


СУХОМЛИНІСТИКА ЯК НОВИЙ НАПРЯМ У ПЕДАГОГІЦІ В ДІЯЛЬНОСТІ ДНПБ 
УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

2003 р. – засновано читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського 
(понад 3 тис. документів)



ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ ФОНДУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДНИК 
СЕКТОРУ СУХОМЛИНІСТИКИ 

(2016–2021)



ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ ФОНДУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Майже 6 тис. документів:

• праці педагога українською

та понад 50 мовами світу;

• присвячені педагогу видання

й матеріали про

використання педагогічної

спадщини вченого;

• статті В. О. Сухомлинського

та про нього з періодичних

видань, їх копії (1976–1977);

• відео- і фотодокументи.



НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

• науковий,
• науково-інформаційний,
• науково-методичний,
• соціокультурний,
• міжнародний.



НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПУБЛІКАЦІЇ – 122

Публікації 2016–2020 рр. (56)



БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

https://dnpb.gov.ua/ua/bibliohrafich
ni-resursy/bibliohrafichna-

produktsiya/biobibliohrafichni-
pokazhchyky/

понад 5300 завантажень

https://dnpb.gov.ua/ua/bibliohrafichni-resursy/bibliohrafichna-produktsiya/biobibliohrafichni-pokazhchyky/


НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

(всього – майже 60)



НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

❑ науково-практичний семінар «Василь
Сухомлинський і сучасне дошкілля» (2018)
https://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/seminary/vasyl-

sukhomlynskyy-i-suchasne-doshkillya/;

❑ круглі столи:

▪ «Василь Сухомлинський “Трудные
судьбы”: читаємо разом» (2017)
http://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/kruhli-

stoly/vasil-sukhomlinskiy-trudnyye-sudby/;

▪ «Сухомлинському пишуть» (епістолярна
спадщина педагога) (2018)
http://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/kruhli-
stoly/sukhomlynskomu-pyshut-epistolyarna-

spadshchyna-pedahoha/;

▪ «Серце віддаю дітям: до 50-річчя виходу
книги» (2018) http://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-
zakhody/kruhli-stoly/sertse-viddayu-dityam-do-50-

richchya-vykhodu-knyhy/;

▪ «Василь Сухомлинський у літературі та
мистецтві» (2019) http://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-
zakhody/kruhli-stoly/vasyl-sukhomlynskyy-u-literaturi-

ta-mystetstvi/ та ін.

https://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/seminary/vasyl-sukhomlynskyy-i-suchasne-doshkillya/
http://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/kruhli-stoly/vasil-sukhomlinskiy-trudnyye-sudby/
http://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/kruhli-stoly/sukhomlynskomu-pyshut-epistolyarna-spadshchyna-pedahoha/
http://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/kruhli-stoly/sertse-viddayu-dityam-do-50-richchya-vykhodu-knyhy/
http://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/kruhli-stoly/vasyl-sukhomlynskyy-u-literaturi-ta-mystetstvi/


КРУГЛИЙ СТІЛ В ОНЛАЙН-ФОРМАТІ 
«ЗБІРКИ ТВОРІВ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО: 

ЛІТЕРАТУРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС» (2020)

https://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/kruhli-stoly/zbirky-tvoriv-v-o-
sukhomlynskoho/

https://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/kruhli-stoly/zbirky-tvoriv-v-o-sukhomlynskoho/


XXVII ВСЕУКРАЇНСЬКІ ПЕДАГОГІЧНІ ІНТЕРНЕТ-ЧИТАННЯ
«ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ.

ІДЕЇ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ 
ПРАКТИК: НАБУТИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ» (2020)

https://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/konferentsiyi/24560-2/

https://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/konferentsiyi/24560-2/


НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТОРІНКА ВАСИЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСЬКОГО 

(1918–1970)

https://dnpb.gov.ua/ua/governance/

https://dnpb.gov.ua/ua/governance/


СТОРІНКА «СУХОМЛИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ» 

ЯК СКЛАДНИК ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО РЕСУРСУ 

«ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ» 

https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-
resursy/vydatni-pedahohy/sukhomlynskyy-v-o/

https://dnpb.gov.ua/ua/informatsiyno-bibliohrafichni-resursy/vydatni-pedahohy/sukhomlynskyy-v-o/


КОЛЕКЦІЯ «СУХОМЛИНІСТИКА» НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ 
БІБЛІОТЕКИ ДНПБ (224 повнотекстові праці)

БАЗА ДАНИХ «СУХОМЛИНІСТИКА» ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ ДНПБ
(понад 4600 бібліографічних записів)

http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe

http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe


ОНЛАЙН-ПРОЄКТИ:
«ЧИТАЙМО СУХОМЛИНСЬКОГО ОНЛАЙН» (2020 р., 30 дописів), 

«АФОРИЗМИ СУХОМЛИНСЬКОГО» (2020, 28 дописів),«КАЗКИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У 
ПІДРУЧНИКАХ ТА ПОСІБНИКАХ О. Я. САВЧЕНКО» (2021 р., 2 дописи), 

«SUKHOMLINSKY NEWS» (2021 р., 2 дописи), 
«ВІРТУАЛЬНИЙ ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ ФОНДУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО» (2021)

https://www.facebook.com/dnpb
.gov.ua

https://dnpb.gov.ua/ua/virtualnyy-
chytalnyy-zal-fondu-
sukhomlynskoho/

https://www.facebook.com/dnpb.gov.ua
https://dnpb.gov.ua/ua/virtualnyy-chytalnyy-zal-fondu-sukhomlynskoho/


ЕКСПОЗИЦІЙНО-ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ (понад 60)



ЕКСПОЗИЦІЙНО-ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ

❑ «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. Сухомлинського “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);
❑ «Василь Сухомлинський у літературі і мистецтві» (2019);
❑ «Василь Сухомлинський про екологічне виховання» (2020).



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

БІБЛІОТЕЧНІ СЕКЦІЇ В РАМКАХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ 

«ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ» (2007–2020)

❑ «Роль шкільної бібліотеки у формуванні громадянина України» (2007);

❑ «Творче використання спадщини В. О. Сухомлинського в роботі шкільної бібліотеки» (2008);

❑ «В. О. Сухомлинський про роль освіти і бібліотеки у вихованні моральності особистості» (2009);

❑ «Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в діяльності освітянських бібліотек»
(2011);

❑ «Просвітницька функція шкільних бібліотек у формуванні здорового способу життя» (2012);

❑ «Роль шкільної бібліотеки у розвитку творчої особистості учнів» (2013);

❑ «Шкільна бібліотека – осередок толерантності» (2014);

❑ «Виховання культури читання в сучасній бібліотеці» (2015);

❑ «Роль шкільної бібліотеки у формуванні національної свідомості учнів» (2016);

❑ «Роль бібліотеки у творчому розвитку дитини засобами інформаційно-комунікаційних технологій»
(2017);

❑ «Ціннісні виміри роботи шкільної бібліотеки як складника освітнього простору» (2018);

❑ «Методична спадщина Василя Сухомлинського у бібліотечному та музейному просторі» (2019);

❑ «Про творчий досвід вчителів і шкільних бібліотекарів, які працюють за ідеями педагога» (2020).

❖ Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини»

(до 100-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського) і вебінар (приблизно 1000 підключень).



СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ЛЕКТОРІЇ (майже 400 лекцій та екскурсій)

https://dnpb.gov.ua/ua/науково-
інформаційна-діяльність/науково-

педагогічний-лекторій/

https://dnpb.gov.ua/ua/науково-інформаційна-діяльність/науково-педагогічний-лекторій/


МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦІЯ 
ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

(100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського)

28 вересня 2018 р. у рамках заходів із відзначення 100-річчя від дня
народження В. О. Сухомлинського й до 20-річчя від дня створення ДНПБ
відкрито музейну експозицію «ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН
України: історія і сучасність (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття)» за
участю провідних учених НАПН України на чолі з її президентом –
академіком В. Г. Кременем.



СВІТ КАЗОК ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 
ДИТЯЧИМИ ОЧИМА



ВСЕУКРАЇНСЬКА  АСОЦІАЦІЯ  ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО

https://dnpb.gov.ua/ua/?events=круглий-стіл-до-25-річчя-української-асо

https://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/kruhli-stoly/do-30-richchya-vseukrayinskoyi-asotsiatsiyi-vasylya-sukhomlynshoho/

https://dnpb.gov.ua/ua/?events=круглий-стіл-до-25-річчя-української-асо
https://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/kruhli-stoly/do-30-richchya-vseukrayinskoyi-asotsiatsiyi-vasylya-sukhomlynshoho/


ЗАРУБІЖНІ ВЧЕНІ В ЧИТАЛЬНОМУ ЗАЛІ
ФОНДУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО



МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Педагогічні ідеї Сухомлинського і сучасна освіта: 

до 100-річчя з дня народження» (2018)

Наукові працівники відділу історії освіти ДНПБ
(Л. Д. Березівська, О. В. Сухомлинська,
Л. В. Сухомлинська) виступили з доповідями на
Міжнародній конференції «International Symposium on
Sukhomlinski’s Educational Thought and Modern
Education: In memory of the 100th Anniversary of
Sukhomlinski’s Birthday», яка відбулася в Інституті
порівняльних досліджень Пекінського університету
(м. Пекін, КНР, 3–4 листопада).



У чому секрет унікальної методики Сухомлинського? // 
Інтер. Відеотека: канал “Ранок”. – 2016. – 30 верес. –

Режим доступу: https://inter.ua/ua/video/suhomlinsky. 

Смілянська А. Державна науково-
педагогічна бібліотека зберігає 

спадщину Сухомлинського // Голос 
України. – 2019. – 8 листоп. – Режим 

доступу: 
http://www.golos.com.ua/article/323768.  

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

https://inter.ua/ua/video/suhomlinsky
https://inter.ua/ua/video/suhomlinsky
http://www.golos.com.ua/article/323768


ВІДЗНАКИ ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
ЗА ВНЕСОК У РОЗВИТОК СУХОМЛИНІСТИКИ

ДНПБ – лауреат
конкурсу «Національне
визнання наукових
досягнень» у номінації
«Інноваційний проєкт,
педагогічна технологія»
за інноваційний проєкт
«Василь Олександрович
Сухомлинський: до 100-
річчя від дня
народження»Відзначення

співробітників нагородами
Всеукраїнської асоціації
Василя Сухомлинського

О. В. Сухомлинську
нагороджено відзнакою
Всекитайської
Міньюань фундації
підтримки освіти і
педагогічних
досліджень у номінації
«Зарубіжні відзнаки»

Л.Д. Березівську
нагороджено
нагрудним
знаком МОН
України «Василь
Сухомлинський»



ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО – ІНТЕГРАТОР І 

ПОШИРЮВАЧ СУХОМЛИНІСТИКИ В ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ 

ПРОСТОРІ УКРАЇНИ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ

Форми популяризації творчої спадщини В. О. Сухомлинського:

❑ науково-практичні

• круглі столи;

• семінари;

• конференції;

• вебінари;

• бібліотечні секції в рамках педагогічних читань.

❑ інформаційні

• інформаційні ресурси;

• бази даних на вебпорталі;

• біобібліографічні покажчики;

• онлайн-проєкти.

❑ культурно-освітні

• оглядові екскурсії й тематичні лекції для працівників і здобувачів закладів освіти,

бібліотекарів;

• інсценування казок та оповідань;

• виставки творчих робіт дітей за творами В. О. Сухомлинського;

• читання казок й оповідань дітьми разом із бібліотекарем.



ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУХОМЛИНІСТИКИ

❑ поповнення створених інформаційних ресурсів;

❑ систематичне оновлення на вебпорталі бібліотеки інформації
англійською мовою;

❑ 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, заходів;

❑ розвиток віртуального читального залу Фонду В. О. Сухомлинського.



Дякую за увагу!

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9
e-mail: dnpb@i.ua

вебпортал: https://dnpb.gov.ua

mailto:dnpb@i.ua
https://dnpb.gov.ua/ua/

