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Сучасний розвиток суспільства та інформаційно-
комунікаційних технологій вимагають пошуку нових 

моделей трансформації роботи Педагогічно-
меморіального музею                                                     

Василя Олександровича Сухомлинського 
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Наразі на державному рівні відповідно до Закону 
України «Про Національну програму 

інформатизації» запроваджена Націона́льна 
програ́ма інформатизації  

Метою Національної 
програми інформатизації є 
створення умов для  
забезпечення громадян та 
суспільства своєчасною, 
достовірною та повною 
інформацією шляхом 
широкого використання 
інформаційних технологій. 
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Педагогічно-меморіальний музей Василя 
Олександровича Сухомлинського,  як складова 

освітньо-культурного надбання, акцентує увагу на 
необхідності розробки, впровадження та поширення 
дистанційних онлайн-проєктів, заходів та зустрічей 
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Музей є безпосереднім провідником 
між минулим та майбутнім 

Створення інформаційного 
ресурсу, який сприятиме 

формуванню цілісного 
уявлення про історико-
культурне середовище 

освітнього закладу, вимагає 
пошуку способів 

представлення інформації, 
які мають бути сучасними, 

інноваційними, доступними і 
зручними 
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Одним із прикладів такої взаємодії є 
проведення онлайн - проєктів, які 

можуть розглядатися як засіб 
поширення знань і вчень             
Василя Олександровича 
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Інноваційні технології допомагають                     
у дистанційному форматі зацікавити 

шанувальників та відвідувачів музею: 
ми ретельно обираємо контент для публікацій, 

проводимо всілякі конкурси, надаємо більше цікавих 
історичних фактів про життя і педагогічну діяльність                                                  

Василя Олександровича Сухомлинського 

Ми йдемо в ногу з сучасністю  
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Проєкт «За зачиненими дверима» 
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Найцікавішою на сьогодні є публікація, яка 
набрала 101 лайк та 1,4 тис. переглядів – 

розповідь про  книги, які  подарувала Ганна 
Іванівна своєму чоловікові на день народження 
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Проєкт «Мудре слово Сухомлинського» 
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Передбачення за книгами    
Василя Олександровича 
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Однією з найпопулярніших книг такого 
передбачення виявилась                          

збірка «Афоризми Сухомлинського» 
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Музей бере участь  в спільному музейно-бібліотечному 
онлайн-проєкті «Афоризми В.О. Сухомлинського», 
організаторами якого є Педагогічний музей України, 

Державна науково-педагогічна бібліотека України          
ім. В.О. Сухомлинського 
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Виховна година на тему «Ті, хто захищає Батьківщину…» 

Матеріали даного проєкту можна 
використовувати на різних заходах 
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Василь Олександрович говорив:  
«У кожної школи повинно          

бути своє обличчя» 
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Конкурс                           
«Екскурсія – це КРУТО!»  

Ми запропонували провести 
власні онлайн-екскурсії 
закладам освіти. Кожен 

заклад району має і 
надзвичайно привабливі та 

оригінальні куточки, і 
великий досвід провадження 

спадщини                              
В.О. Сухомлинського на його 

ж Батьківщині, «будують» 
свою «ШКОЛУ РАДОСТІ», 

про що і дізналися всі 
дописувачі групи, а їх 

«географія» виходить далеко 
за межі Онуфріївщини 
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Конкурс проходив в режимі онлайн на 
сторінках групи «Педагогічно-меморіальний 
музей В.О. Сухомлинського» і мав неабияку 

популярність! 
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Кількість переглядів відео переможця на сьогодні 
досягла одинадцяти тисяч, а кількість перепостів - 
184. Це робота закладу загальної середньої освіти 

«Василівська ЗШ І-ІІІ ст.» 
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Професійна педагогічна спадщина Василя 
Олександровича – це надбання з високим 

ціннісним потенціалом, що потребує на 
теперішній час популяризації за допомогою 

засобів сучасних інформаційних систем 
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