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ВІЗИТ ОСВІТЯН З КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНОЇ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ 
ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

4 жовтня 2019 р. відбулася зустріч президента Національної академії 
педагогічних наук України Василя Кременя з делегацією Китайської 
Народної Республіки. У зустрічі, зокрема, взяли участь: Лі Дженьсі, 
регіональний керівник, доктор педагогічних наук; Ші Даоксянг, заступник 
керівника; Кю Тао, генеральний секретар; Чанг Конг, заступник генераль-
ного секретаря; Володимир Луговий, перший віце-президент НАПН 
України; Олег Топузов, віце-президент НАПН України; Світлана Сисоєва, 
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Анотація. У поданому матеріалі висвітлено візит освітян і  науковців з 
Китайської Народної Республіки до Національної академії педагогічних наук 
України та Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В.О. Сухомлинського. Делегацію зарубіжних гостей зустрічали президент  
НАПН України В.Г. Кремень і директор бібліотеки Л.Д. Березівська. З’ясовано, 
що українські й китайські вчені мають багато спільних ідей щодо розвитку 
освіти та науки в Україні й Китайській Народній Республіці. Проаналізовано 
діяльність Всекитайської асоціації з вивчення спадщини Василя Сухомлинсько-
го та питання двосторонньої співпраці із Всеукраїнською Асоціацією Василя 
Сухомлинського, зміст кожного з напрямів. Зроблено висновок, що саме в Дер-
жавній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського, де у 
відділі історії освіти створено сектор сухомлиністики, проводиться велика 
робота з вивчення та популяризації творчої, наукової та методичної спадщи-
ни педагога, знаного у всьому світі.  

Ключові слова: візит освітян з КНР; Національна академія педагогічних наук 
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академік-секретар Відділення загальної педагогі-
ки та філософії освіти НАПН України; Олександра 
Савченко, голова ГО «Всеукраїнська асоціація 
Василя Сухомлинського»; Ольга Сухомлинська, 
головний науковий співробітник відділу історії 
освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В.О. Сухомлинського; Василина 
Хайруліна, член-кореспондент НАПН України; 
Параска Доценко, заступник начальника відділу 
наукових і керівних кадрів та міжнародних 
наукових зв’язків апарату Президії НАПН України. 
Українські і китайські вчені обговорили розвиток 
освіти і науки в Україні й Китайській Народній 
Республіці, діяльність Всекитайської асоціації з 
вивчення спадщини Василя Сухомлинського та 
питання двосторонньої співпраці. 

У рамках візиту до Національної академії 
педагогічних наук України делегація китайських 
освітян у кількості 14 осіб, яка приїхала в Україну 
з метою ознайомлення з місцями, повʼязаними з 
іменем видатного українського педагога Василя 
Олександровича Сухомлинського, завітала до 
Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В.О. Сухомлинського.  

Це імʼя добре знають і шанують педагоги 
Китайської Народної Республіки. Нині саме в 
бібліотеці, де у відділі історії освіти створено 
сектор сухомлиністики, проводиться велика 
робота з вивчення і популяризації творчої, 
наукової та методичної спадщини видатного 
педагога. 

Зустріла делегацію директор Бібліотеки 
Лариса Березівська, яка коротко ознайомила з 
історією і сьогоденням книгозбірні та показала 
виставки праць Василя Сухомлинського, приуро-
чені до 101 річниці педагога. Також гості ознайо-
милися з музейною експозицією, присвяченою 

20-річчю Державної науково-педагогічної бібліо-
теки України імені В.О. Сухомлинського. 

Науковий співробітник Леся Сухомлинська 
ознайомила членів делегації з діяльністю читаль-
ного залу Фонду Василя Сухомлинського, у якому 
сконцентрована більша частина книжок та 
експонатів бібліотеки, пов’язана з іменем педаго-
га. Академік НАПН України Ольга Сухомлинська 
розкрила зміст і напрями діяльності єдиного в 
Україні сектору сухомлиністики. Про діяльність 
Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського, 
робота якої розгортається в Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені 
В.О. Сухомлинського, розповіла академік НАПН 
України Олександра Савченко, голова Асоціації. 
Гості з великою зацікавленістю вислухали розпо-
віді та поділилися своїми враженнями від пере-
бування в Україні. 

Також китайські освітяни оглянули виставку 
дитячих робіт (малюнки, колажі, інсталяції) 
вихованців дошкільного закладу освіти № 418 
м. Києва на теми дитячих казок Василя Олександ-
ровича, які діти вже традиційно готують на день 
народження педагога – 28 вересня. 

VISIT OF EDUCATORS FROM THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA TO THE NATIONAL  
ACADEMY OF EDUCATIONAL SCIENCES OF UKRAINE AND V.O. SUKHOMLYNSKYI  

STATE SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL LIBRARY OF UKRAINE  

Lesia Sukhomlynska 
Research Fellow of the Department of Education History, V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and  

Pedagogical Library of Ukraine, National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Abstract. This article highlights a meeting of scientists of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine headed 
by President of NAES of Ukraine Vasyl Kremen and V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine led 
by director Larysa Berezivska with a delegation of educators of the Republic of China.  

It is found that Ukrainian and Chinese scholars have many common ideas about the development of education and 
science in Ukraine and the People's Republic of China. The activities of Vasyl Sukhomlynsky All-Chinese Association and the 
issues of bilateral cooperation with Vasyl Sukhomlynsky All-Ukrainian Association, the content of each of the directions are 
analyzed. It is concluded that it is precisely at the V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine, 
where the Department of Sukhomlinistics was created, a great deal of work is being done to study and popularize the 
teacher's creative, scientific and methodological heritage. 
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