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Анотація. У статті розкрито зміст і роль створеного Державною 
науково-педагогічною бібліотекою України імені В.О. Сухомлинського 
електронного інформаційно-бібліографічного ресурсу «Видатні педагоги 
України та світу» для розвитку й поширення педагогічного біографічного 
знання в Україні. Зазначено, що нині постійно поповнюваний електронний 
ресурс містить відомості про 56 відомих вітчизняних та зарубіжних 
педагогів, освітніх діячів різних історичних періодів. Аргументовано, що 
електронний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги 
України та світу» дає змогу крізь призму біографій знаних педагогічних 
персоналій системно простежувати розвиток української та зарубіжної 
освіти, педагогічної думки як у макроісторичних, так і в мікроісторичних 
вимірах. Презентовано онлайн-проєкт «Ми стоїмо на плечах наших 
попередників: Видатні педагоги-ювіляри», розроблений відділом 
педагогічного джерелознавства та біографістики ДНПБ України імені 
В.О. Сухомлинського на базі цього електронного ресурсу. Висвітлено його 
зміст і значення для широкого кола користувачів бібліотеки, зокрема 
освітян та науковців. Окреслено подальші напрями розвитку онлайн-
проєкту. 

Ключові слова: педагогічна біографіка; електронні ресурси; інформаційно-
бібліографічні ресурси; електронний інформаційно-бібліографічний ресурс 
«Видатні педагоги України та світу»; онлайн-проєкт. 

Провідну роль в інтеграції та поширенні педагогічного біографічного 
знання в Україні відіграє Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В.О. Сухомлинського (далі — ДНПБ). На веб-порталі ДНПБ 
представлено електронний інформаційно-бібліографічний ресурс 
«Видатні педагоги України та світу», що розробляється фахівцями в 
межах наукових досліджень (2008–2014 рр. — керівник П.І. Рогова,  
із 2015 р. — Л.Д. Березівська). 
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Нині зазначений ресурс, який постійно допов-
нюється та оновлюється, містить 56 персоналій. 
Це відомі вітчизняні педагоги та освітяни різних 
історичних періодів розвитку освіти: 

Крім того, у ньому представлено й зарубіжні 
персоналії: 

Електронний інформаційно-бібліографічний 
ресурс «Видатні педагоги України та світу» систе-
мно презентує для освітянської громадськості: 

 біографію діяча; 
 бібліографію його праць і матеріалів про 

нього; 
 окремі повнотекстові твори; 
 додаткові матеріали, зокрема фотогалерею;  
 відомості, що розкривають діяльність устано-

ви, яка носить його ім’я (за наявності); 
 інформацію про нагороди, премії, пам’ятни-

ки, наукові читання, пов’язані з ім’ям видатної 
постаті тощо. 

Важливо, що робота над сторінкою кожної пер-
соналії електронного ресурсу триває безперервно. 

Зазначимо, що крізь призму біографій педаго-
гів та освітніх діячів простежується розвиток укра-
їнської освіти, гуманістичної педагогічної думки 
як у макроісторичних, так і в мікроісторичних 
вимірах. Прикметно, що інформаційно-
бібліографічний ресурс «Видатні педагоги Украї-
ни та світу» цілісно представляє життєвий шлях і 
науковий доробок певної відомої постаті й відо-
бражає ступінь її дослідженості в науковому 
просторі, а це сприяє поглибленню інформацій-
них запитів віддалених користувачів, зокрема 
науковців, викладачів, студентів, аспірантів, док-
торантів України та світу, із різноманітних про-
блем історії національної й зарубіжної освіти 
(Березівська, 2019). Водночас він забезпечує 
інформаційний супровід історико-педагогічної 
науки, бо є джерелом для написання дисертацій, 
наукових досліджень, бакалаврських і магістерсь-
ких робіт; сприяє наповненню змісту підручників 
з історії освіти та педагогіки; уможливлює якісне 
проведення масових науково-практичних заходів 
(конференцій, круглих столів тощо), присвячених 
творчій діяльності тих чи інших педагогів й освіт-
ніх діячів. Крім того, ресурс ознайомлює дослід-
ників із фондом ДНПБ, зокрема з педагогічними 
джерелами. 

Сьогодні це один із найбільш затребуваних 
електронних ресурсів ДНПБ, про що свідчать 
відповідні статистичні дані (станом на квітень 
2020 р. — 2439 переглядів; 2019 р. — 1510; 
2018 р. — 829). Причому, як бачимо, його популя-
рність зростає з кожним роком. 

Саме він став основою онлайн-проєкту  
«Ми стоїмо на плечах наших попередників: вида-
тні педагоги-ювіляри», започаткованого в квітні 
2020 р. відділом педагогічного джерелознавства 
та біографістики в межах виконання наукового 
дослідження «Педагогічна наука та освіта в  
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особах, документах, бібліографії» (2020–2022 рр., 
керівник — Л.Д. Березівська). У рамках проєкту 
на офіційній сторінці ДНПБ у Facebook користува-
чам надається посилання на повний текст однієї 
із праць відомого представника педагогічної 
науки, з якою вони можуть ознайомитись онлайн 
і залишити свої враження від прочитаного в  
коментарях. Розпочали його з постаті знаного 
українського педагога, психолога, громадського 
діяча Я.Ф. Чепіги (Зеленкевича) (1875–1938), 145-
річчя від дня народження якого освітянська гро-
мада святкуватиме 12 травня цього року. Позити-
вно, що до прочитання педагогічних праць 
Я.Ф. Чепіги долучаються наукові та науково-
педагогічні працівники, студенти педагогічних 
закладів вищої освіти — майбутні педагоги. 

Серед ювілярів 2020 р. — відомий український 
педагог, фахівець із питань дидактики та методи-
ки О.Ф. Музиченко, видатний італійський педагог, 
лікар М. Монтессорі та ін. Співробітники відділу 
педагогічного джерелознавства та біографістики 
ДНПБ оновлюють інформацію про ці персоналії, 
добирають праці для онлайн-прочитання.  
Проєкт триває. 
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Abstract. The article reveals the contents and the role of the electronic information and bibliographic resource “Prominent 
Ukrainian and World Educators” created by V.O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine for the 
development and dissemination of pedagogical biographical knowledge in Ukraine. At present a constantly replenished 
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different historical periods of education development. The electronic information and bibliographic resource “Prominent 
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