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ПОСТАТЬ МАРІЇ МОНТЕССОРІ В ІНФОРМАЦІЙНО-

БІБЛІОГРАФІЧНОМУ РЕСУРСІ «ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ 

УКРАЇНИ ТА СВІТУ» ДНПБ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

(ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) 

У статті крізь призму історико-бібліографічних досліджень презентовано 

сторінку «Марія Монтессорі» в інформаційно-бібліографічному ресурсі 

«Видатні педагоги України та світу». Унаочнено основні принципи педагогіки 

авторки, їх функціонування в українському освітньому дискурсі. Констатовано, 

що педагогічне вчення Марії Монтессорі побудоване на ідеях вільного, 

природовідповідного виховання та передбачає насамперед виховання 

самостійності дитини, всебічного її розвитку, а основні постулати педагога 

(створення виховного і розвивального середовища, зв’язок із природою, 

постійне вивчення особистості дитини в діяльності, виховання позитивних 

почуттів, власної гідності, самопізнання своїх можливостей, вироблення 

самодисципліни, самоорганізації) є найвищим мірилом педагогічного гуманізму 

й до сьогодні. Подано детальну характеристику розділів сторінки: «Біографія», 

«Бібліографія праць М. Монтессорі», «Бібліографія публікацій про життя та 

діяльність», «Повнотекстові документи», «Фотогалерея», «Навчальні заклади, 

які працюють за системою М. Монтессорі». Зокрема проілюстрвано рідкісні 

видання Марії Монтессорі, котрі знаходиться у фондах ДНПБ 

ім. В. О. Сухомлинського та розміщені в електронній бібліотеці ДНПБ (у 

рубриці «Повнотекстові документи» подано повні скановані їх варіанти). 

Закцентовано, що осмислення педагогічних ідей Марії Монтессорі потребує 

широкого педагогічного контексту, глибоких психологічних підходів та 

особливих філософських концепцій, які переосмислюватимуться та 

варіюватимуться у різних педагогічних системах ще не одне століття, 

набуваючи нових смислів та парадигм. Доведено, що персоналія Марії 

Монтессорі в електронному інформаційно-бібліографічному ресурсі «Видатні 

педагоги України та світу» забезпечує інформаційний супровід історико-

педагогічного знання, є тим навчальним контентом, який формує педагогічний 

світогляд, підвищує духовний рівень майбутніх педагогів, слугує джерельною 

базою для написання наукових робіт (магістерських, дисертацій), розроблення 

окремих спецкурсів з педагогіки, консолідує творчі підходи українських і 

зарубіжних істориків освіти та є вагомим засобом популяризації в Україні 

кращих здобутків європейської педагогіки. 
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Постановка проблеми. Сьогодні у центрі досліджень історії педагогіки 

знаходиться проблема розвитку вітчизняної біографістики. Біографістика як 

наукова дисципліна, яка «вивчає теорію, методологію, методику, історіографію, 

практику та термінологічний апарат історико-біографічних досліджень…»[6, с. 

148], є важливою частиною національної науки й культури, окреслює світогляд 

певного соціуму, глибинну систему його цінностей, демонструє феномен його 

ментальної приналежності. Тобто «дає можливість пізнавати національну історію й 

відкривати бачення перспективи розвитку нації та національної історичної місії» 

[6, с. 150]. Як зазначають дослідники історії педагогіки, зокрема доктор 

педагогічних наук, професор О. В. Сухомлинська: «…звернення до творчої 

біографії є і традицією, й інновацією, оскільки збагачує та урізноманітнює наші 

уявлення про історико-педагогічний процес, сприяє новому його прочитанню, а 

також відкриває нові грані, новий зміст, нові цінності цього процесу як важливі 

аспекти наукового дискурсу» [23, с. 4]. 

В умовах сучасного інформаційного суспільства актуальними питаннями для 

дослідників історії педагогіки стали: формування біографічних інформаційних 

ресурсів, способи подання біографічних матеріалів, групи споживачів біографічної 

продукції тощо. Впродовж останніх років на веб-сайтах бібліотек в електронній 

формі функціонують бібліографічні інформаційні ресурси, які наповнюються 

власними інтелектуальними продуктами у галузі біографіки та бібліографії 

(біографічні ресурси – це насамперед зафіксовані, проаналізовані та синтезовані 

знання, підготовлені для передачі споживачам у вигляді документально фіксованої 

бібліографічної інформації).  

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 

В. О. Сухомлинського (далі ДНПБ) як структурна частина НАПН України та 

провідна наукова установа, котра здійснює інтеграцію та поширення педагогічного 

біографічного знання в Україні, на своєму веб-сайті представляє інформаційно-

бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу». Ресурс створюється 

фахівцями ДНПБ у межах наукових досліджень з 2008 р. та, як доречно зауважує 

доктор педагогічних наук, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 

керівник та впроваджувач ресурсу Л. Д. Березівська: «…популяризує кращі 

здобутки вітчизняної та зарубіжної науки про освіту, педагогіку й психологію 

шляхом консолідації інформації про визначних вітчизняних і зарубіжних осіб, 

зокрема висвітлення їх життя, діяльності, творчої спадщини [1, с. 225]. Науковець 

зазначає, що «…крізь призму біографій педагогів та освітніх діячів (висвітлених у 

ресурсі, – зауваження наші. – С. Хопта) простежується розвиток української освіти, 

гуманістичної педагогічної думки як у макроісторичних, так і в мікроісторичних 

вимірах.  Прикметно,  що інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги 

України та світу цілісно представляє життєвий шлях і науковий доробок певної 

відомої постаті й відображає ступінь її дослідженості в науковому просторі, а це 

сприяє поглибленню інформаційних запитів віддалених користувачів, зокрема 

науковців, викладачів, студентів, аспірантів, докторантів України та світу, із 

різноманітних проблем історії національної й зарубіжної освіти…» [3, с. 2].  

Ресурс постійно доповнюється та розширюється новими біографічними 

фактами й культурно-історичними подіями. На сьогодні він висвітлює понад 56 
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персоналій, серед яких вагоме місце займає постать відомого педагога-новатора, 

антрополога, психолога Марії Монтессорі.  

Цього року виповнюється 150 років від дня народження Марії Монтессорі. 

Починаючи з ХХ ст. і до сьогодні педагогіка авторки є однією з найзатребуваніших 

методик розвитку дитини у світі, багато шкіл та дошкільних навчальних закладів 

навчаються за її методом та керуються принципами її педагогічного знання.  

Метою розвідки є висвітлення сторінки Марії Монтессорі в інформаційно-

бібліографічному ресурсі «Видатні педагоги України та світу»; характеристика 

змісту рубрик сторінки; оприлюднення доробку вченої та наукових розвідок про 

неї з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 

Аналіз досліджень і публікацій. Зміст та різні аспекти ресурсу висвітлили у 

педагогічних та бібліографічних розвідках українські науковці: Л. Д. Березівська, 

О. В. Воскобойнікова-Гузєва, А. М. Доркену, Л. О. Пономаренко, В. І. Попик, П. І. 

Рогова, С. М. Хопта, Є. Ф. Демида, Т. М. Дерев’янко, Т. С. Павленко. Окрім цього 

ресурс став основою онлайн-проєктів «Ми стоїмо на плечах наших попередників: 

Видатні педагоги-ювіляри» (квітень 2020 р.) та «Читаймо Сухомлинського онлайн» 

(березень 2020 р.), розширивши свою функціональність у мережу «Facebook».  

Виклад основного матеріалу. Ім’я Марії Монтессорі займає унікальну роль 

у європейському освітньому просторі. Як зазначають дослідики (І. Дичківска, 

Т. Поніманська, О. Сторонська, М. Чепіль, Н. Дудик, А. Дорофєва), у світовому 

педагогічному досвіді не було і немає такої концентрації різних знань, як у її 

педагогіці.  

За рішенням Юнеском, Марія Монтессорі була внесена до списку педагогів, 

які сформували хід педагогічного мислення в ХХ ст. (Джон Дьюї, Марія 

Монтессорі, Антон Макаренко, Георг Керґенштейнер). Сторінка, присвячена 

Г. Керґенштейнеру, теж представлена в інформаційно-бібіографічному ресурсі 

«Видатні педагоги України та світу» та проаналізована науковцем ДНПБ 

ім. В. О. Сухомлинського Є. Ф. Демидою у дослідженні «Відображення творчого 

спадку німецького педагога-реформатора кінця ХІХ початку ХХ століття Георга 

Кершенштейнера в електронному джерельному ресурсі на порталі ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського» [8].  

Кандидатуру Марії Монтессорі тричі висували для присудження 

Нобелівської Премії миру (1949, 1950, 1951 рр.). Педагогічне вчення авторки 

побудоване на ідеях вільного, природовідповідного виховання дитини, передбачає 

насамперед виховання самостійності дитини, всебічного її розвитку, а основні 

принципи педагога (створення виховного і розвивального середовища, зв’язок із 

природою, постійне вивчення особистості дитини в діяльності, виховання 

позитивних почуттів, власної гідності, самопізнання своїх можливостей, 

вироблення самодисципліни, самоорганізації) є найвищим мірилом педагогічного 

гуманізму й до сьогодні.  

Філософія педагогіки Марії Монтессорі формується на вірі у безмежні 

можливості дитини та у могутності всотуючого розуму (здатності дитини вчитися, 

прагненні до навчання, реалізація якого забезпечується сприятливим навколишнім 

середовищем). У Працях «Дім дитини. Метод наукової педагогіки», «Керівництво 

до мого методу», «Самовиховання й самонавчання у початковій школі», 

«Всотуючий розум» лежить екзистенційна потреба заглиблення у неповторну 

сутність дитини, у «філософію серця» маленького індивіда. Як доречно 

зауважують дослідники педагогіки Марії Монтессорі І. М. Дичківська, 
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Т. І. Поніманська: «Основною метою початкової освіти Монтессорі вважала 

розвиток уваги і збереження дитячого прагнення до дослідницької діяльності, 

радості і віри в диво, тобто якостей, властивих усім дітям, і які, на її думку, 

знищуються освітою.  

Дослідники (М. Чепіль, Н. Дудик) умовно виділяють у Монтессорі-

педагогіці такі напрями виховання: розумове, моральне, естетичне, екологічне, 

космічне, фізичне, виховання характеру, весь час наголошуючи на тому, що 

«педагогіка авторки не протиставляє особистості педагога і дитини, вважаючи їх 

рівноцінними у вихованні. А такий підхід суголосний із гуманістичними 

традиціями української етнопедагогіки і сучасними концепціями навчання та 

виховання» [34, с. 177]. 

Отож, роботи Марії Монтессорі різновекторні, тому читач почерпне у них те, 

що його цікавить, буде це філософія освіти чи методика навчання письму. 

Осмислення ж педагогічних ідей Марії Монтессорі потребує широкого 

педагогічного контексту, глибоких психологічних підходів та особливих 

філософських концепцій, які переосмислюватимуться й варіюватимуться у різних 

педагогічних системах ще не одне століття, набуваючи нових смислів та парадигм.  

Сторінка «Марія Монтессорі» в електронному інформаційно-

бібліографічному ресурсі «Видатні педагоги України та світу» створена фахівцями 

бібліотеки – молодшим науковим співробітником ДНПБ Гордій О. О. 

(бібліографічні редактори: Вербова В. В., Горбенко Н. А.); доповнена кандидатом 

філологічних наук, старшим науковим співробітником відділу педагогічного 

джерелознавства та біографістики Хоптою С. М. й представлена у таких рубриках: 

«Біографія», «Бібліографія праць М. Монтессорі», «Бібліографія публікацій про 

життя та діяльність», «Повнотекстові документи», «Фотогалерея», «Навчальні 

заклади, які працюють за системою М. Монтессорі». 

У рубриці: «Біографія» подано стислу характеристику життя й творчості 

письменниці, окреслено творчий шлях та педагогічні ідеї Марії Монтессорі, 

синтезовано основні віхи діяльності. За основу взято статтю  Т. В. Філімонової 

«Монтессорі Марія» (Енциклопедія освіт / Акад. пед. наук України; головний ред. 

В. Г. Кремень) та матеріал із навчального посібника М. Чепіль та Н. Дудик 

«Педагогіка Марії Монтессорі». Інформація допоможе умовно розставити акценти 

у біографічній та творчій діяльності педагога, виокреслити найважливіші етапи в її 

творчості, які варто студіювати глибше, беручи за основу матеріал інших рубрик, 

проаналізованих нами нижче. 

У Рубриці «Бібліографія праць М. Монтессорі» подано праці педагога, з 

якими можна познайомитись у фондах ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського. Так, 

досить цікавою та рідкісною є книга Марії Монтессорі «Дом ребенка. Метод 

научной педагогики» (1913) [13], котра знаходиться у фондах ДНПБ 

ім. В. О. Сухомлинського (представлена книга і у електронній бібліотеці ДНПБ). 

Книга перекладена з італійської мови С. Г. Займовським, доповнена англійським та 

американським виданнями зі вступною статтею професора Гарвардського 

університету Генрі Гольмса. Для прикладу наводимо ілюстрації. 
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У змісті видання 

представлено такі розділи: 

«Передмова автора до 

англійського та американського 

видання», «Історія методів», 

«Загальна частина. Педагогічні методи, які використовують в домах дитини», «Як 

давати урок», «Частина спеціальна. Приклади розкладу годин в домах дитини», 

«Харчування і дієта дитини», «Фізичне виховання. Гімнастика», «Трудове 

навчання у вихованні», «Виховання почуттів», «Виховання почуттів та ілюстрація 

дидактичних матеріалів», «Розумове виховання, «Принципи виховання читанню і 

письму», «Мовлення у дітей. Дефекти мовлення», «Навчання лічбі і знайомство з 

математикою», «Порядок вправ», «Загальний огляд дисциплін», «Висновки і 

враження» тощо.  

Не менш цінною є книга з фонду ДНПБ «Руководство к моему методу с 

прибавлением статьи Р. Ландеберг «Опыты школ в Англии по методу Монтессори» 

(1916) [17], котра теж розміщена в електронній бібліотеці ДНПБ (у рубриці 

«Повнотекстові документи» подано повний сканований її варіант). Текст книги 

захоплює тим, що ілюструється й унаочнюється малюнками й підписами до 

малюнків, котрі передають педагогічну атмосферу автора, її технологію виховання 

та навчання. Окрім цього світлини унаочнюють організацію розвивального 

середовища, що є особливо значущим для дослідників і практиків педагогічних 

ідей авторки, сучасних послідовників методу Марії Монтессорі, котрі на основі 

експериментів модернізують її теорію, враховуючи сучасні вимоги науково-

технічного прогресу та тенденції соціального розвитку суспільства. Подаємо 

ілюстрації та фрагменти книги. 
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У фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського зберігаються й такі праці 

Марії Монтессорі: «Арифметика в детском саду» (1922) [11], що містить 

дидактичні матеріали з математики, особливості роботи з якими висвітила 

Ю. Фаусек [31]; «Метод наукової педагогіки та практики його в Домах для дитини» 

(1913) [14] тощо. З іншими виданнями з фонду ДНПБ ви можете ознайомитись, 

перейшовши за посиланням https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-

resursy/vydatni  pedahohy/10350 . 

У рубриці «Бібліографія публікацій про життя та діяльність» частково 

подано наукові надбання про життя та творчу діяльність педагога з фонду ДНПБ 

України ім. В. О. Сухомлинського та інших бібліотек: статті у фахових, науково-

популярних журналах, монографії, підручники, дисертації тощо. Серед них 

відзначимо рідкісні праці Ю. І. Фаусек «Грамматика у маленьких детей по 

Монтессори»(1928) [26], «Детский сад Монтессори : опыты и наблюдения в 

течение двенадцати лет. Работы в дет. садах по системе Монтессори» (1926) [27], 

«О внимании у маленьких детей : (по Монтессори)» (1922) [28], «Обучение грамоте 

и развитие речи по системе Монтессори : с 12 рис. в тексте» (1924) [29], «Обучение 

счету по системе Монтессори» (1924) [31], «Развитие интеллекта у маленьких 

детей : (по Монтессори)» (1922) [32], «Школьный материал Монтессори: грамота и 

счет» (1929) [33] тощо. Зберігається у дисертаційному фонді ДНПБ і дисертація 

кандидата педагогічних наук А. М. Ільченко «Ідеї раннього і вільного виховання 

дітей з обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині 

М. Монтессорі» (2007) [10].  Детальнішу інформацію див. за посиланням  

(https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni-pedahohy/10350-). 

У рубриці «Повнотекстові документи» подано рідкісні видання із фонду 

ДНПБ «Дом ребенка. Метод научной педагогики» (1913) [13], «Руководство к 

моему методу: С прибавлением статьи Р. Ландсберг “Опыты школ в Англии по 

методу Монтессори”» (1916) [17], фрагменти педагогічних творів авторки, 

перекладених з англійської мови, котрі надруковані в посібнику І. М. Дичківської, 

Т. І. Поніманської «М. Монтессорі: теорія і технологія» [7], («Про принципи моєї 

школи», «Самовиховання і самонавчання в початковій школі», «Всотуючий розум» 

https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni%20%20pedahohy/10350
https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni%20%20pedahohy/10350
https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni-pedahohy/10350-
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тощо); посібник І. М. Дичківської, Т. І. Поніманської «М. Монтессорі: теорія і 

технологія» [7]; книги «Дети – другие: Взрослый как обвиняемый. Часть І», «Дом 

ребенка. Метод научной педагогики» [12] тощо. 

Рубрика «Фотогалерея» представляє світлини, марки та грошові одиниці із 

зображенням педагога, пам’ятні дати й події, які увіковічнюють ім’я видатної 

діячки. Так, в розділі розміщено світлини Марії Монтессорі, котра готується до 

проведення курсу лекцій в Америці (1913 р.), виступає на третьому міжнародному 

конкурсі з підготовки Монтессорі-вчителів у Римі (Італія), 1915 р., квартиру-музей 

Марії Монтессорі в Амстердамі, будинок у місті К’ярвалле, поштову марку, 

випущену італійською поштою у 2007 р. на честь століття відкриття першого 

Будинку дитини Марії Монтессорі, індійську марку, присвячену 100-літтю від дня 

народження М. Монтессорі, банкноту Італії, присвячену М. Монтессорі, пам’ятник 

Марії Монтессорі на католицькому кладовищі, неподалік від міста Ноордвік 

(Голландія), (1952 р.), пам’ятну табличку на будинку, в якому жила Марія 

Монтессорі тощо. 

Рубрика «Навчальні заклади, які працюють за системою М. Монтессорі», 

репрезентує список тих закладів, які працюють за методикою Марії Монтессорі в 

Україні (Джерело: Всеукраїнська асоціація Монтессорі-вчителів. - URL 

http://montessoriassociation.org.ua/uk), серед них: дитячі садки та навчальні центри 

міста Києва (Дитячий садок № 256, «МОНТЕССОРI. ПЕРШI КРОКИ» Центр 

розвитку дитини, Школа Монтессорі Нової Епохи, Монтессорі Школа-садок на 

Оболоні, ТОВ «Приватний дошкільний навчальний заклад «Урбан Кідс», Clever 

Kids. Перша школа. Другий дім, «Класики», ЦРД «Дім малечі», Дитячий центр 

«Монтессорі на Липках», ЖК «Новопечерські Липки», Школа Монтессорі «UMI», 

Дошкільний навчальний заклад №31 «Незабудка»); міста Білої Церкви (Дитячий 

садок №75); міста Львова (Монтессорі-Центр реабілітації дітей-інвалідів 

дошкільного віку «Соняшник»); міста Полтави (Монтессорі центр реабілітації 

дітей-інвалідів дошкільного віку «Соняшник»); міста Світловодська (Дошкільний 

навчальний заклад №12); міста Вараша (Кузнецовськ), Рівненська область (ДНЗ 

Вербиченька №7); міста Вінниці (Навчально-виховний комплекс «Школа АІСТ»: 

Центр розвитку дитини – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів); міста Суми 

(Сумський навчальний заклад «Радість»); міста Івано-Франківська («Навчально-

виховний комплекс «Українська Монтессорі-школа «Смайлик»). 

Підсумовуючи, наголосимо, що сторінка «Марія Монтессорі» потребує 

постійного вивчення та оновлення, оскільки педагогіка авторки і сьогодні не 

втрачає своєї актуальності, а навпаки, набуває її, розгортаючи сучасний наративний 

дискурс про методи та принципи її педагогічного вчення, про нові підходи до її 

педагогічної системи.   

Висновки й перспективи подальших розвідок. Отже, персоналія Марії 

Монтесорі в електронному інформаційно-бібліографічному ресурсі «Видатні 

педагоги України та світу»  забезпечує інформаційний супровід історико-

педагогічного знання, є тим навчальним контентом, який формує педагогічний 

світогляд, підвищує духовний рівень майбутніх педагогів, слугує джерельною 

базою для написання наукових робіт (магістерських, дисертацій), розроблення 

окремих спецкурсів з педагогіки, консолідує творчі підходи українських і 

зарубіжних істориків освіти та є вагомим засобом популяризації в Україні кращих 

здобутків європейської педагогіки. Подальших досліджень потребує вивчення 

застосування принципів та методів Марії Монтессорі  в системі української освіти 
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на різних рівнях,  відстеження відкриття та заснування закладів, котрі працюють за 

принципами та методами педагога, аналіз літератури, котра присвячена видатній 

діячці та її творчості. 
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FIGURE OF M. MONTESSORI IN INFORMATION AND 

BIBLIOGRAPHIC RESOURCE “OUTSTANDING TEACHERS OF 

UKRAINE AND THE WORLD” OF V. O. SUKHOMLYNSKYI 

SSPL OF UKRAINE 

(TO THE 150 TH ANNIVERSARY OF HER BIRTH) 

In the article the figure of M. Montessori in information and bibliographic resource 

“Outstanding teachers of Ukraine and the World” has been analyzed through the prism 

of historical and biographical researches. The basic principles of the author's 

pedagogy, their functioning in the Ukrainian educational discourse have been outlined. 

It has been stated that the pedagogical teaching of Maria Montessori is based on the 

ideas of free, environmentally friendly education and involves primarily the education 

of the child's independence, his or her comprehensive development. And the basic 

postulates of the teacher (such as creation of educational and developmental 

environment, connection with nature, constant study of the child's personality in 

activity, upbringing of positive feelings, self-worth, self-knowledge of the 

possibilities, development of self-discipline, self-organization) are the highest measure 

of pedagogical humanism to our days. A detailed characteristics of the main chapters 

of page “Biography”, “Bibliography of Maria Montessori’s works”, “Bibliography of 

publications about her life and activities”, “Full-Text documents”, “Photo Gallery” 

and “Educational institutions which works on the Maria Montessori’s system” were 

highlighted and analyzed. In particular, Maria Montessori`s rare editions, which are 
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placed in the funds of V. O. Sukhomlynskyi, and in the digital library of the SSPL of 

Ukraine (in the section "Full-text documents" are given full scanned versions). It is 

emphasized that the understanding of Maria Montessori's pedagogical ideas requires a 

broad pedagogical context, deep psychological approaches and special philosophical 

concepts that will be rethought and varied in different pedagogical systems for 

centuries, acquiring new meanings and paradigms. It has been proven that the 

personality of Maria Montessori in the electronic information and bibliographic 

resource “Outstanding teachers of Ukraine and the World” provides information 

support of historical and pedagogical knowledge, is the same educational content, that 

forms the pedagogical worldview, raises the spiritual level of future teachers, serves as 

a source base for writing scientific papers (master's theses, dissertations), developing 

separate special courses in pedagogy, consolidates creative approaches of Ukrainian 

and foreign educational historians. It is an important means of promoting the best 

achievements of European pedagogy in Ukraine. 

Key words: Maria Montessori; information and bibliographic resource “Outstanding 

teachers of Ukraine and the World”; V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and 

Pedagogical Library of Ukraine; historical and pedagogical knowledge. 
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