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Пропонований біобібліографічний покажчик присвячено творчій 

діяльності Василя Олександровича Сухомлинського (1918-1870), видатного 

педагога-гуманіста. Його спадщина відома не лише в Україні, але і далеко 

за її межами, а провідні ідеї стають ще більш актуальними, особливо в 

умовах реформування національної освіти. Хронологічні межі покажчика -  

1945-2017 рр.

Посібник складається з двох розділів, має логічно побудовану 

структуру, яка відображає специфіку творчого доробку В. Сухомлинського.

У видання вміщено передмову «Від упорядників», яка висвітлює 

структуру та групування матеріалу, розкриває особливості бібліографічного 

опису тощо.

Варто позитивно відзначити структуру посібника, принцип розміщення 

матеріалів. У першому розділі «Твори В. Сухомлинського» відображено 

бібліографічні описи праць педагога та рецензії, відгуки на його твори. Він 

складається із підрозділів: «Педагогічні твори», «Художні твори» та 

«Епістолярії». Частина 1.1 «Педагогічні твори» висвітлює інформацію за 

рубриками: «Вибрані твори», «Тематичні збірки», «Окремі видання», «Статті 

та уривки з творів у періодичних виданнях та збірниках», «Рецензії та 

відгуки».

Другий розділ «Вивчення досвіду та творче використання спадщини 

В. Сухомлинського» відображає діяльність ученого, теоретичне вивчення й 

практичне використання досвіду видатного педагога. Позитивно, що зміст 

розділу висвітлює наукові дослідження творчого доробку вченого, окреслює



коло дослідників, а також відображає впровадження педагогічних ідей 

В. Сухомлинського в практику роботи закладів освіти.

Заслуговує на увагу представлення інформації про міжнародні та 

Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю», започатковані у 1993 році. Заходи проводилися в усіх регіонах 

України на базі закладів вищої освіти (міста: Кропивницький, Вінниця, 

Умань, Переяслав-Хмельницький, Луганськ, Тернопіль, Полтава, Житомир 

та ін.). Загалом відбулося 24 таких конференції, їх матеріали розкривають 

вагоме значення та актуальність педагогічного доробку В. Сухомлинського 

для освітянської і наукової спільноти.

Покажчик підготовлено на високому науково-теоретичному рівні, 

відповідно до сучасних науково-методичних засад та напрацювань наукової 

біобібліографії ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Важливо, що укладачами за науковою редакцією Л. Д. Березівської, 

доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, і 

науковим консультуванням О. В. Сухомлинської, доктора педагогічних наук, 

професора, дійсного члена НАПН України, вичерпно представлено 

бібліографію праць ученого періоду 1945-1970 рр. та всі виявлені на сьогодні 

перевидання творів В. О. Сухомлинського, які свідчать про актуальність 

педагогічних ідей і художніх творів.

Вважаємо, що покажчик підготовлений на високому професійному 

рівні, є незамінним для інформаційного забезпечення розвитку освіти, 

педагогіки та національної бібліографії, розкриття та популяризації 

діяльності видатних учених і може бути рекомендований до друку. Він 

прислужиться дослідникам різних у галузі освіти, педагогіки, педагогічним 

працівникам, бібліотекарям, студентам, усім зацікавленим.
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