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Постановка та обґрунтування 
актуальності проблеми. У рамках 
відзначення 100-річчя від дня народження 
видатного українського педагога-гуманіста 
Василя Олександровича Сухомлинського 
відповідно до рішення 39-ї сесії Генеральної 
конференції ЮНЕСКО та з огляду на 
інтенсивне реформування освітньої сфери в 
Україні актуалізується проблема
«Сухомлиністика в інформаційному просторі». 
Провідну роль у розвитку сухомлиністики в 
Україні відіграє Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені В. О. Сухом
линського (далі -  ДНІ1Б) за підтримки й 
спрямування Відділення загальної педагогіки 
та філософії освіти НАПН України. І це не 
випадково, бо ДНПБ здійснює інформаційне 
забезпечення освіти й педагогіки в нашій 
державі. Нині освітянська громадськість 
активно вивчає творчу спадщину видатного 
педагога, вченого, директора Павлиської 
середньої школи, публіциста, дитячого 
письменника В. О. Сухомлинського з метою 
осмислення його ідей та упровадження їх у 
практику закладів освіти.

Аналіз останніх досліджень і

публікацій. Історіографічний пошук свідчить, 
що розвиток української й зарубіжної 
сухомлиністики як особливого феномену, що 
об’єднав науковців та освітян довкола 
вивчення й популяризації ідей педагога- 
гуманіста В. О. Сухомлинського, висвітлили у 
своїх працях українські (Л. Д. Берегівська; 
Г. В. Бєлан, Н. А. Калініченко, В. Г. Кузь, 
Л. П. Пархєта, О. Я. Савченко, О. В. Сараєва, 
О. В. Сухомлинська та ін.) і зарубіжні 
(Е. Гартманн (Німеччина), А. Кокерілл 
(Австралія), Ч. Сяомань (КНР), X. Франгос 
(Греція) та ін.) учені. Про різні аспекти 
діяльності ДНПБ у царині сухомлиністики 
писали українські дослідники: відкриття 
читального залу Фонду В. О. Сухомлинського 
(Л. М. Заліток; Л. І. Ткаченко ін.); присвоєння 
бібліотеці імені В. О. Сухомлинського 
(П. І. Рогова); відкриття пам’ятника 
В. О. Сухомлинському в бібліотеці 
(О. А. Печенежська; загальнодержавна
реферативна база даних «Україніка наукова» 
як один із сегментів популяризації 
сухомлиністики (Л. М. Заліток; значення 
біобібліографічних покажчиків про творчий 
доробок В. О. Сухомлинського (Т. В. Добко);
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проведення бібліотечної секції в рамках 
педагогічних читань (І. І. Хемчян) тощо. Проте 
проблема багатоаспектного розвитку 
сухомлиністики, як складника педагогіки 
зокрема та гуманітарного знання загалом, в 
інформаційному просторі потребує системного 
висвітлення.

Мета статті -  розкрити роль ДНПБ як 
інтегратора й поширювача сухомлиністики в 
інформаційному просторі України.

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Зазначимо, що сухомлиністика 
-  це актуальний напрям в історії педагогіки з 
вивчення творчої спадщини В. О. Сухом- 
линського, до розвитку якого активно
долучилася ДНПБ ще в 2003 р., коли за 
сприяння родини Василя Олександровича, 
Всеукраїнської асоціації Василя
Сухомлинського створено читальний зал 
Фонду В. О. Сухомлинського. На думку 
академіка О. Я. Савченко, відкриття
читального залу Фонду В. О. Сухомлинського 
дає можливість користувачам бібліотеки 
ознайомитися з унікальними матеріалами, 
переданими сім’єю Василя Олександровича 
[13]. Зазначимо, що велика роль у 
започаткувати системного вивчення та
розвитку сухомлиністики в ДНПБ під 
безпосереднім керівництвом академіка 
О. В. Сухомлинської належить її першому 
директорові -  кандидату історичних наук 
П. І. Роговій, котра долучила до цієї проблеми 
науковців, серед яких і кандидат педагогічних 
наук Л. М. Заліток.

За підтримки керівництва НАГІН України, 
зокрема академіків В. Г. Кременя, О. Я. Сав
ченко, О. В. Сухомлинської, Всеукраїнської 
асоціації Василя Сухомлинського ДНПБ було 
присвоєно ім’я Василя Олександровича 
Сухомлинського (розпорядження Кабінету 
Міністрів України № 664 від 5 листопада 2003 
р.). У доповіді на урочистому зібранні, 
присвяченому цій непересічній і важливій як 
для бібліотеки зокрема, так і України загалом 
події, П. І. Рогова наголосила на її значенні: 
«Перш за все відкриваються нові перспективи 
у науковій діяльності бібліотеки, організації 
роботи читального залу Фонду 
В. О. Сухомлинського з подальшою
екскурсійною діяльністю, проведенням
педагогічних читань, зустрічей із видатними 
педагогами, послідовниками В. О. Сухом
линського, налагодженні зв’язків з 
організаціями та установами, які носять ім’я 
видатного педагога, та організації 
координаційної роботи з ними по 
популяризації творчої спадщини В. О. Сухом
линського, створенні електронної бази даних 
«Фонд В. О. Сухомлинського» для 
користування ним у всесвітній інформаційній 
мережі [12]. Пізніше з нагоди 90-річчя від дня

народження В. О. Сухомлинського (29 вересня 
2008 р.) у ДНПБ було відкрито перший у Києві 
пам’ятник великому педагогу [11].

Актуалізація дослідження творчої 
спадщини В. О. Сухомлинського, її 
затребуваність в умовах розбудови 
особистісно орієнтованої системи освіти в 
незалежній Україні через багатовекторність і 
дитиноцентрованість уможливили появу в 
освітньому просторі великої кількості праць 
науковців про педагога та його ідеї, видання й 
перевидання творів В. О. Сухомлинського. Це 
й зумовило потребу здійснення ДНПБ 
науково-інформаційної роботи щодо 
систематизації відповідних матеріалів та 
створення тематичних біографічних 
інформаційних ресурсів і біобібліографічних 
покажчиків з урахуванням нових 
комп’ютерних технологій та інформаційних 
можливостей.

Нині науковці бібліотеки продовжують 
спрямовувати дослідницькі зусилля на 
розвиток сухомлиністики, популяризацію ідей 
педагога. Науковий простір поповнили 
підготовлені фахівцями ДНПБ за наукового 
консультування О. В. Сухомлинської три 
видання біобібліограф ічного покаж чика про 
життя та діяльність В. О. Сухомлинського 
(2001, 2008, 2013) [17-19]. У 2018 р. 
співробітники бібліотеки підготували 
найповніший і всеохоплюючий
біобібліографічний покажчик «Василь 
Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя 
від дня народження», де представлено 
публікації з 1945 р. до 2017 р., присвячені 
життєдіяльності й творчій спадщині педагога, 
із метою популяризації його доробку як в 
Україні, так і за її межами. Ці видання являють 
собою джерельну базу для цілісного історико- 
педагогічного вивчення ідей
В. О. Сухомлинського, його художніх творів, а 
також відомостей про дослідження сучасними 
вченими напрацювань педагога в галузі освіти. 
Вважаємо, що нині педагогічна спадщина 
В. О. Сухомлинського набуває дедалі більшої 
актуальності в умовах розбудови Нової 
української школи, бо є невичерпним 
джерелом із різноманітних питань педагогічної 
теорії та практики через свою 
багатовекторність і дитиноцентрованість. 
Тому, безсумнівно, бібліографія постійно 
поповнюватиметься працями українських і 
зарубіжних науковців, зацікавлених його 
творчим доробком.

Із 2017 р. у бібліотеці діє оновлений 
читальний зал Ф онду В. О. Сухомлинського, 
який є структурною частиною сектору 
сухомлиністики відділу історії освіти ДНПБ. 
Його документний фонд налічує понад 5 тис. 
примірників документів, зокрема це: праці 
В. О. Сухомлинського українською та понад 50
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мовами світу; присвячені педагогу видання й 
матеріали з використання педагогічної 
спадщини вченого; публікації (статті 
В. О. Сухомлинського та про нього) із 
періодичних видань, їхні копії (1976-1977), а 
також документальні фільми про педагога 
(http://dnpb.gov.ua).

На базі читального залу Фонду 
В. О. Сухомлинського відбуваються
сист ематичні культ урно-освіт ні т а науково- 
практичні заходи  для здобувачів освіти (учні, 
студенти, аспіранти, докторанти), учителів, 
наукових і науково-педагогічних працівників: 
оглядові екскурсії; тематичні лекції в рамках 
науково-педагогічного лекторію «Педагогічна 
спадщина В. О. Сухомлинського в сучасному 
інформаційному простори); круглі столи, 
науково-практичні семінари тощо. Назвемо та 
коротко схарактеризуємо деякі з них: круглий 
стіл, присвячений 25-річчю від дня заснування 
Всеукраїнської асоціації Василя
Сухомлинського (2015), круглий стіл «Василь 
Сухомлинський «Трудные судьбы»: читаємо 
разом» (до 50-річчя публікації книги) (2016), 
науково-практичний семінар «Василь 
Сухомлинський і сучасне дошкілля» (2018), 
круглий стіл «Сухомлинському пишуть» 
(2018) та ін.

Інноваційним є прагнення привернути 
увагу освітянської громадськості до 
маловідомих праць В. О. Сухомлинського, 
осмислити актуальні для сьогодення ідеї 
педагога. У рамках круглого столу «Василь 
Сухомлинський «Трудные судьбы»: читаємо 
разом» (до 50-річчя публікації книги) 
обговорювалися питання щодо актуальності 
змісту видання, важливості соціально- 
педагогічних проблем, порушених 
В. О. Сухомлинським.

Варто відзначити співпрацю ДНПБ із 
закладами дошкільної освіти з метою 
запровадження ідей В. О. Сухомлинського. 
Щороку до річниці з дня народження педагога 
вихованці дитячих садочків м. Києва 
презентують у бібліотеці театралізовано- 
музичні програми, виставки малюнків та 
аплікацій за сюжетами його оповідань і казок. 
Низку заходів було проведено в рамках 
реалізації Концепції національно-
патріотичного виховання дітей та молоді: 
літературні читання «За казкою до 
Василя Сухомлинського» для вихованців 
дошкільного навчального закладу № 428 
м. Києва (2016); презентація виховного 
проекту «Я і моя родина -  казковий дивосвіт» 
(літературно-музичні композиції за творами 
В. О. Сухомлинського, 2016).

Плідним виявився організований спільно 
з Інститутом проблем виховання НАПН 
України науково-практичний семінар «Василь 
Сухомлинський і сучасне дошкілля» (до 100-

річчя з дня народження) (2018). У рамках 
заходу в ДНПБ відбулася презентаційна студія 
«Молодим дослідникам: читальний зал Фонду 
В. О. Сухомлинського пропонує». Науковці 
бібліотеки ознайомили студентську молодь з 
основними напрямами діяльності й послугами 
читального залу, зосередили увагу на 
документних і електронних ресурсах, 
присвячених вивченню й популяризації 
спадщини видатного педагога, та співпраці 
книгозбірні із закладами дошкільної освіти.

Оригінальністю вирізняється круглий стіл 
«Сухомлинському пишуть» (2018), оскільки 
він був присвячений епістолярній спадщині 
В. О. Сухомлинського, яка є невід’ємним 
складником його творчої діяльності й досі 
залишається недостатньо вивченою, 
малодослідженою, потребує подальшого 
розгляду та аналізу.

Нині на базі бібліотеки під керівництвом 
академіка О. Я. Савченко діє Всеукраїнська 
асоціація Василя Сухомлинського, яка з дня 
заснування в листопаді 1990 р. відіграє велику 
роль у розвитку сухомлиністики як 
добровільна громадська організація, покликана 
досліджувати, популяризувати й
впроваджувати в освітній простір творчу 
спадщину Василя Сухомлинського. Вона 
об’єднала навколо себе освітян України та 
зарубіжжя. Асоціація активно проводить 
педагогічні читання, наукові конференції, 
методичні заняття, семінари тощо [14 ]. 2015 р. 
у ДНПБ було проведено круглий стіл, 
присвячений 25-річчю від дня заснування цієї 
організації, із метою підбиття підсумків та 
окреслення перспектив її діяльності щодо 
розвитку сухомлиністики.

Вагомим внеском у розвиток 
сухомлиністики є проведення бібліотечної 
секції в рамках педагогічних читань «Василь 
Сухомлинський у діалозі з сучасністю». Із 
2007 р. і дотепер у рамках педагогічних читань 
організовано 11 бібліотечних секцій для 
шкільних бібліотекарів різних областей 
України: У рамках ювілейних педагогічних 
чигань «Василь Сухомлинський у діалозі з 
сучасністю: Творча спадщина Василя
Сухомлинського у вітчизняному і 
міжнародному вимірах» бібліотечна секція 
об’єднає бібліотечних працівників міста 
Кропивницького та Кіровоградської області у 
форматі круглого столу «Ціннісні виміри 
роботи шкільної бібліотеки як складової 
освітнього простору» (2018). Щорічно 
інформація про проведені бібліотечні секції, 
статті науковців ДНПБ і шкільних 
бібліотекарів оприлюднюється на сторінках 
науково-методичного часопису <Шкільна 
бібліотека плюс» [23].

Однією з традиційних форм популяризації 
ідей педагога є книж кові виставки, яких
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загалом було організовано понад 60. Назвемо 
окремі з них: «Ідеї В. О. Сухомлинського у 
контексті сучасних освітніх проблем» (2009), 
«В. О. Сухомлинський у контексті сучасної 
освіти та інформаційного суспільства» (2011), 
«Василь Сухомлинський -  провідник 
педагогіки людяності» (2012), «Розвиток ідей 
Василя Сухомлинського з формування 
здорового способу життя в сучасній 
педагогічній теорії та практиці» (2012), 
«Педагогіка В. О. Сухомлинського в контексті 
розвитку творчої особистості» (2013), 
«Гуманістична педагогіка
В. О. Сухомлинського в контексті виховання 
толерантної особистості» (2014), «Формування 
толерантності крізь призму педагогічних ідей 
Василя Олександровича» (2015), «Гуманна 
педагогіка В. О. Сухомлинського -  живильне 
джерело духовності» (2015), «Ідеї Василя 
Сухомлинського як концептуальна основа 
національно-патріотичного виховання» (2016), 
«Я і моя родина -  казковий дивосвіт» (2016), 
«До 50-річчя книги В. Сухомлинский 
«Трудные судьбы»: читаємо разом» (2017), 
«Ідеї В. О. Сухомлинського у національно- 
патріотичному вихованні дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку» (2018), 
«Сухомлинському пишуть» (2018), «Твори 
В. О. Сухомлинського мовами світу» (2018), 
«Василь Сухомлинський і сучасне дошкілля» 
(2018) та ін. Прикметно, що підготовка 
виставок передбачає створення каталогів, 
тобто списків представлених на них джерел. З 
інформацією про виставки й відповідною 
літературою можна ознайомитися на веб- 
порталі бібліотеки.

Розглянемо віртуальні форми, які 
презентує веб-портал ДНПБ. Ст орінка 
«Василь Олександрович Сухомлинський (1 9 1 8 -  
1970)»  містить такі складники: коротка 
біографія та характеристика творчого доробку 
педагога; діяльність Всеукраїнської асоціації 
Василя Сухомлинського щодо вивчення й 
популяризації його творчої спадщини; історія, 
зміст діяльності, документи та фото, послуги 
читального залу Фонду В. О. Сухомлинського 
тощо (http://dnpb.gov.ua).

Коротко згадаємо, що в складі Науково- 
педагогічної електронної бібліотеки є розд іл  
«П раці В. О. Сухомлинського т а літ ерат ура  
про нього». Б аза даних « Сухомлиністика» 
електронного кат алогу ДНПБ містить 
бібліографічні записи статей
В. О. Сухомлинського та про нього з 
періодичних і продовжуваних видань, які 
зберігаються у Фонді В. О. Сухомлинського.

Вагому роль у поширенні сухомлиністики 
відіграє постійно поповнюваний змістовний 
інформаційно-бібліографічний р есур с
«Видатні педагоги  України т а світ у», що є 
невід’ємною частиною національного

гуманітарного простору (2008-2018). Він 
містить розділ «Сухомлинський Василь 
Олександрович», де представлено такі 
відомості: біографія діяча; бібліографія його 
праць і матеріалів про нього; окремі 
повнотекстові твори; фотогалерея; товариства, 
асоціації, заклади, що носять ім’я педагога; 
інформація про нагороди, премії, пам’ятники, 
педагогічні читання, інтернет-ресурси, 
пов’язані з цією видатною постаттю тощо.

Безперечно, інформаційно-
бібліографічний ресурс має непересічне 
значення для розвитку педагогічної науки 
загалом і сухомлиністики зокрема, адже він: 
поповнює історико-педагогічне знання щодо 
особистості, її внеску в розвиток науки та 
практики (наповнення змісту підручників з 
історії освіти й педагогічної думки); 
забезпечує інформаційний супровід історико- 
педагогічної науки (основа написання 
дисертацій, планових науково-дослідних 
робіт); сприяє підготовці майбутніх педагогів 
(основа написання бакалаврських і 
магістерських робіт); уможливлює якісне 
проведення масових науково-практичних 
заходів (конференцій, круглих столів тощо), 
присвячених творчій діяльності В. О. Сухом
линського; інформаційно забезпечує 
проведення науково-просвітницьких,
громадсько-виховних заходів різного рівня. 
Водночас зазначений ресурс допомагає 
розкрити фонд ДНПБ, зокрема педагогічні 
джерела; задовольняти інформаційні потреби 
широкого кола віддалених користувачів 
України й світу (науковці, викладачі, 
студенти, аспіранти, докторанти). Важливо, що 
аналізований ресурс постійно оновлюється 
відповідно до нових здобутків історико- 
педагогічних студій, тобто в перспективі 
претендує на комплексне, глибоке й 
багатогранне висвітлення життя та діяльності 
видатного педагога в національному й 
зарубіжному освітньому просторі.

Висновки та перспективи подальших 
розвідок напряму. Отже, на основі аналізу 
щорічних звітів, матеріалів веб-порталу та 
читального залу Фонду В. О. Сухомлинського 
бібліотеки, статей науковців, з ’ясовано, що 
ДНПБ як структурна частина НАПН України є 
інтегратором і поширювачем сухомлиністики в 
інформаційному просторі України. Діяльність 
бібліотеки в цьому напрямі є вагомим внеском 
у розвиток української біографістики, освіти, 
педагогіки, гуманітаристики. Нині 
використовуються різноманітні форми
популяризації творчої спадщини
В. О. Сухомлинського: культурно-освітні
(оглядові екскурсії й тематичні лекції для 
працівників і здобувачів закладів освіти, 
бібліотечних працівників; інсценування казок і 
оповідань, виставки творчих робіт дітей за
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творами В. О. Сухомлинського; читання казок 
та оповідань дітьми разом із бібліотекарем 
тощо), науково-практичні (круглі столи, 
семінари, конференції, бібліотечна секція в 
рамках педагогічних читань), інформаційні 
(інформаційні ресурси, бази даних на веб- 
порталі, біобібліографічні покажчики тощо). 
Інформація про напрацювання, здобутки, 
досвід у царині сухомлиністики всебічно 
представлена на веб-порталі бібліотеки.

Серед перспектив розвитку
сухомлиністики як провідного напряму 
діяльності ДНПБ, до якого з кожним роком 
зростає інтерес, бачимо такі: поповнення 
створених інформаційних ресурсів; 
розміщення на веб-порталі бібліотеки 
інформації про життя й діяльність 
В. О. Сухомлинського англійською мовою, що 
уможливить ознайомлення ширшого кола 
користувачів електронних мереж із творчою 
спадщиною видатного педагога; координація 
та кооперація праці теоретиків і практиків 
освіти, істориків педагогіки, бібліографів 
освітянських книгозбірень у підготовці 
інформаційно-бібліографічного ресурсу, 
тематичних біобібліографічних покажчиків 
про життя, творчу діяльність педагога; 
урізноманітнення тематики лекцій, творчих 
заходів із зазначеного питання на базі 
читального залу Фонду В. О. Сухомлинського 
тощо. Відзначаючи провідну роль ДНПБ у 
розвитку сухомлиністики в інформаційному 
просторі, розуміємо необхідність осмислення 
на міждисциплінарній основі створених 
інформаційних ресурсів іншими бібліотеками, 
закладами освіти з метою глибокого вивчення 
й популяризації ідей видатного українського 
педагога в умовах розбудови Нової української 
школи. Про це йтиметься в подальших 
публікаціях.
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ТА ї ї  РЕАЛІЗАЦІЯ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ 
В. СУХОМЛИНСЬКОГО

П остан овка  т а  обгрунтування 
ак туальн ост і проблем и. Педагогіка 
партнерства набуває важливого значення як 
вектор гуманного і творчого підходу до 
кожного учасника освітнього процесу. 
Концепція Нової української школи базується 
на якісно новому рівні побудови

взаємовідносин між  учнями, педагогами і 
батьківською громадою. Новий зміст освіти 
щодо співробітництва педагогів і батьків з 
метою особистісного розвитку школярів 
орієнтує громаду на поважне ставлення до 
дітей з особливими освітніми потребами.

У концептуальних засадах «Нової
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