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Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України  
ім. В. О. Сухомлинського НАПН України 

 та Педагогічного музею України 
 щодо розвитку сухомлиністики 

Олександр Міхно  



Сторінка  
«Василь Олександрович 

Сухомлинський (1918–1970)» 
електронного інформаційно-

бібліографічного ресурсу 
«Видатні педагоги України та 

світу»  
ДНПБ України 

 імені В.О. Сухомлинського  
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ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського – 
неодмінний учасник 
організованих музеєм виставок, 
присвячених В. Сухомлинському 
 
•«Учитель. Майстер. Митець» (до 90-річчя від 
дня народження педагога, 2008),  
•«Василь Сухомлинський – дитячий 
письменник», 2014,  
•«Василь Сухомлинський: світовий вимір», 2015, 
• «Київ Сухомлинського», 2018 

3 

Виставка 
«Василь Сухомлинський – дитячий письменник»,  

2014  



Працівники ДНПБ є постійними 
гостями виставок, презентацій, 
зустрічей, які  проводить музей 

О.В. Сухомлинська - почесна гостя і головний 
спікер зустрічі  
«Методика Сухомлинського»,  
яка відбулася у музеї 27.03.2018 р. у межах 
соціального освітнього проєкту «Нове життя 
«старих» методик навчання і виховання» 
(до 100-річчя В. Сухомлинського). 
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Співробітники ПМУ 
систематично беруть участь у 
наукових заходах бібліотеки, 

присвячених спадщині  
В.О. Сухомлинського  
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Круглий стіл  
Василь Сухомлинський в 
літературі та мистецтві  
18 квітня 2019 р. 



Науковці музею часто 
відвідують читальний 

зал Фонду 
В. О. Сухомлинського 



#Афоризми 
Сухомлинського 

спільний музейно-
бібліотечний онлайн-проєкт  

 
Організатори: 

 Педагогічний музей України 
ДНПБ України  

ім.В.О.Сухомлинського  
Педагогічно-меморіальний 

музей В. О. Сухомлинського 
 

Фейсбук, Інстаграм 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/pedmuzua/?__tn__=,dK*F-R&eid=ARDuV6BaaXMGTpclWjjyTbRHYJUlQysBpNPOCa2JZSOj60EzoOJrC_msLzNoWTK5YGRpw8fUj18FzVPe
https://www.facebook.com/dnpb.gov.ua/?__tn__=,dK*F-R&eid=ARBhYtjmQQk80fCqMeQbBxGXPo5KOouh_n0atePe1vwRr471vZDf9IEr0PfHVkQv3OLVDEE34KUmN-g1
https://www.facebook.com/dnpb.gov.ua/?__tn__=,dK*F-R&eid=ARBhYtjmQQk80fCqMeQbBxGXPo5KOouh_n0atePe1vwRr471vZDf9IEr0PfHVkQv3OLVDEE34KUmN-g1
https://www.facebook.com/groups/141182533223907/
https://www.facebook.com/groups/141182533223907/


Співробітники Педагогічного музею України 
є активними членами Всеукраїнської 

асоціації Василя Сухомлинського 

Засідання Правління 
Всеукраїнської 
асоціації Василя 
Сухомлинського 
15.01.2019 



Мобільна банерна виставка Педагогічного музею 
України  «Василь Сухомлинський. Фотоакценти»  



Дякую за увагу! 

Олександр Міхно   

Дружба — це моральне збагачення людини. 
В. Сухомлинський 
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