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Вікіпедія. Миролюбівка 
(Новомиргородська міська громада). 
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Вручення Н.А. Калініченко нагрудного знака 
«Василь Сухомлинський. За розвиток 
шкільної освіти в Україні» Президентом АПН 
України В.Г. Кременем. Полтава. 2005 рік



«Науковці України – еліта держави»



Енциклопедія сучасної України 
(електронний ресурс)



Життєве кредо Надії Андріївни

«Твори Добро, 
хай множиться 

сторицею»



Зустріч з Василем Олександровичем 
Сухомлинським (у центрі).

Праворуч Надія Калініченко. 1968 рік.



Тривала особиста дружба та 
співпраця з педагогами-новаторами

Ткаченко 
Іван 
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Тривала особиста дружба та 
співпраця з педагогами-новаторами
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Олександр 
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Музей М.Л. Кропивницького. Презентація 
дитячих творів Василя Сухомлинського



Педагогічно-меморіальний музей. День пам'яті 
В.О.Сухомлинського. Зліва направо: А.Б.Іванко, 
А.І.Постельняк, Т.В.Медвєдєва, Н.А.Калініченко, 

О.В.Сухомлинська. Павлиш. 2005 рік



Передача естафети передового педагогічного досвіду. 
Естафету передають Хижняк Б.П. — ветеран 
педагогічної праці і профспілкового руху, заслужений 
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Вшанування пам'яті з нагоди
103-річниці з дня народження педагога-

гуманіста В.О. Сухомлинського



Калініченко Н.А. завідувач кафедри 
біології та методики її викладання ЦДПУ 

імені В. Винниченка (2014-2020рр.)



Житомирський державний університет. Передача 
естафети проведення Міжнародної конференції до 

100-річчя В.О. Сухомлинського
ЦДПУ імені В.Винниченка. 22.09.2017 р.



З колегами, науковцями. Всеукраїнські 
педагогічні читання. Хмельницький, 2013 рік
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 Співпраця з 
Державним архівом 
Кіровоградської 
області, поповнення 
фондів особистих 
архівів педагогів-
новаторів

 Виступ завідуючої 
кафедри біології та 
методики її 
навчання, на 
Всеукраїнській 
конференції з 
біографістики.  
14.11.2018 рік



Слова випускників:
Репетуха Олег, випускник 2011 р.
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