у 2004 році. Закінчила Інститут укра-
їнської філології університету за спеціальністю 
“Українська мова та література і літературне реда-
гування”. 

Працює бібліотекарем читального залу №  1 
центрального корпусу.

Пось Вікторія

Вікторія Пось працювала завідувачем секто-
ра обслуговування читачів музично-педагогічно-
го факультету Київського державного педагогіч-
ного інституту імені О. М. Горького наприкінці 
70-х – на початку 80-х років. 

Привалова Оксана 
Михайлівна

Оксана Михайлівна Привалова народилася 
17 березня 1974 року в м. Києві. 

Попова Наталія 
Василівна

Пось  
Вікторія
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У 1991 році закінчила середню школу 
№ 227 і прийшла працювати до бібліотеки Ки-
ївського державного педагогічного інституту 
іме ні О. М. Горького.

Звільнилася у 1995 році. 

Придатько Лариса 
Федорівна

Лариса Федорівна Придатько народилася 3 
лютого 1928 року в с. Вороньків Бориспільсько-
го району Київської області в родині вчителя. 

Після закінчення школи у 1949 році вступила 
до Харківського бібліотечного інституту на фа-
культет бібліотекознавства. 

З 1953 року працювала в бібліотеці Київ-
ського державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького на посаді старшого бібліотекаря. 

Пізніше – у методичному відділі Республі-
канської бібліотеки імені КПРС, Центральній 
бібліотеці імені Лесі Українки.

У 1991 році повернулася до бібліотеки КДПІ 
імені О. М. Горького. Обіймала посаду провід-
ного бібліотекаря відділу каталогізації. 

Звільнилася в 1999 році.

Прокопенко Інна Сергіївна

Інна Сергіївна Прокопенко (Волкова) пра-
цювала у бібліотеці Київського державного педа-
гогічного інституту імені О. М. Горького з листо-
пада 1986 до листопада 1989 року.

Привалова  
Оксана 

Михайлівна

Придатько 
Лариса Федорівна
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Прутська Олена 
Олександрівна

Олена Олександрівна Прутська народилася 
7 лютого 1952 року в м. Києві у родині військо-
вослужбовця. 

Після закінчення школи у 1969 році вступила 
на філологічний факультет Київського державного 
педагогічного інституту імені О. М. Горького. 

На бібліотечній роботі з 1970 року.
З січня 2003 року працювала на посаді бібліо-

текаря відділу каталогізації бібліотеки НПУ імені 
М. П. Драгоманова.

Нині – провідний бібліотекар залу інформа-
ційно-пошукових систем. 

Пустовійт Неоніла 
Андріївна

Неоніла Андріївна Пустовійт працювала 
у бібліотеці на посаді старшого бібліотекаря 
абонемента Київського державного педагогіч-
ного інституту імені О. М. Горького у повоєнні 
роки.

Путрова Тамара 
Дмитрівна

Тамара Дмитрівна Путрова (Ячменьова) 
народилася 15 січня 1938 року на ст. Решети Ір-
кутської області. 

Прутська Олена 
Олександрівна

Пустовійт 
Неоніла Андріївна
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Після закінчення школи навчалася в Омсько-
му обласному бібліотечному технікумі, який за-
кінчила у 1956 році.

Працювала у бібліотеці Київського держав-
ного педагогічного інституту імені О. М. Горь-
кого на посаді бібліотекаря з липня 1964 року до 
жовтня 1970 року. 

1971 року закінчила Київський державний ін-
ститут культури імені О. Є. Корнійчука.

У серпні 1983 року повернулася на посаду за-
відувача відділу обслуговування філологічного 
факультету КДПІ імені О. М. Горького, де пра-
цювала до березня 1987 року.

Рибальченко Любов 
Миколаївна 

Любов Миколаївна Рибальченко (Киричен-
ко) народилася 18 березня 1963 року в с. Успен-
ка Світловодського району Кіровоградської об-
ласті в родині службовців. Батько – учитель 
трудового навчання, мати – завідувач Успен-
ською бібліотекою.

По закінченні 8-ми класів у 1978 році вона 
була зарахована до Олександрійського культурно-
освітнього училища. Після училища вступила до 
КДІК імені О. Є. Корнійчука. У червні 1985 року 
захистила диплом бібліотекаря-бібліографа і на 
інститутській ярмарці випускників отримала за-
прошення до бібліотеки Київського державного 
педагогічного інституту імені О. М. Горького,  

Путрова  
Тамара 

Дмитрівна

Рибальченко 
Любов Миколаївна
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обіймала посаду бібліографа інформаційно-бібліо-
графічного відділу. 

За роки роботи у відділі проявила себе сум-
лінним працівником і чуйною людиною. 

Звільнилася у вересні 1999 року у зв’язку з 
переходом на посаду педагога-організатора Тех-
нічного ліцею м. Києва.

Рижак Оксана Михайлівна

Оксана Михайлівна Рижак працювала у 
відділі книгозберігання бібліотеки Київсько-
го державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького з 1989 по 1994 рік. 

Розуменко Ніна Михайлівна

Ніна Михайлівна Розуменко народилася 
8 грудня 1945 року в м. Челябінську. 

З 1953 по 1964 рік навчалася в середній школі. 
У 1964-1965 роках працювала бібліотека-

рем у середній школі. У 1965-1968 роках – за-
відувачем читального залу Палацу культури. 
1968 року закінчила Челябінське культурно-
освітнє училище за фахом “Бібліотечна справа” і 
почала працювати старшим бібліотекарем відділу 
комплектування та наукового опрацювання літе-
ратури Челябінського державного педагогічного 
інституту імені О. М. Горького. 

У 1972 році завідувала відділом обслугову-
вання дитячої бібліотеки імені С. Васильченка у 
Києві. 

Рижак Оксана 
Михайлівна

Розуменко Ніна 
Михайлівна
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З липня 1973 року Н. М. Розуменко працю-
вала в бібліотеці КДПІ імені О. М. Горького на 
посадах бібліотекаря читального залу, старшого 
бібліотекаря, завідувача сектора, з 1978 року – 
завідувача відділу комплектування. 

Заочно закінчила КДІК імені О. Є. Корній-
чука і отримала диплом за фахом “Бібліотекоз-
навство і бібліографія”.

Досвідчений фахівець, рішуча людина з по-
чуттям відповідальності, Ніна Михайлівна Ро-
зуменко, близько трьох десятиліть очолювала 
відділ комплектування, була заступником ди-
ректора бібліотеки (1983-2001 рр.), головою 
профбюро (1973-1984 рр.), виконувала багато 
відповідальних доручень ректорату, парткому, 
профкому університету. 

Нагороджена багатьма грамотами МО Укра-
їни, університету, знаком “Відмінник освіти 
України”. 

У квітні 2002 року перейшла на посаду завід-
увача бібліотеки ЦІППО АПН України.

Романюк Тетяна  
Данилівна

Тетяна Данилівна Романюк народилася 19 
березня 1971 року в м. Києві. 

У 1988 році після закінчення середньої школи  
була прийнята на роботу до Київського держав-
ного педагогічного інституту іноземних мов на 
посаду агента з постачання. 

Романюк 
Тетяна  

Данилівна
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У 1989 році вступила на заочне відділення 
факультету іспанської мови до Київського дер-
жавного педагогічного інституту іноземних мов.

18 березня 1991 року була зарахована на по-
саду бібліографа до бібліотеки КДПІ імені О. М. 
Горького. 

У листопаді 1994 року звільнилася за влас-
ним бажанням.

Росинська Анна  
Рафаїлівна

Анна Рафаїлівна Росинська народилася 10 
грудня 1987року в м. Києві. У 2004 р. закінчила 
спеціалізовану загальноосвітню школу з погли-
бленим вивченням англійської мови. 

З 2004 по 2009 рік навчалася в Інституті іно-
земної філології НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
отримала диплом вчителя французької мови та 
літератури.

З 2009 року працює у відділі обслуговування 
читачів Інституту історичної освіти та Інституту 
соціальної роботи і управління Наукової бібліо-
теки НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Савенко Світлана 
Григорівна

Світлана Григорівна Савенко працювала 
у відділі книгозберігання бібліотеки Київсько-
го державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького з 1982 по 1989 рік.

Росинська Анна  
Рафаїлівна

Савенко  
Світлана 
Григорівна
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Савченко Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Савченко працювала 
на абонементі навчальної літератури бібліотеки 
Українського державного педагогічного універ-
ситету імені М. П. Драгоманова з вересня 1995 
до березня 2000 року.

Самойленко Вероніка 
Віталіївна

Вероніка Віталіївна Самойленко (Степко) 
працювала у бібліотеці Національного педагогіч-
ного університету імені М. П. Драгоманова піс-
ля закінчення Київського державного інституту 
культури і мистецтв з серпня 1999 до березня 
2006 року.

Самусєва Оксана 
Володимирівна

Оксана Володимирівна Самусєва народила-
ся 15 червня 1976 року. 

У 1993 році після закінчення середньої шко-
ли № 61 м. Києва була зарахована до бібліотеки 
КДПІ імені О. М. Горького. Працювала у чи-
тальному залі гуманітарного корпусу, потім – у 
читальному залі українознавчої літератури.

Закінчила вечірнє відділення УДПУ імені 
М. П. Драгоманова за спеціальністю “Україн-
ська мова і література”. 

Савченко Олена 
Анатоліївна

Самусєва Оксана 
Володимирівна
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У листопаді 2002 року перейшла на педаго-
гічну роботу.

Сапожнікова Алла 
Матвіївна

Алла Матвіївна Сапожнікова працюва-
ла на абонементі наукової літератури бібліотеки 
Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова з лютого 2002 року до лип-
ня 2005 року.

Сахарова Ольга  
Вікторівна

Ольга Вікторівна Сахарова народилася 
7 січня 1960 року в Києві. Батько – Віктор 
Аркадійович Сахаров – лікар, кандидат медич-
них наук. Мати – Наталія Миколаївна Вітте 
(з родини російського державного діяча кінця 
ХІХ–поч. ХХ ст. Сергія Вітте) – відома піа-
ністка, педагог, професор кафедри фортепіано 
Національної музичної академії України імені 
П. І. Чайковського. 

1967-1977 рр. – навчання в середній школі 
Києва. 1983 року закінчила відділення росій-
ської філології Київського державного універси-
тету імені Тараса Шевченка. 

З 1978 по 1985 рік працювала в бібліотеці 
Київського державного педагогічного універси-
тету ім. О. М. Горького на посадах бібліотекаря 
відділу книгозберігання, відділу обслуговування 

Сахарова Ольга  
Вікторівна
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дефектологічного і педагогічного факультетів, ін-
формаційно-бібліографічного відділу. 

У 1985 році перейшла на посаду старшого 
лаборанта кафедри російської мови, працювала 
асистентом, доцентом кафедри, захистила дис-
ертацію. 

З 1998 року – доцент Київського інституту 
„Славістичний університет”.

Свинарчук Наталія 
Анатоліївна

Наталія Анатоліївна Свинарчук (Висо-
цька) народилася 22 жовтня 1976 року в селі 
Плесецькому Васильківського району Київської 
області. 

У 1993 році після закінчення середньої шко-
ли влаштувалася старшим інспектором відділу 
кадрів Українського державного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова. 

З 1995 по 1999 рік працювала на посаді мето-
диста бібліотеки УДПУ імені М. П. Драгоманова.

Служалюк Інна  
Михайлівна

Інна Михайлівна Служалюк народилася 
15 лютого 1987 року. 

Працювала у відділі обслуговування гумані-
тарного корпусу бібліотеки Національного педа-
гогічного університету імені М. П. Драгоманова 
з вересня 2004 до травня 2007 року.

Свинарчук  
Наталія 

Анатоліївна

Служалюк Інна  
Михайлівна
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Смирнова Наталія  
Юріївна

Наталія Юріївна Смирнова працювала на 
абонементі наукової літератури бібліотеки Київ-
ського державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького з 1990 по 1993 рік.

Содоль Тетяна Василівна

Тетяна Василівна Содоль народилася 7 
грудня 1948 року у м. Луганську. 

Має середню спеціальну освіту.
З вересня 2005 року працює на посаді біблі-

отекаря читального залу періодичних видань гу-
манітарного корпусу Наукової бібліотеки НПУ 
імені М. П. Драгоманова. 

Сокорова Світлана 
Дмитрівна

Світлана Дмитрівна Сокорова народилася 
6 липня 1973 року. Працювала у відділі обслуго-
вування навчальною літературою гуманітарного 
корпусу бібліотеки Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова з 2001 до 
2007 року.

Сокур Олена Леонідівна

Олена Леонідівна Сокур працювала в біблі-
отеці Київського державного педагогічного ін-

Содоль Тетяна 
Василівна

Сокорова  
Світлана Дмитрівна

Сокур Олена 
Леонідівна
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ституту імені О. М. Горького з серпня 1989 до 
серпня 1994 року.

Солодка Наталія 
Анатоліївна

Наталія Анатоліївна Солодка народилася 
20 серпня 1985 року. 

Працювала в бібліотеці Національного педа-
гогічного університету імені М. П. Драгоманова 
з травня 2003 року до січня 2006 року.

Перейшла на роботу до Національної парла-
ментської бібліотеки.

Солодка Оксана 
Анатоліївна

Оксана Анатоліївна Солодка народилася 17 
січня 1989 року. Працює у Науковій бібліотеці 
Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова з листопада 2007 року біблі-
отекарем читального залу гуманітарного корпусу.

Сопільнюк Аїса  
Павлівна

Аїса Павлівна Сопільнюк (Сопенко) наро-
дилася 8 квітня 1938 року в м. Харкові у родині 
службовців. 

Після закінчення 7-го класу в 1953 році всту-
пила до Дрогобицького музичного училища, яке 

Солодка Наталія 
Анатоліївна

Солодка Оксана 
Анатоліївна

Сопільнюк Аїса 
Павлівна
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закінчила у 1957 році. Працювала в школі вчите-
лем музики та співів. 

У 1960 році стала студенткою Дрогобиць-
кого педагогічного інституту імені І. Франка. 
1962 року перевелася до Київського державно-
го педагогічного інституту імені О. М. Горького, 
який закінчила у 1967 році. Цього ж року вла-
штувалася на роботу до бібліотеки інституту. Спо-
чатку працювала бібліотекарем, бібліографом, а з 
1983 року – завідувачем відділу книгозберігання. 

Читачі та колеги поважають Аїсу Павлівну за 
щирість, доброзичливість і високий професіоналізм. 

За сумлінну багаторічну працю вона має чис-
ленні грамоти та подяки, нагороджена медалями 
“До 100-річчя з дня народження В. І. Леніна”, 
“Ветеран праці”.

Сопільнюк Оксана  
Юріївна

Оксана Юріївна Сопільнюк народилася в м. 
Києві 23 травня 1963 року в родині службовців.

По закінченні середньої школи у вересні 
1981 року мама Аїса Павлівна Сопільнюк при-
вела Оксану до бібліотеки КДПІ імені О. М. 
Горького, де вона розпочала трудову діяльність у 
відділі каталогізації.

1984 року вступила на заочне відділен-
ня Київського культурно-освітнього училища, 
яке закінчила у 1986 році. Отримала диплом  
бібліотекаря середньої кваліфікації. Пройшла 
шлях від бібліотекаря до провідного бібліотекаря 

Сопільнюк  
Оксана Юріївна
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групи бібліографічного описання і організації та 
ведення алфавітних каталогів. 

Сумлінна в роботі, доброзичлива в стосунках 
з колегами і читачами, завжди готова прийти на 
допомогу.

Сорока Інна  
Миколаївна

Інна Миколаївна Сорока народилася 30 квіт-
ня 1976 року в м. Києві. 

У 1982-1993 роках навчалася у школі № 183 
з поглибленим вивченням української мови. 

1996 року працевлаштувалася до бібліотеки 
УДПУ імені М. П. Драгоманова на посаду біблі-
отекаря читального залу гуманітарного корпусу. 

У 2010 році закінчила заочне відділен-
ня Інституту української філології НПУ імені 
М. П. Драгоманова за спеціальністю “Вчитель 
української мови, української та зарубіжної літе-
ратури і бібліотекознавець”. 

Працює бібліотекарем читального залу № 1 
центрального корпусу.

Сосюра Оксана 
Станіславівна

Оксана Станіславівна Сосюра працювала у 
бібліотеці Національного педагогічного універ-
ситету імені М. П. Драгоманова з грудня 2002 
до вересня 2006 року на посаді бібліотекаря чи-
тального залу гуманітарного корпусу.

Сорока Інна  
Миколаївна

Сосюра Оксана 
Станіславівна
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Стеблина Людмила 
Михайлівна

Людмила Михайлівна Стеблина народила-
ся 24 листопада 1942 року в м. Чита Російської 
Федерації в родині вчительки та офіцера Радян-
ської армії. 

В 1949 році разом з батьками переїхала в 
Україну. Середню школу (1949 – 1959 рр.) за-
кінчила в містечку Короп Чернігівської області. 
З 1959 по 1962 рік працювала старшою піонер-
вожатою в школах Коропського району.

1962 року вступила на філологічний факуль-
тет Київського державного університету імені 
Тараса Шевченка, який закінчила в 1967 році. 

1968-1974 роки – старший методист Управ-
ління вузів Міністерства вищої і середньої спеці-
альної освіти УРСР. 

З 1975 року Людмила Михайлівна на бібліо-
течній роботі. Працювала завідувачем абонемен-
та, потім завідувачем філіалу масової бібліотеки 
м. Києва.

У 1982 році прийшла до бібліотеки Київ-
ського державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького на посаду старшого редактора. 

З 1984 року очолює відділ каталогізації біблі-
отеки. 

Бере участь у розробці методичних матеріа-
лів: для бібліотек шкіл, педучилищ, технікумів 
були підготовлені методичні рекомендації з пере-
ведення довідково-бібліографічного апарату на 
ББК; методичні рекомендації щодо складання 
бібліографічного опису (за ГОСТ 7.1-84); для 
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забезпечення навчального процесу – рекоменда-
ції щодо використання бібліотечних каталогів та 
бібліографічних картотек при підготовці студен-
тами курсових та дипломних робіт.

Справжній професіонал, вмілий організатор, 
Людмила Михайлівна користується заслуженою 
повагою серед працівників бібліотеки і є взірцем 
служіння бібліотечній справі. 

Має численні подяки і грамоти, знак 
“Відмінник освіти України”, нагородже-
на медаллю М. П. Драгоманова (До  
175-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова).

Стрельбицька Лілія 
Олегівна

Лілія Олегівна Стрельбицька працювала у 
бібліотеці Українського державного педагогічно-
го університету імені М. П. Драгоманова з 1995 
по 1999 рік. 

Стругацька Лілія 
Геннадіївна

Лілія Геннадіївна Стругацька народилася 
28 лютого 1939 року в м. Києві у родині біблі-
отекарів.

Після закінчення середньої школи 1956 року 
навчалася в Київському культурно-освітньому 
технікумі (1957-1958 рр.).

У 1966 році закінчила вечірнє відділення фі-
лологічного факультету Київського державного 
університету імені Т. Г. Шевченка.

Стругацька 
Лілія Геннадіївна
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1968р. була зарахована бібліотекарем відділу 
каталогізації. Маючи бібліотечну і вищу філоло-
гічну освіту, Лілія Геннадіївна активно підключи-
лася до процесу редагування каталогів. Згодом, 
коли було організовано довідково-бібліографічне 
обслуговування, вона стала консультантом до-
відково-бібліографічного апарату у залі каталогів 
головного корпусу бібліотеки. Найскладніші за-
пити читачів Лілія Геннадіївна виконувала про-
фесіонально впродовж усього бібліотечного пері-
оду трудової діяльності.

З 1984 року і до виходу на пенсію в 1996 році 
вона – старший бібліотекар сектора системати-
зації документів.

За ерудицію і доброзичливість, створення 
особливої атмосфери спілкування читачі нео-
дноразово висловлювали Лілії Геннадіївні щиру 
вдячність. 

Суходоєва Ніна Григорівна

Ніна Григорівна Суходоєва працювала у бі-
бліотеці Київського державного педагогічного 
інституту імені О. М. Горького в 60-70-х роках.

Табуре Наталія  
Михайлівна

Наталія Михайлівна Табуре працювала в 
бібліотеці Київського державного педагогічного 
інституту імені О. М. Горького у перші повоєнні 
роки.

Суходоєва Ніна 
Григорівна
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Тарасова Наталія  
Іванівна

Наталія Іванівна Тарасова (Бурикіна) на-
родилася в м. Києві 5 червня 1947 року в родині 
військовослужбовця. 

Шкільні роки (1955-1966) пройшли на Пів-
нічному Кавказі. У 1966-1970 роках навчалася на 
філологічному факультеті Київського державного 
педагогічного інституту імені О. М. Горького. 

Трудову діяльність розпочала редактором-
бібліографом у відділі бібліографії бібліотеки 
КДПІ імені О. М. Горького, де працювали ін-
телігентні компетентні фахівці – Е. В. Татарчук 
і С. В. Комендант. “Бібліографічне хрещення” 
Наталія Іванівна пройшла при підготовці 2-го 
випуску “Друкованих праць співробітників 
КДПІ імені О. М. Горького”. 

З 1975 року Наталія Іванівна – завідувач 
відділу. Вона є автором та співавтором близько 
80-ти науково-допоміжних, рекомендаційних та 
біобібліографічних покажчиків, методичних ре-
комендацій, інформаційних статей; бере участь 
в науково-практичних конференціях з інформа-
ційно-бібліографічної проблематики. Впродовж 
багатьох років Наталія Іванівна разом з колега-
ми працює над випусками “Бібліографічного по-
кажчика друкованих праць співробітників НПУ 
імені М. П. Драгоманова”. Нею підготовлені 
численні біобібліографічні покажчики серії “Вче-
ні НПУ імені М. П. Драгоманова”. 

Тарасова 
Наталія Іванівна
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Під керівництвом Н. І. Тарасової постійно 
видається щорічник “Українська педагогічна 
бібліографія”, започаткований у 1990-му році. 
Разом із колегами Наталія Іванівна вивчає ра-
ритетні видання фундаментального фонду на-
укової бібліотеки, проводить бібліографічні роз-
відки педагогічних праць М. П. Драгоманова. У 
навчальному курсі “Вступ до спеціальності” та 
“Основи наукової діяльності” проводить бесіди і 
практичні заняття в студентських групах першо-
курсників з основ бібліографії та бібліографічної 
культури. 

Нагороджена грамотами університету, По-
чесними грамотами Міністерства освіти і науки 
України (1996, 2004), знаком “Відмінник освіти 
України” (1993), медаллю “В память 1500-летия 
Киева”, медаллю МО України “Переможець 
соцзмагання 1975 року”, медаллю М. П. Драго-
манова (До 175-річчя НПУ імені М. П. Драго-
манова), нагрудним знаком “Софія Русова”.

Ташлай Тетяна  
Миколаївна

Тетяна Миколаївна Ташлай народилася 25 
червня 1983 року в с. Вишеньки Бориспільсько-
го району Київської області. 

З 1990 по 2000 рік навчалася у Вишенській 
загальноосвітній школі. 

Працювала у бібліотеці Національного педа-
гогічного університету імені М. П. Драгоманова 
з жовтня 2001 до вересня 2004 року. 

Ташлай  
Тетяна  

Миколаївна
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Одержавши заочно юридичну освіту, пере-
йшла працювати до Академії муніципального 
управління. 

Терехова Зоя Павлівна

Зоя Павлівна Терехова працювала в бібліо-
теці Київського державного педагогічного інсти-
туту імені О. М. Горького у довоєнні та перші 
повоєнні роки.

Тишкова Людмила 
Миколаївна

Людмила Миколаївна Тишкова народилася 
11 листопада 1946 року в м. Кіровограді в родині 
військовослужбовця. 

1967 року розпочала свою трудову біографію 
бібліотекарем відділу каталогізації КДПІ імені 
О. М. Горького. Входження в бібліотечну про-
фесію поєднувала із заочним навчанням на філо-
логічному факультеті інституту.

Серйозність, організованість, здатність до 
глибокого аналітичного мислення дали можли-
вість її посадовому зростанню. У 1977 році Люд-
мила Миколаївна була призначена завідувачем 
сектора систематизації документів. Вона чітко і 
результативно спланувала роботу сектора, який 
саме в цей час приступав до переведення систе-
матичних каталогів і систематизації нових над-
ходжень за таблицями ББК. Сумлінну роботу, 

Тишкова  
Людмила 
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її професійну зрілість неодноразово відзначала 
дирекція бібліотеки і профком інституту.

З 1990 до 1993 року працювала головним бі-
бліографом Книжкової палати України.

З 1994 року в Національній бібліотеці Украї-
ни імені В. І. Вернадського Людмила Миколаїв-
на обіймала посаду головного бібліотекаря відді-
лу систематизації. 

22 вересня 2005 року вона пішла у вічність та 
в пам’ять про неї лишився систематичний ката-
лог, любовно оформлений красивим бібліотечним 
почерком і теплі спогади тих, хто її знав.

Ткаченко Алла 
Олександрівна

Алла Олександрівна Ткаченко народилася 
28 липня 1961 року в м. Корсунь-Шевченків-
ському. 

Після закінчення середньої школи вступила до 
Київського державного інституту іноземних мов. 

З 1983 року – на педагогічній роботі.
У серпні 1989 року зарахована до відділу ката-

логізації бібліотеки КДПІ імені О. М. Горького. 
Завідувачем сектора каталогізації документів 

латиницею стала у 1990 році. Вона організувала 
і веде систематичний та алфавітний каталоги цих 
документів, каталогізує всі нові надходження ла-
тиницею, а також систематизує документи кири-
лицею з психології, філології та мистецтва. 

У 1993 році відділ розпочав каталогізацію до-
кументів у режимі автоматизованої бібліотечно- 

Ткаченко Алла 
Олександрівна
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інформаційної системи і Алла Олександрівна по-
чала працювати за новими технологіями. 

З 1995 року вона бере участь у створенні бази 
даних книжкових видань та видань, які продо-
вжуються, в АБІС ИРБИС.

Токаренко Світлана 
Михайлівна

Світлана Михайлівна Токаренко народи-
лась 28 березня 1955 року в м. Талліні (Естонія). 

У 1972 році закінчила середню школу, а 
1975 року – Калінінградський комунально-бу-
дівельний технікум. 

З 2004 року працює в Науковій бібліотеці НПУ 
імені М. П. Драгоманова на посаді бібліотекаря, а 
з грудня 2008 року – завідувач сектора інформації 
відділу обслуговування Інституту історичної освіти 
та Інституту соціальної роботи та управління.

Трикозенко Ірина  
Борисівна

Ірина Борисівна Трикозенко народилася 
30 червня 1959 року у м. Калінінграді в родині 
військовослужбовця.

У 1976 році закінчила середню школу № 4 м. 
Бучі Київської області. 

З вересня 1977 по серпень 1984 року працю-
вала бібліотекарем, старшим бібліотекарем, за-
відувачем сектора МБА бібліотеки КДПІ імені 
О. М. Горького. 

Трикозенко 
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За час роботи була нагороджена грамотами і 
подяками, брала участь в конкурсі “Кращий за 
професією” і стала переможцем у 1979 році.

1980 року вступила на заочне відділення істо-
ричного факультету КДПІ імені О. М. Горького 
і в 1985 році отримала диплом учителя історії. 

У вересні 1984 року була зарахована на поса-
ду вчителя історії середньої школи № 9 м. Бучі.

1987 року повернулася до інформаційно-бі-
бліографічного відділу бібліотеки КДПІ імені 
О. М. Горького.

Ірина Борисівна – інтелігентна відповідальна 
творча особистість.

У 1999 році нагороджена знаком “Відмінник 
освіти України”. 

Турченкова Людмила 
Вікторівна

Людмила Вікторівна Турченкова народи-
лася 3 травня 1957 року у м. Благовещенську 
Амурської області. 

Навчалася у середній школі № 2 м. Узина Бі-
лоцерківського району Київської області. 

1978 року закінчила Київський державний 
інститут культури імені О. Є. Корнійчука за спе-
ціальністю “Бібліотекознавство і бібліографія”. 

З 1985 по 2001 роки – на бібліотечній та 
педагогічній роботі за місцем військової служби 
чоловіка. 

З 2002 року Людмила Вікторівна працює 
в бібліотеці НПУ імені М. П. Драгоманова на  

Турченкова  
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посаді провідного бібліотекаря залу соціально-
політичної літератури. 

Енергійна, ініціативна, активно допомагає 
студентам у їхній самостійній роботі.

Тюпіна Олена Григорівна

Олена Григорівна Тюпіна (Гордієнко) наро-
дилася 10 червня 1975 року в м. Прилуки Черні-
гівської області.

Середню школу закінчила з срібною медал-
лю. Навчалася в коледжі при Київському на-
ціональному університеті імені Т. Г. Шевченка 
за спеціальністю “Вчитель початкових класів”, 
який закінчила з відзнакою.

3 1994 по 2000 рік працювала на посаді ре-
дактора бібліотеки УДПУ імені М. П. Драго-
манова. 

Уманець Ірина  
Вацлавівна

Ірина Вацлавівна Уманець (Комаровська) 
народилась 21 липня 1968 року в селищі Борова 
Фастівського району Київської області в робіт-
ничій родині. 

Після закінчення Борівської середньої шко-
ли 1985 року була зарахована до бібліотеки гу-
манітарного корпусу Київського педагогічного 
інституту імені О. М. Горького. Працювала у 
відділі обслуговування студентів філологічного 
факультету. 

Тюпіна Олена 
Григорівна

Уманець Ірина  
Вацлавівна
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У 1986 році вступила на денне відділення фі-
лологічного факультету КДПІ імені О. М. Горь-
кого. 

1991 року повернулася до бібліотеки у відділ 
обслуговування гуманітарного корпусу.

З 2001 року працює головним бібліотекарем 
абонемента наукової та художньої літератури для 
викладачів та співробітників університету гума-
нітарного корпусу. 

Урупа Надія  
Григорівна

Надія Григорівна Урупа народилася 26 трав-
ня 1945 року в м. Києві. 

Закінчила фізико-математичний факультет 
КДПІ імені О. М. Горького. 

У 2004 році влаштувалась на роботу до чи-
тального залу бібліотеки НПУ імені М. П. Дра-
гоманова. 

З листопада 2007 року працює бібліотекарем 
абонемента навчальної та наукової літератури.

Устинова Наталія 
Дмитрівна 

Наталія Дмитрівна Устинова народилася 
7 березня 1962 року. 

Закінчила Київський державний інститут 
культури імені О. Є. Корнійчука.

До Наукової бібліотеки НПУ імені 
М. П. Драгоманова прийшла у грудні 2008 року 

Урупа Надія  
Григорівна

Устинова  
Наталія 

Дмитрівна



195

до інформаційно-бібліографічного відділу, піз-
ніше переведена на посаду завідувача відділу 
комплектування. У серпні 2010 року звільнилася 
за власним бажанням.

Феденюк Оксана  
Миколаївна

Оксана Миколаївна Феденюк (Сорока) 
працювала у бібліотеці Національного педаго-
гічного університету імені М. П. Драгоманова з 
1991 по 1999 рік.

Філон Людмила  
Іванівна

Людмила Іванівна Філон працювала у бі-
бліотеці Київського державного педагогічно-
го інституту імені О. М. Горького з 1983 по 
1988 рік.

Фурсова Юлія 
Володимирівна

Юлія Володимирівна Фурсова народила-
ся 28 березня 1982 року. Працювала у біблі-
отеці Національного педагогічного універси-
тету імені М. П. Драгоманова з вересня 2001 
до жовтня 2005 року у відділі обслуговуван-
ня навчальною літературою гуманітарного 
корпусу.
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Хворостина Алла 
Степанівна

Алла Степанівна Хворостина народилася  
2 червня 1964 року. 

Закінчила архітектурне відділення Київсько-
го державного художнього інституту.

Працює у Науковій бібліотеці Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгома-
нова з лютого 2008 року на посаді бібліотекаря 
читального залу головного корпусу університету.

Хміль Ольга Іванівна
Ольга Іванівна Хміль народилася 19 жовтня 

1978 року в м. Києві. 
Середню школу закінчила у 1989 році. 
З 1995 по 1999 рік працювала в бібліотеці 

Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова на посаді бібліотекаря.

Хоменко Людмила
Людмила Хоменко працювала у відділі об-

слуговування бібліотеки Київського державного 
педагогічного інституту імені О. М. Горького у 
80-ті роки.

Чаєвська Алла Вікторівна

Алла Вікторівна Чаєвська працювала у бі-
бліотеці Київського державного педагогічного 
інституту імені О. М. Горького з липня 1989 до 
травня 1994 року.

Хворостина  
Алла Степанівна

Хміль Ольга 
Іванівна
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Чайковська Тетяна  
Іванівна

Тетяна Іванівна Чайковська народилася  
21 січня 1954 року в м. Києві. 

У 1971 році закінчила Боярську середню шко-
лу і залишилася працювати на посаді лаборанта, 
а потім секретаря директора. 

В кінці вересня 1972 року влаштувалася на по-
саду бібліотекаря наукового абонемента бібліотеки 
Київського державного педагогічного інституту 
імені О. М. Горького. У цьому ж році вступила на 
заочне відділення Київського державного інститу-
ту культури імені О. Є. Корнійчука, який закінчи-
ла за спеціальністю “Бібліотекар-бібліограф”.

Працювала у відділах комплектування, кни-
гозберігання, читального залу. 

У 1991 році повернулася у відділ комплекту-
вання і працювала до виходу на пенсію у березні 
2009 року. 

За час роботи зарекомендувала себе справ-
жнім фахівцем бібліотечної справи.

Чачко Ада Семенівна

Ада Семенівна Чачко народилася 1932 року 
в м. Києві. 

Закінчила Московський бібліотечний інститут.
У 1953-1974 роках працювала завідувачем 

відділу комплектування бібліотеки Київсько-
го державного педагогічного інституту іме-
ні О. М. Горького. В ці роки фонд бібліотеки  

Чайковська 
Тетяна  
Іванівна

Чачко Ада 
Семенівна
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активно поповнювався навчальною і науковою 
літературою. Цьому сприяли надзвичайна пра-
цездатність та високий професіоналізм Ади Се-
менівни. 

Вона ініціювала створення бібліографічного 
покажчика “Українська педагогічна бібліогра-
фія”, який видається інформаційно-бібліографіч-
ним відділом і зараз. 

Ада Семенівна була старшим науковим спів-
робітником Центральної наукової бібліотеки АН 
України, інститутів філософії та соціології АН 
України. 

З 1993 року А. С. Чачко – професор Ки-
ївського національного університету культури і 
мистецтв. 

Ада Семенівна Чачко – відомий вітчизняний 
бібліотекознавець, практик, педагог, соціолог бі-
бліотечної справи, доктор педагогічних наук, про-
фесор, дійсний член Міжнародної академії інфор-
матизації. Вона – активний діяч Української бібліо-
течної асоціації (УБА), керівник секції соціології та 
психології бібліотечної справи, нагороджена почес-
ними відзнаками УБА “За відданість бібліотечній 
справі” та “За внесок у бібліотекознавство”. 

Черевко Лідія Григорівна

Лідія Григорівна Черевко народилася 
22 серпня 1954 року в с. В’юнище Переяслав-
Хмельницького району Київської області. 

У 1971-1975 роках – студентка бібліотечно-
го факультету Київського державного інституту 

Черевко Лідія 
Григорівна
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культури імені О. Є. Корнійчука, по закінченні 
якого працювала в Київській обласній бібліотеці 
імені О. Бойченка.

З 1977 до 1984 року була на педагогічній 
роботі.

До бібліотеки КДПІ імені О. М. Горького 
прийшла 1984 року.

З 1994 року обіймає посаду провідного біблі-
отекаря абонемента наукової літератури.

Черевко Тамара  
Леонідівна

Тамара Леонідівна Черевко працювала бібліо-
графом бібліотеки Київського державного педаго-
гічного інституту імені О. М. Горького у 50-х роках.

Чередниченко Олена 
Григорівна

Олена Григорівна Чередниченко народилася 
1 квітня 1951 року в м. Києві. Має вищу бібліо-
течну освіту. 

Працювала у відділі каталогізації бібліотеки Ки-
ївського державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького з липня 1985 до червня 1988 року.

Черніс Г.

Г. Черніс працювала в бібліотеці у довоєнні 
роки.

Черевко Тамара  
Леонідівна

Чередниченко 
Олена Григорівна
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Чернобай Галина  
Іванівна

Галина Іванівна Чернобай працювала у біблі-
отеці Київського державного педагогічного інсти-
туту імені О. М. Горького наприкінці 50-х років.

Чугунова Любов 
Олександрівна

Любов Олександрівна Чугунова (Разумо-
ва) народилася 22 серпня 1942 року в селі За-
гайдарівка Новопсковського району Луганської 
області.

1959 року закінчила середню школу № 131 у 
м. Києві і вступила на фізичний факультет Ки-
ївського державного університету імені Тараса 
Шевченка. 

З 1965 року працювала у Київському інсти-
туті радіоелектроніки. 

У 1970 році перейшла на роботу до Київ-
ського державного педагогічного інституту імені 
О. М. Горького на кафедру фізики.

З 1971 року Любов Олександрівна пішла 
шляхом матері Ганни Севастянівни Розумової – 
стала провідним бібліотекарем відділу комплек-
тування. 

Шаленко Галина Іванівна

Галина Іванівна Шаленко (Германчук) на-
родилася в м. Бородянка на Київщині 4 листо-
пада 1953 року. 

Чернобай  
Галина  
Іванівна

Чугунова Любов 
Олександрівна
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Після 8-го класу середньої школи була зара-
хована до Київського педагогічного училища на 
дошкільне відділення, яке закінчила з відзнакою 
у 1971 році. Відразу ж вступила до Київського 
державного університету імені Тараса Шевченка 
на вечірнє відділення історичного факультету. 

З 1972 року розпочала трудову діяльність на 
посаді наукового співробітника (екскурсовода) 
Київського історико-архітектурного заповідника 
“Софійський музей”.

Під час перебування родини в НДР працю-
вала вчителем історії. 

У 1982 році Галина Іванівна очолила сектор 
масово-виховної роботи бібліотеки КДПІ імені 
О. М. Горького, заснувала “Літературну віталь-
ню”, де проводяться зустрічі з видатними пись-
менниками, артистами, музикантами; читацькі 
конференції, презентації нових книг, бібліогра-
фічні огляди, тематичні виставки книг. 

Вона відповідає за підготовку інформаційного 
бюлетня нових надходжень “Бібліокур’єр”, що-
річного “Путівника по фонду періодики Науко-
вої бібліотеки НПУ імені М. П. Драгоманова”. 
Галина Іванівна інформує через університетську 
газету про новини бібліотечного життя, бере 
участь у підготовці науково-допоміжних, реко-
мендаційних покажчиків літератури.

Г. І. Шаленко багато років поспіль обираєть-
ся профоргом колективу, входить до складу про-
фкому університету. 

З 2003 року вона призначена заступником 
директора Наукової бібліотеки. У колі її тур-
бот – вирішення численних питань складного  

Шаленко Гали-
на Іванівна
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господарського механізму бібліотеки: технічні 
засоби, меблі, обладнання, перспективне і поточ-
не планування розвитку матеріальної бази. 

За доброзичливість і толерантність Галину 
Іванівну шанують не лише працівники бібліоте-
ки, а й численний колектив університету.

Вона нагороджена почесними грамотами і по-
дяками університету , знаком “Відмінник освіти 
України”.

Шевчук Лариса  
Петрівна

Лариса Петрівна Шевчук народилася 5 січ-
ня 1972 року в с. Антонів Сквирського району 
Київської області у родині службовців.

Навчалась у Антонівській середній школі з 
1978 по 1988 рік. 

Закінчила Київський державний педагогіч-
ний інститут імені О. М. Горького.

З 1992 по 1994 роки працювала на посаді бі-
бліотекаря УДПУ імені М. П. Драгоманова.

Шкамерда Анна  
Петрівна

Анна Петрівна Шкамерда народилася 
7 червня 1961 року в м. Києві. 

Закінчила філологічний факультет Київсько-
го педагогічного інституту імені О. М. Горького 
за спеціальністю “Російська мова та література” 
у 1984 році.

Шевчук Лариса  
Петрівна

Шкамерда 
Анна Петрівна
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З 1986 року працювала бібліотекарем відділу 
обслуговування філологічного факультету; з 
1988 року – завідувачем сектора навчальної 
літератури. 

Звільнилась у 1989 році в зв’язку з 
переходом на факультет підвищення кваліфікації 
університету.

Шкурат Вікторія 
Владиславівна

Вікторія Владиславівна Шкурат народи-
лася 27 травня 1972 року. 

Закінчила Київський державний інститут 
культури імені О. Є. Корнійчука.

 Працювала у бібліотеці НПУ імені 
М. П. Драгоманова з серпня 1990 до вересня 
2005 року.

Шутенко Тетяна 
Олександрівна

Тетяна Олександрівна Шутенко працюва-
ла у бібліотеці Українського державного педаго-
гічного університету імені М. П. Драгоманова з 
серпня 1990 до травня 1995 року.

Шушкевич-Івановська М.

М. Шушкевич-Івановська працювала у бі-
бліотеці у довоєнні роки.

Шкурат  
Вікторія 

Владиславівна
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Юськів Ганна Романівна

Ганна Романівна Юськів працювала у бі-
бліотеці Українського державного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова з вересня 
1991 до жовтня 1995 року.

Якушко Людмила 
Миколаївна

Людмила Миколаївна Якушко народилася 
22 лютого 1951 року в м. Києві.

У 1970 році прийшла працювати до бібліотеки 
КДПІ імені О. М. Горького на посаду бібліоте-
каря читального залу.

Вищу освіту отримала у 1975 році на філоло-
гічному факультеті КДПІ імені О. М. Горького 
за спеціальністю “Російська мова та література”. 

У 1976 році перейшла працювати на факуль-
тет підвищення кваліфікації вчителів з Польської 
Народної Республіки. 

Яригіна Наталія 
Валентинівна

Наталія Валентинівна Яригіна народилася 12 
березня 1982 року. Закінчила Національний педа-
гогічний університет імені М. П. Драгоманова. 

Працювала у Науковій бібліотеці НПУ імені 
М. П. Драгоманова з 2003 по 2008 рік біблі-
отекарем відділу обслуговування гуманітарного 
корпусу.

Якушко 

Людмила 
Миколаївна

Яригіна 
Наталія 

Валентинівна
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Яцюк Валентина  
Федорівна

Валентина Федорівна Яцюк (Скиба) на-
родилася 27 листопада 1928 року в с. Тарасівка 
Києво-Святошинського району Київської облас-
ті в селянській родині.

У 1941 році закінчила 6 класів неповної се-
редньої школи і була евакуйована з родиною в 
Середню Азію до 1944 року.

По закінченні семирічки у 1947 році вступила 
до Київського державного технікуму культурно-
освітніх працівників за спеціальністю “Бібліоте-
кознавство” і 1950 року отримала диплом бібліо-
текаря середньої кваліфікації. 

У 1950-1954 роках працювала бібліотекарем 
в бібліотеці політвідділу управління Південно-
Західної залізниці, бібліографом в Інституті гігі-
єни праці і профзахворювань, в Інституті історії 
АН УРСР. 

У травні 1954 році прийнята на роботу до 
бібліотеки КДПІ імені О. М. Горького. Про-
фесійне становлення пройшла від бібліотекаря 
до старшого бібліотекаря групи бібліографічного 
описання відділу каталогізації. 

Валентина Федорівна була прикладом винят-
кової працездатності, відповідального ставлен-
ня до виконуваної роботи. Організувала і вела 
картотеку каталожних карток книжкових палат 
на друковані видання, складала бібліографічний 
опис на нові надходження, консультувала з пи-
тань бібліографічного описання, навчала молодих 

Яцюк  
Валентина  
Федорівна
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бібліотекарів, за що неодноразово отримувала 
подяки від дирекції бібліотеки і профкому інсти-
туту.

Маючи 40 років безперервного бібліотечно-
го стажу, з них 36 – в бібліотеці КДПУ імені 
О. М. Горького, 2 серпня 1990 р. звільнилась у 
зв’язку з виходом на пенсію.

Яцюк Лариса Панасівна

Лариса Панасівна Яцюк народилася в с. Та-
расівка Києво-Святошинського району Ки-
ївської області в родині бібліотекарки. Мати 
– Валентина Федорівна Яцюк – працювала 
у відділі каталогізації бібліотеки КДПУ імені 
О. М. Горького.

Після закінчення природничо-географічного 
факультету КДПУ Лариса Панасівна працюва-
ла у відділі обслуговування історичного факуль-
тету бібліотеки Київського державного педаго-
гічного інституту імені О. М. Горького з 1988 по 
1994 рік.



Друковані праці  
наукової бібліотеки 
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БІБлІографІчнІ виДання

Бібліографічний  збірник  Київського  державного  педа-
гогічного  інституту  імені  О.  М.  Горького :  друковані  праці 
співробітників інституту, 1944–1957 рр. Покажчик до видань 
інституту, 1939–1957 рр. Дисертації, які були захищені в ін-
ституті, 1948–1957 рр. / М-во освіти УРСР, Київ. держ. пед. 
ін-т ім. О. М. Горького ; склали О. Д. Балабанов, Н. М. Недо-
ступ. – К., 1958. – 218 с.

Бібліографічний  покажчик  „Друковані  праць  співробіт-
ників  Київського  державного  педагогічного  інституту  імені 
О. М. Горького за 1958–1972 рр.” : у 2 ч. / М-во освіти УРСР, 
Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького ; уклад. : Е. в. Татар-
чук, С. в. Комендант. – К., 1976. – 

Ч. 1.– 211 с.
Ч. 2. – 234 с.
Бібліографічний  покажчик  друкованих  праць  співробітни-

ків Київського державного педагогічного інституту імені О. М. 
Горького  за  1973–1979  рр. :  у  2  ч. / М-во  освіти УРСР, Київ. 
держ. пед.  ін-т  ім. О. М. Горького  ;  уклад. : Е. в. Татарчук,  
н. І. Тарасова, а. П. Сопільнюк, С. в. Комендант. – К., 1981.–

Ч. 1.– 274 с.
Ч. 2. – 210 с.
Бібліографічний  покажчик  друкованих  праць  співробіт-

ників  Київського  державного  педагогічного  інституту  імені 
О. М. Горького за 1980–1989 рр. : у 2 ч. / М-во освіти УРСР, 
Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького ; уклад. : н. І. Тарасо-
ва, Е. в. Татарчук. – К., 1990. – 

Ч. 1. – 1990. – 254 с.
Ч. 2, кн. 1. – 1991. – 165 с. ; кн. 2. – 1991. – 102 с.
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Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітни-
ків НПУ імені М. П. Драгоманова за 1990–1999 роки / М-во 
освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова 
;  уклад. : н. І. Тарасова, І. в. Позднякова, г. І. Шаленко  
[та ін.]. – К., 2009. – Вип. 5. – 339 с. – (До 175-річчя НПУ іме-
ні М. П. Драгоманова).

Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітни-
ків НПУ імені М. П. Драгоманова за 2000–2007 роки / М-во 
освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова 
; уклад. : н. І. Тарасова, г. І. Шаленко, І. в. Позднякова. – 
К.,  2009. – Вип.  6,  ч.  1. –  370  с. –  (До  175-річчя НПУ  імені 
М. П. Драгоманова).

* * *

Українська  педагогічна  бібліографія :  покажчик  літера-
тури / М-во освіти України, КДПІ імені М. П. Драгоманова, 
Бібліотека  ;  упоряд. : н. І. Тарасова, Е. в. Татарчук. – К., 
1992. – Вип. 1 : 1990. – 164 с.

Українська  педагогічна  бібліографія :  покажчик  літера-
тури / М-во освіти України, КДПІ імені М. П. Драгоманова, 
Бібліотека  ;  упоряд. : н. І. Тарасова, Е. в. Татарчук. – К., 
1993. – Вип. 2 : 1991. – 170 с.

Українська  педагогічна  бібліографія :  покажчик  літерату-
ри / М-во освіти України, Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, Бібліотека ; упоряд. : н. І. Тарасова, Е. в. Татар-
чук. – К., 1994. – Вип. 3 : 1992. – 174 с.

Українська  педагогічна  бібліографія :  покажчик  літерату-
ри / М-во освіти України, Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова,  Наукова  бібліотека  ;  упоряд. :  н. І.  Тарасова,  
Е. в. Татарчук. – К., 1994. – Вип. 4 : 1993. – 186 с.
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Українська  педагогічна  бібліографія :  покажчик  літерату-
ри / М-во освіти України, Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова,  Наукова  бібліотека  ;  упоряд. :  н. І.  Тарасова,  
Е. в. Татарчук. – К., 1997. – Вип. 5 : 1994. – 205 с.

Українська  педагогічна  бібліографія :  покажчик  літерату-
ри / М-во освіти України, [Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Дра- 
гоманова,  Наукова  бібліотека]  ;  упоряд. :  н. І.  Тарасова,  
Е. в. Татарчук. – К., 1999. – Вип. 6 : 1995. – 224 с.

Українська  педагогічна  бібліографія :  покажчик  літерату-
ри / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, Наукова бібліотека ; упоряд. : н. І. Тарасова, Е. в. 
Татарчук. – К., 2000. – Вип. 7 : 1996. – 200 с.

Українська  педагогічна  бібліографія :  покажчик  літерату-
ри / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, Бібліотека ; упоряд. : н. І. Тарасова, Е. в. Татар-
чук. – К., 2003. – Вип. 8 : 1997. – 205 с.

Українська  педагогічна  бібліографія :  покажчик  літерату-
ри / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова,  Наукова  бібліотека  ;  упоряд. :  н. І.  Тарасова,  
Е. в. Татарчук. – К., 2006. – Вип. 9 : 1998. – 201 с.

Українська  педагогічна  бібліографія :  покажчик  літерату-
ри / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова,  Наукова  бібліотека  ;  упоряд. :  н. І.  Тарасова,  
г. І. Шаленко. – К., 2008. – Вип. 10 : 1999. – 220 с.

Українська  педагогічна  бібліографія :  покажчик  літерату-
ри / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова,  Наукова  бібліотека  ;  упоряд. :  н. І.  Тарасова,  
г. І. Шаленко. – К., 2009. – Вип. 11 : 2000. – 488 с.

Українська  педагогічна  бібліографія :  покажчик  літерату-
ри / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
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гоманова,  Наукова  бібліотека  ;  упоряд. :  н. І. Тарасова,  
г. І. Шаленко. – К., 2009. – Вип. 12 : 2001. – 360 с.

Українська  педагогічна  бібліографія :  покажчик  літерату-
ри / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова,  Наукова  бібліотека  ;  упоряд. :  н. І. Тарасова,  
Е. в. Татарчук. – К., 2009. – Вип. 13 : 2002. – 370 с.

Українська  педагогічна  бібліографія :  покажчик  літерату-
ри / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова,  Наукова  бібліотека  ;  упоряд. :  н. І. Тарасова,  
г. І. Шаленко. – К., 2009. – Вип. 14 : 2003. – 320 с.

Українська  педагогічна  бібліографія :  покажчик  літерату-
ри / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова,  Наукова  бібліотека  ;  упоряд. :  н. І. Тарасова,  
г. І. Шаленко. – К., 2008. – Вип. 15 : 2004. – 471 с.

Українська  педагогічна  бібліографія :  покажчик  літерату-
ри / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова,  Наукова  бібліотека  ;  упоряд. :  н. І. Тарасова, 
г. І. Шаленко. – К., 2010. – Вип. 16 : 2005. – 470 c.

* * *

Великий подвиг советского народа : указатель публикаций 
за 1987–1989 гг. / АН УССР, Ин-т философии, Отд. науч. ин-
формации  по  обществ.  наукам  ;  Библиотека Киев.  гос.  пед. 
ин-та им. А. М. Горького ; сост. : а. С. чачко, г. и. герман-
чук, н. и. Тарасова. – К., 1990. – 25 с.

Дошкільна освіта як складова системи безперервної осві-
ти  України  (1991-2005) :  науково-допоміжний  покажчик / 
АПН  України,  ДНПБ  України  ім.  В.  О.  Сухомлинського, 
Ін-т проблем виховання ; Наукова бібліотека Нац. пед. ун-ту 
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ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. : Л. О. Пономаренко, А. А. 
Зарницька,  І. в. Позднякова, Н. А. Стельмах,  І. Б. Трико-
зенко ; наук. ред. П. І. Рогова ; наук. конс. О. Л. Кононко та 
ін.]. – К., 2007. – 150 с.

Кафедра  педагогічної  творчості,  1990–2005 :  бібліогра-
фічний покажчик /  [Нац. пед. ун-т  ім. М. П. Драгоманова]  ; 
уклад. : М. Я. Коцан, л. в. Савенкова, В. Х. Сидоренко ; за 
заг. ред. Н. В. Гузій. – К., 2005. – 22 с.

Образ учителя в художній літературі : бібліографічний по-
кажчик / Київ. держ. пед.  ін-т ім. О. М. Горького ; Пед. т-во 
УРСР ; уклад. н. І. Тарасова. – К., 1980. – 23 с.

Професійна  орієнтація  учнів :  бібліографічний  покажчик 
(1970–1976  рр.) / М-во  освіти  УРСР,  Київ.  держ.  пед.  ін-т 
ім. О. М. Горького ; Пед. т-во УРСР ; уклад. : н. І. Тарасова, 
Е. в. Татарчук, а. П. Сопільнюк. – К., 1977. – 58 с.

Технические  средства  учебного  процесса  в  вузе :  рек. 
указатель  (1985–1989) / М-во нар. образования УССР, Киев. 
технол.  ин-т  легкой  промышленности,  Киев.  гос.  пед.  ин-т 
им. А. М. Горького ; сост. : н. и. Тарасова, Н. П. Максимо-
ва. – К., 1989. – 25 с.

Учитель –  школа –  суспільство :  бібліографічний  покаж-
чик / АН УРСР,  Ін-т філософії, Відділ наук.  інформ.  з  сусп. 
наук  ; Бібліотека Київ. держ. пед.  ін-ту  ім. О. М. Горького  ; 
уклад. : н. І. Тарасова, а. С. чачко. – К., 1990. – 13 с. 

БІоБІБлІографІчнІ виДання
Академік  АПН  України  Віктор  Петрович  Андрущенко: 

(до  55-річчя  від  дня  народження) :  біобібліографія /  М-во 
освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова,  
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[Бібліотека] [та ін.] ; упоряд. : Г. О. Козлакова, н. І. Тарасо-
ва. – К. : Знання України, 2003. – 36 с.

Академік  АПН України,  заслужений  професор  універси-
тету Любов Іванівна Мацько : біобібліографічний покажчик / 
М-во  освіти  і  науки України, Нац.  пед.  ун-т  ім. М. П. Дра-
гоманова, Наукова бібліотека  ; упоряд. н. І. Тарасова. – К., 
2008. – 63 с. – (Серія „Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”).

Академік АПН України Олексій Григорович Мороз :  біо-
бібліографічний покажчик / М-во освіти і науки України, Нац. 
пед.  ун-т  ім. М.  П.  Драгоманова,  Наукова  бібліотека  ;  упо-
ряд. л. в. Савенкова. – К., 2005. – 20 с. – (Серія „Вчені НПУ 
імені М. П. Драгоманова”).

Академік АПН України Микола Іванович Шкіль: 65 років : 
біобібліографія / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, [Біблі-
отека] ; уклад. н. І. Тарасова. – К., 1997. – 49 с.

Академік  АПН  України  Микола  Іванович  Шкіль:  нарис 
про  життя  і  діяльність :  бібліографічний  покажчик  праць 
до  70-річчя /  М-во  освіти  і  науки  України,  Нац.  пед.  ун-т 
ім.  М.  П.  Драгоманова,  [Бібліотека]  ;  [автори  вступ.  ст. :  
Ю. М. Березанський, В. С. Королюк, Ю. О. Митропольський, 
А.  М.  Самойленко,  І.  В.  Скрипченко,  Г.  І.  Булах]  ;  уклад.  
н. І. Тарасова. – К., 2002. – 76 с.

Академік  АПН України Микола  Іванович Шкіль:  нарис 
про  життя  і  діяльність :  бібліографічний  покажчик  праць 
до  75-річчя /  М-во  освіти  і  науки  України,  Нац.  пед.  ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Наукова бібліотека] ; [автори вступ. 
ст. : В.П. Андрущенко, Ю. М. Березанський, В. С. Королюк, 
Ю. О. Митропольський, А. М.  Самойленко,  Г.  І.  Волинка, 
Г. І. Булах,] ; уклад. н. І. Тарасова, О. П. Симоненко. – К., 
2007. – 130 с. 
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Віктор Петрович Андрущенко: (до 60-річчя від дня наро-
дження) : біобібліографічний покажчик / М-во освіти і науки 
України, Нац. пед. ун-т  ім. М. П. Драгоманова,  [Наукова бі-
бліотека] ; упоряд. н. І. Тарасова. – К., 2009. – 123 с. – (Серія 
„Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”).

Професор  Василь  Михайлович  Бровдій:  до  70-річчя  від 
дня народження : біобібліографія / М-во освіти і науки Укра-
їни, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека 
;  упоряд. н. І. Тарасова. – К.,  2005. – 61  с. –  (Серія  „Вчені 
НПУ імені М. П. Драгоманова”).

Професор Василь Михайлович Бровдій: до 75-річчя від дня 
народження : біобібліографічний покажчик / М-во освіти і на-
уки України, Нац. пед. ун-т  ім. М. П. Драгоманова, Наукова 
бібліотека ; упоряд. н. І. Тарасова. – К., 2010. – 68 с. – (Серія 
„Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”).

Професор  Людмила  Петрівна  Вовк :  біобібліографіч-
ний покажчик / М-во освіти  і науки України, Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека ; упоряд. н. І. Тара-
сова. – К., 2009. – 30 с. – (Серія „Вчені НПУ імені М. П. Дра-
гоманова”).

Професор  Григорій  Іванович  Волинка :  біобібліографіч-
ний покажчик / М-во освіти  і науки України, Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, [Наукова бібліотека] ; упоряд. н. І. Та- 
расова. –  К.,  2009. –  31  с. –  (Серія  „Вчені  НПУ  імені 
М. П. Драгоманова”).

Професор  Іван  Тихонович  Горбачук:  до  70-річчя  від  дня 
народження :  біобібліографія / М-во освіти  і науки України, 
Нац. пед. ун-т  ім. М. П. Драгоманова, Бібліотека  ; упоряд.  : 
н. І. Тарасова, г. І. германчук. – К., 2003. – 35 с. –  (Серія 
„Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”).
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Професор  Іван  Тихонович  Горбачук:  до  75-річчя  від  дня 
народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності : біо-
бібліографічний покажчик / М-во освіти і науки України, Нац. 
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека, Кафедра 
загальної фізики ; упоряд. : Ю. А. Мусієнко, н. І. Тарасова, 
г. І. Шаленко-германчук. – К., 2008. – 72 с. – (Серія „Вчені 
НПУ імені М. П. Драгоманова”).

Професор  Віктор  Олексійович  Жадько :  біобібліографіч-
ний покажчик / М-во освіти  і науки України, Нац. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека ; упоряд. : н. І. Та-
расова, г. І. германчук. – К.,  2007. –  28  с. –  (Серія  „Вчені 
НПУ імені М. П. Драгоманова”).

Професор  Ганна  Олександрівна  Козачук :  біобібліогра-
фічний  покажчик /  М-во  освіти  і  науки  України,  Нац.  пед. 
ун-т  ім. М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека  ;  [вступ.  ст.  
Н. П. Гальони] ; упоряд. н. І. Тарасова. – К., 2005. – 26 с. – 
(Серія „Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”).

Професор Олег Семенович Падалка : біобібліографічний по-
кажчик / М-во освіти і науки Україн, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова,  Наукова  бібліотека  ;  упоряд.  н. І. Тарасова. –  К., 
2009. – 40 с. – (Серія „Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”).

Професор Марія Яківна Плющ : біобібліографічний покаж-
чик / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Дра-
гоманова, Наукова бібліотека  ;  [авт. вступ. ст. Г. О. Козачук] 
;  упоряд. н. І. Тарасова. – К.,  2006. – 32  с. –  (Серія  „Вчені 
НПУ імені М. П. Драгоманова”).

Володимир  Петрович  Сергієнко:  до  50-річчя  від  дня  на-
родження : біобібліографічний покажчик / М-во освіти  і на-
уки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Бібліотека 
;  упоряд. н. І. Тарасова. – К.,  2004. – 32  с. –  (Серія  „Вчені 
НПУ імені М. П. Драгоманова”).
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Член-кореспондент  АПН  України  Віктор  Костянтинович 
Сидоренко : біобібліографічний покажчик / М-во освіти і на-
уки України,  Нац.  пед.  ун-т  ім. М. П.  Драгоманова,  Науко-
ва бібліотека  ; упоряд. н. І. Тарасова, г. І. Шаленко. – К., 
2007. – 28 с. – (Серія „Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова”).

Член-кореспондент НАН України Олександр Петрович Ре-
єнт : біобібліографічний покажчик / НАН України, Інститут іс-
торії України ; [авт. вступ. ст. О. Є. Лисенко] ; упоряд. : н. І. Та- 
расова, г. І. германчук. – К., 2005. – 89 с. – (Біобібліографія 
вчених України).

Іван Борисович Чорний: до 75-річчя від дня народження : 
біобібліографічний  покажчик /  М-во  освіти  і  науки  Украї-
ни, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека 
;  упоряд. н. І. Тарасова. – К.,  2009. – 32  с. –  (Серія  „Вчені 
НПУ імені М. П. Драгоманова”).

Микола  Іванович  Шут  [Член-кореспондент  АПН  Украї-
ни] : біобібліографічний покажчик / М-во освіти і науки Укра-
їни, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека;  
упоряд. н. І. Тарасова. –  К.,  2006. –  67  с  . –  (Серія  „Вчені 
НПУ імені М. П. Драгоманова”).

МЕТоДичнІ Та ІнфорМацІйнІ виДання
Використання  каталогів  та  бібліографічних  картотек  при 

підготовці  студентами  курсових  і  дипломних  робіт :  метод. 
рекомендації / М-во освіти України, Респ. учб.-метод. кабінет 
заг. серед. та пед. освіти ; уклад. : л. в. Савенкова, л. М. Стеб- 
лина, н. І. Тарасова. – К., 1992. – 20 с. 

Методические рекомендации по подготовке читательских 
конференций, устных журналов, викторин в школе (для сту-
дентов  факультетов  общественных  профессий /  М-во  про-
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свещения УССР, Респ. учеб.-метод. кабинет общ. сред. и пед. 
образования ; сост. : н. и. Тарасова, г. и. германчук. – К., 
1987. – 11 с.

Методичні  рекомендації  по  переведенню  довідково-бі-
бліографічного  апарату  на  ББК /  М-во  освіти  УРСР,  Респ. 
навч.-метод. кабінет пед. навч. закладів, Київ. держ. пед. ін-т 
ім. О. М. Горького ; уклад. : л. в. Савенкова, л. М. Стебли-
на. – К., 1985. – 45 с. 

Самостоятельная работа с книгой : метод. рек. / М-во нар. об-
разования УССР ; Респ. учеб.-метод. кабинет ; сост. : л. в. Са- 
венкова, н. и. Тарасова, Э. в. Татарчук. – К., 1989. – 28 с.

Тарасова н. І. Наукова  бібліотека  Національного  педа-
гогічного  університету  імені  М.  П.  Драгоманова:  короткий 
нарис історії та сьогодення / н. І. Тарасова, г. І. Шаленко, 
л. в. Савенкова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова .– К., 
2006. – 28 с. 

СТаТТІ
алексеєнко в. І. Спогади про  війну / В.  І. Алексеєнко // 

Педагогічні кадри. – 2005. – Лютий (№ 2). – С. 10.
алексеєнко в. І.  У  пеклі  війни –  сестри  милосердя / 

В.  І. Алексеєнко // Київський університет. – 2005. – Травень 
(№ 5). – С. 5.

Березная Т. и. Мультимедийные технологии обучения рабо-
те с системой ИРБИС / Т. И. Березная, Е. в. Пекур // Научные 
и технические библиотеки. – 2009. – № 11. – С. 118–121.

Березная Т. и. Мультимедийные технологии обучения ра-
боте с системой ИРБИС [Электронный ресурс] / Т. И. Берез-
ная, Е. в. Пекур // Библиотеки и информационные ресурсы 
в современном мире науки, культуры, образования и бизне-
са: материалы конф. / ГПНТБ России. – Электрон. дан. – М., 
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2009. –  1  электрон.  опт.  диск  (CD-ROM). –  Систем.  требо-
вания:  IBM PC, Windows 2000 или выше. – Загл. с этикетки 
диска. –  ISBN  978-5-85638-139-8. –  №  гос.  регистрации 
0321000673.

Бистрова-Дробот л. а. Крила Костянтина Чечені / Л. А. Би- 
строва-Дробот //  Педагогічні  кадри. –  2009. –  Вересень 
(№ 7). – С. 6.

Бистрова-Дробот л. а. Мені здається: зіткана я з болю … : 
вірші / Л. А. Бистрова-Дробот // Педагогічні кадри. – 2009. – 
Березень (№ 3). – С. 4.

Бистрова-Дробот л. а. Музика без кордонів / Л. А. Бистро-
ва-Дробот // Педагогічні кадри. – 2009. – Лютий (№ 2). – С. 4.

Бистрова-Дробот л. а. Подарунок  до  свята :  [відкриття 
залу  рідкісних  видань  та  рукописів] /  Людмила  Бистрова-
Дробот // Педагогічні кадри. – 2009. – Листопад (№ 9). – С. 3.

Використання  автоматизованих  бібліотечно–інформацій-
них систем для активізаації процесу формування інформацій-
но–пошукових  умінь /  Є. О. Перепелиця, л. в. Савенкова, 
І. М. Смекалін, С. М. Яшанов // Вісник : зб. наук. ст. виклада-
чів, докторантів, аспірантів Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драго-
манова. – К., 2002. – Вип. 3. – C. 104-107.

германчук г. І. Бібліографія – частина її життя: Н. І. Тара-
совій – 60 / Галина Германчук // Педагогічні кадри. – 2007. – 
Травень (№ 6). – С. 3.

германчук г. І. З любов’ю до професії (Зустріч студентів 
ПІФ з художницею Н. Максимовою / Галина Германчук // Пе-
дагогічні кадри. – 2003. – Лютий (№ 2). – С. 5.

германчук г. І. Книга творить людину / Галина Герман-
чук // Педагогічні кадри. – 1997. – Вересень (№ 7). – С. 8.
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германчук г. І. “Олександрія” / Г. Германчук // Педагогіч-
ні кадри. – 2007. – Листопад (№ 11). – С. 6.

германчук г. І.  У  науки  жіноче  обличчя /  Г.  І.  Герман-
чук // Педагогічні кадри. – 1996. – Березень (№ 3). – С. 7.

гром’як Т. Д. Читальний зал соціально-політичної літера-
тури / Тетяна Гром’як // Педагогічні кадри. – 2010. –  вересень 
(№ 3). – С. 6.

Івкіна л. Є. На допомогу виборцям / Л. Івкіна // За педаго-
гічні кадри. – 1984. – 6 лютого (№ 4) . – С.1.

Котляренко С. М. Для вас, молоді / С. М. Котляренко // За 
педагогічні кадри. – 1980. – 27 жовтня (№ 28). – С 2.

Котляренко С. М.  З-під  пера  наших  викладачів /  С.  М. 
Котляренко // За педагогічні кадри. – 1977. – 5 квітня (№ 15). –  
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С. 2 ; 1984. – 9 січня (№ 1).– С. 1. 

Котляренко С. М. Книга про радянських жінок / С. Котля-
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СТрУКТУра наУКової БІБлІоТЕКи  
нПУ ІМЕнІ М. П. ДрагоМанова

ДИРЕКЦІЯ

ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ 
- СЕКТОР ОБЛІКУ ТА СПИСАННЯ ДОКУМЕНТІВ

ВІДДІЛ КАТАЛОГІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ
- СЕКТОР КАТАЛОГІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ ЛАТИНИЦЕЮ

ВІДДІЛ ЗБЕРІГАННЯ ФОНДІВ 
- СЕКТОР ДЕПОЗИТАРНОГО ЗБЕРІГАННЯ ФОНДІВ

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ 
(ЧИТАЛЬНІ ЗАЛИ) 
- ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ № 1
- ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ № 2 (ЗАЛ РІДКІСНИХ ВИДАНЬ ТА 

РУКОПИСІВ)
ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГОЛОВНОГО КОРПУСУ 
(АБОНЕМЕНТИ) 
- АБОНЕМЕНТ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ
- АБОНЕМЕНТ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ (МБА)

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГУМАНІТАРНОГО КОРПУСУ 
- АБОНЕМЕНТ НАУКОВОЇ ТА ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
- АБОНЕМЕНТ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ І СПІВРОБІТНИКІВ
- СТУДЕНТСЬКИЙ АБОНЕМЕНТ (АБОНЕМЕНТ 

НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ)
- ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ ЛІТЕРАТУРИ ГУМАНІТАРНОГО 

ПРОФІЛЮ
- ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ
- ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ
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ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНСТИТУТУ ІСТОРИЧНОЇ 
ОСВІТИ ТА ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І 
УПРАВЛІННЯ
- АБОНЕМЕНТ
- ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ 

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВ
- АБОНЕМЕНТ
- ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ 

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНСТИТУТУ РОЗВИТКУ 
ДИТИНИ
- АБОНЕМЕНТ
- ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНСТИТУТУ СОЦІОЛОГІЇ, 
ПСИХОЛОГІЇ, УПРАВЛІННЯ
- АБОНЕМЕНТ
- ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
ІНСТИТУТУ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
- АБОНЕМЕНТ

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ 
- СЕКТОР ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО  
ОБСЛУГОВУВАННЯ ГУМАНІТАРНОГО КОРПУСУ
- ЗАЛИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ

ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНО-КОММУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

БІБЛІОТЕЧНІ ПУНКТИ ГУРТОЖИТКІВ УНІВЕРСИТЕТУ
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ТраДицІйнІ Та новІТнІ  
ІнфорМацІйно-ПоШУКовІ СиСТЕМи  

наУКової БІБлІоТЕКи
Система каталогів

Карткові каталоги :

Алфавітні:

Зведений алфавітний каталог книжкових видань кирилицею.
Алфавітні каталоги книжкових видань на фонди відділів 
обслуговування бібліотеки.
Алфавітний каталог періодики та видань, які продовжуються.
Алфавітний каталог дисертацій.
Алфавітний каталог авторефератів дисертацій.
Алфавітний каталог книжкових видань латиницею.
Алфавітний каталог періодичних видань латиницею.
Алфавітний каталог видань на магнітних та електронних носіях.

Систематичні:

Систематичний каталог книжкових видань кирилицею.
Систематичні каталоги-картотеки відділів обслуговування 
бібліотеки.
Систематичний каталог дисертацій.
Систематичний каталог авторефератів дисертацій.
Систематичний каталог книжкових видань латиницею.
Систематичний каталог видань на магнітних та електронних 
носіях.

Система бібліографічних картотек

Систематична картотека статей.
Систематичні каталоги-картотеки відділів обслуговування 
бібліотеки.
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Тематичні картотеки:
Картотека офіційних документів.
Картотека персоналій видатних діячів.
Михайло Петрович Драгоманов.
Картотека творів художньої літератури.
Картотека назв художніх творів.
Нотні твори для акордеону.
Нотні твори для баяну.
Нотні твори для скрипки.
Нотні твори для сольного співу.
Нотні твори для фортепіано.
Нотні твори для хору.
Пісні для дітей.

Краєзнавчі картотеки:
Київ.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Електронний каталог (бази даних):

Книжкові видання та видання, які продовжуються.
Дисертації, захищені у НПУ ім. М. П. Драгоманова, та автореферати 
дисертацій. 
Картотека статей.
Повнотекстові документи.
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З архіву Національного педагогічного університету імені 
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ПЕчаТКи Та МаргІналІї
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 Корпус Київського державного педагогічного інституту 
імені О. М. Горького (з боку вул. І. Франка наприкінці 
50-х років) На першому поверсі розташована бібліотека



Колектив бібліотеки у 50-ті роки. 1-й ряд (зліва направо):  
З. М. Лисиціна, Д. І. Грушкіна, С. М. Котляренко,  
Г. С. Разумова, Г. І. Чорнобай, Г. Т. Власенко, Н. А. Пустовійт.  
2-й ряд: З. А. Мартинова, Л. Ф. Придатько, О. М. Гребельник,  
В. Ф. Яцюк, К. Ф. Кивенко, К. Г. Нейман, Є. Я. Котляр

1954 рік. Зима. Співробітники бібліотеки допомагають 
розчищати сніг біля інституту. Зліва направо: Г. С. Разумова, 
Г. Т. Власенко, Е. В. Татарчук, К. Г. Нейман, Л. Ф. Придатько,  
В. А. Зост, В. Ф. Яцюк, О. М. Гребельник.
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Обслуговування читачів (60-70-ті роки)



Н. Г. Суходоєва у відділі комплектування

1962 рік 
Г. С. Разумова, Л. Хоменко, Н. Г. Суходоєва, 

О. Ю. Мірошникова, К. Ф. Кивенко зі студентами



Г. С. Разумова, Л. Кобилінська, Є. Я. Котляр зі студентами

Е. В. Татарчук зі студентами



1968 рік
Невідома,  

Л. Кобилінська,  
Т. Д. Путрова, 

невідома,  
О. Ю. Мірошникова,  

Г. С. Разумова

1971  рік
Відділ комплектування 

Л. М. Тишкова
О. Ю. Мірошникова
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1978 рік
Перший ряд: Р. Р. Єрмакова, Н. А. Плужник,З. А. Мартинова, 

Г. С. Разумова, О. М. Гребельник, К. Ф. Кивенко.  
Другий ряд: комендант, вахтер, А. П. Сопільнюк,  

Н. М. Розуменко, В. Ф. Яцюк, О. І. Пілецька, С. А. Кулінич,  
М. А. Дорошенко, С. М. Котляренко

1979 рік
І. І. Котирло, О. І. Максименко, Л. П. Польовик, І. Б. Трикозенко



О. С. Антоненко, Л. Стожок, О. Ю. Мірошникова

Т. П. Дремлюга
Н. П. Гаєва
О. С. Антоненко
С. О. Задорожна

Фонд читального залу гуманітарного корпусу



Відділ каталогізації
С. В. Вінник, Л. Г. Стругацька, О. І. Максименко,  
С. М. Котляренко, І. І. Котило, І. Б. Трикозенко.

Абонемент історичного факультету. 
Обслуговує студентку  Р. Р. Єрмакова



О. О. Козубенко,
О. Ю. Сопільнюк

С. В. Вінник,
Н. М. Розуменко,
С. В. Кашутіна,

Л. П. Польовик

1983 рік

О. Ю. Сопільнюк,
Н. М. Розуменко,
О. В. Пирожникова,
О. О. Козубенко,
А. П. Сопільнюк,
С. В. Кашутіна

Відділ 
комплектування

Л. М. Стеблина,
О. В. Гончарук

С. В. Кашутіна
О. О. Козубенко

Н. Н. Розуменко
Д. Г. Пастернак
О. Ю. Сопільнюк



Н. І. Тарасова,
 Г. С. Разумова, 
Е. В. Татарчук, 
Н. М. Розуменко

У верхньому ряду:  
О. Ю. Мірошникова, 

Г. І. Германчук

Т. І. Чайковська,
С. В. Вінник
працюють з новими 
надходженнями

Н. М. Розуменко,
Л. М. Стеблина на 

зустрічі з поетесою 
Ганною Чубач



Працівники 
абонемента 
історичного 
факультету

1984 рік
Н. І. Тарасова, 
Л. Г. Орлова,
Л. М. Стеблина,
І. І. Мосевніна,
Е. В. Татарчук

Л. М. Стеблина, 
Л. Г. Черевко,

І. І. Мосевніна



Невідома, 
А. Шкамерда,
 Д. Мозжухіна

1985 рік
Працівники відділу 
комплектування 
та наукового 
абонемента

Збори колективу 
бібліотеки

Працівник відділів 
комплектування, 

каталогізації, 
книгозберігання



1994 рік
Інформаційно-
бібліографічний 
відділ
Г. І Шаленко, 
О. Ю. Мірошникова, 
Е. В. Татарчук, 
Н. І. Тарасова, 

1995 рік
Інформаційно-

бібліографічний 
відділ

Н. І. Тарасова,  
Г. І. Шаленко,  

О. Ю. Мірошникова 

Завідувачі відділів після наради у директора



1997 рік
Сектор інформаційно-
бібліографічної роботи 
у гуманітарному 
корпусі. 
І. В. Позднякова, 
Л. В. Савенкова

Робота 
над створенням 

перших баз даних 
електронного 

каталогу

1999 рік
Читальний зал соціально-політичної літератури.

Головний бібліотекар залу  Т. Д. Гром’як



Читальний зал № 1

У інформаційно-бібліографічному відділі

На абонементі 
навчальної 
літератури 
у головному 
корпусі

2000 рік



Бібліотекарі студентського абонемента  
гуманітарного корпусу

На студентському абонементі у гуманітарному корпусі

2002 рік



У читальному 
залі № 1 

головного 
корпусу

2003 рік

Біля головного корпусу 
університету



Абонемент навчальної літератури

У гуманітарному корпусі. Інформаційно-довідковий сектор. 
О. С. Крайник, І. В. Позднякова, І. В. Трикозенко
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Біля головного ккорпусу університету В. М. Євдокимова,
 А. П. Сопільнюк, С. В. Вінник, А. Пінчук, Н. А. Вовченко

2007 рік



У читальному залі 
соціально-політичної 
літератури

У читальному залі 
періодичних видань

У читальному 
залі  

українознавства



Зал бібліотечних інформаційно-
пошукових систем



Читальний зал № 1



Інформаційно-бібліографічний 
відділ



Відділ інформаційно-
комунікативних технологій



Відділ комплектування



Відділ каталогізації



Відділ книгозберігання



Абонемент наукової та навчальної 
літератури у головному корпусі



Відділи обслуговування 
гуманітарного корпусу







Відділ обслуговування Інституту 
історичної освіти 

та Інституту соціальної роботи



Відділ обслуговування Інституту 
мистецтв

Відділ ослуговуання Інституту 
розвитку дитини
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Віншування ювілярів

1986 рік
Катерина Федорівна Кивенко

1987 рік
Світлана Василівна Кашутіна

1990 рік
Валентина 
Федорівна Яцюк 



1997 рік
Наталія Ііванівна 
Тарасова 

1997 рік. Людмила Михайлівна Стеблина

1998 рік
Ольга Юріївна 
Мірошникова



1998 рік. Тамара Дмитрівна Архангельська

1998 рік. Аїса Павлівна Сопільнюк

1998 рік. Оксана Юріївна Сопільнюк



2000 рік. Ельга Володимирівна Татарчук

2000 рік
Ніна Михайлівна 
Розуменко

2001 рік
Антоніна Петрівна 

Залізнюк 



2001 рік
Софія Василівна

Вінник 

2001 рік. Ганна Севастянівна Разумова

2002 рік
Людмила 

Михайлівна 
Стеблина



2003 рік
Галина 
Іванівна 
Шаленко

2003 рік 
Тетяна 

Миколаївна
Ташлай

2004 рік
Валентина Миколївна 
Євдокимова



2005 рік
Ельга Володимирівна Татарчук



2006 рік
Софія Василівна Вінник

2007 рік
Наталія Іванівна Тарасова



2008 рік. Ольга Юріївна Мірошникова

2008 рік. Галина Іванівна Шаленко



2009 рік
Людмила Василівна Савенкова



2010 рік. Ніна Петрівна Огородник

2010 рік. Олена Василівна Гуськова



2010 рік. Ельга Володимирівна Татарчук





Свята в колективі

1984 рік

1984 рік

1985 рік

1986 рік



2000 рік



2001 рік

2005 рік

2005 рік



2008 рік



2010 рік



Наші подорожі

1985 рік



2002 рік



2006 рік



2007 рік



2008 рік

2010рік



2010 рік
Н. І. Тарасова у Бібліотеці Британського музею. Лондон



Конференції, семінари, зустрічі з 
колегами. Виховні заходи



1995 рік

2001 рік



2004 рік



2008 рік







2009 рік



2010 рік






