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       СУХОМЛИНСЬКА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА – 

дійсний член АПН України, 

доктор педагогічних наук, професор, 

академік-секретар Відділення теорії та історії педагогіки АПН України, 

представник освіти України в Комісії проблем середньої освіти Ради Європи, 

Головний редактор науково-теоретичного педаго-гічного журналу “Шлях освіти”, 

заслужений діяч науки і техніки України. 

  

  

Народилась Ольга Василівна 29 вересня 1946 року в смт. Онуфріївці 
Онуфріївського району Кіровоградської області в сім’ї відомого українського педагога 
Василя Сухомлинського (1918-1970), заслуженого учителя, директора Павлиської 
середньої школи. Мати Ганна Іванівна (І9І8), учитель Павлиської школи. 

Учительська атмосфера сім’ї вирішила життєвий шлях Ольги Василівни стати 
педагогом, піти батьківською стежкою. В 1969 р. закінчила Київський педагогічний 
інститут іноземних мов, факультет французької мови. Працювала у бібліотеці ім. 
Вернадського в міжнарод-ному відділі (1973-1975), в 1975-1977 рр. - викладачем 
французької мови у Київському педагогічному інституті ім. О.М.Горького. Навчалась 
в аспірантурі Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР (1977-1980), де 
захистила кандидатську дисертацію “Актуальні проблеми теорії виховання в сучасній 
Франції” (1981). 

Результатом наукової роботи в Науково-дослідному інституті педагогіки виходить 
навчальний посібник “Учитель у сучасному світі і його роль в демократизації освіти” 
(1990), і Ольга Василівна захищає докторську дисертацію “Міжнародний 
учительський рух і боротьба зa демократичну педагогіку” (1991) із спеціальності 
“Теорія та історія педагогіки”. У 1993-1994 рр. - заступник директора Інституту 
педагогіки АПН України з наукової роботи. 

За редакцією О.В.Сухомлинської виходить перший в Україні посібник “Нариси 
історії українського шкільництва. 1905-1933” (1996), у якому історія шкільництва в 
нашій державі розглядається крізь призму ідеї української ментальності, української 
школи. Одним із авторів посібника є Ольга Василівна. 

Під науковим керівництвом Ольги Василівни творчий колектив науковців 
розробив “Концепцію громадянського виховання особистості в умовах розвитку 
української державності” (2000 р.). 

Ольга Василівна є автором численних наукових праць, монографій, які 
публікуються в педагогічній пресі, наукових збірниках. Вона є багаторічним головним 
редактором і автором статей журналу “Шлях освіти” (виходить з 1995 р.). 

Велику шану віддає Ольга Василівна своєму батькові Василю Олександровичу. Як 
педагог-дослідник намагається осмислити його творче життя в аспекті наукового 
аналізу - як стан школи і педагогіки того часу визначив поведінку 
В.О.Сухомлинського, в якій формі шкільна практика стала для нього справою всього 
життя. 



Зусиллями Ганни Іванівни Сухомлинської і Ольги Василівни упорядковані і 
видані три біобібліографічні покажчики творчої спадщини Василя Сухомлинського 
(1978, 1987, 2001 рр.). 

За значний вклад у науку О.В.Сухомлинській присвоєно звання заслуженого діяча 
науки і техніки України (1997) та нагороджено орденом Княгині Ольги III ступеня 
(2001). 

  
Матеріали каталогу книжкової виставки представляють наукову діяльність 

Сухомлинської Ольги Василівни, яка 29 вересня 2001 року відмічає свій 55-літній 
ювілей. 

Матеріали каталогу представляють ту частину наукового доробку 
О.В.Сухомлинської, що є у фондах ДНПБ України. Література каталогу 
систематизована за розділами виставки, а в їх межах - за алфавітом назв праць, або за 
хронологією. Шифри, що передують бібліографічному опису документа, дають 
можливість, не звертаючись до каталогів замовити літературу в читальних залах та по 
міжбібліотечному абонементу. 

Каталог виставки адресований науковцям, учителям, студентам і учням шкіл. 
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