
Постать В. О. Сухомлинського 
крізь призму Універсальної 

десяткової класифікації 

Інна Лобановська, 
завідувач відділу комплектування 

та наукового опрацювання документів 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 



Василь Олександрович 
Сухомлинський 

Видатний український  
педагог-гуманіст,  

Герой Соціалістичної Праці, 
член-кореспондент АПН СРСР, 

кандидат педагогічних наук,  
учитель, директор школи, 

творець оригінальної системи 
виховання дітей, письменник 



Творчий доробок  
В. О. Сухомлинського 

 48 книжок
 500 наукових статей
 понад 1500 оповідань і казок для дітей
 вірші
 нариси
 есе
 листи тощо
перекладені 59 мовами



Літературна спадщина 
В. О. Сухомлинського 
в каталогах бібліотек 

Абеткові каталоги 
Систематичні каталоги 
37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 
82 Література. Літературознавство 
Предметні каталоги 
Електронні каталоги 



Педагогічна спадщина 
В. О. Сухомлинського 

„Вибрані твори” в 5. т. 
українською мовою 
37(081.2)Сухомлинський=161.2 
„Избранные произведения” в 5. т. 
російською мовою 
37(081.2)Сухомлинський=161.1 
„Вибрані твори” в 5. т. 
китайською мовою 
37(081.2)Сухомлинський=581 



Окремі твори В. О. Сухомлинського 

„Серце віддаю дітям” 
55 видань  
32 мовами народів світу 

373.3/.5 – Загальна   
середня освіта 



Окремі твори В. О. Сухомлинського 
„Розмова з молодим директором школи” 
373.3/.5.091.113-057.177.3 – Директори, керівники 

школи 
„Як виховати справжню людину” 
37.015.31  – Методи розвитку

розумових, 
інтелектуальних, 
творчих здібностей. 
Виховання загалом 

„Сто порад вчителеві” 
373.3/.5.091.12.011.3-051  – Вчителі 



Сухомлиністика 

Окремий напрям у педагогіці 

Дослідження й поширення педагогічної 
спадщини В. О. Сухомлинського  

на підставі його творчого доробку, 
втілення (упровадження) в практику  

й розвиток його ідей  



Сухомлиністика 
37.091.4Сухомлинський Педагогічні ідеї 

В. О. Сухомлинського. 
Сухомлиністика 

37.091.4Сух:005.745 Конференції з питань 
сухомлиністики  

37.091.4Сух:061.2(100) Міжнародне товариство 
послідовників 
В. О. Сухомлинського 

37.091.4Сух:061.2(477) Всеукраїнська асоціація 
Василя Сухомлинського 

37.091.4Сух:061.2(510) Всекитайське товариство 
прихильників 
В. Сухомлинського 



Сухомлиністика 
37.091.4Сух:021  Погляди В. О. Сухомлинського на 

значення і роль бібліотек 
37.091.4Сух:028 Погляди В. О. Сухомлинського на 

читання й книжку 
37.091.4Сух:1 Філософські погляди 

В. О. Сухомлинського 
37.091.4Сух:37.015.31 Погляди В. О. Сухомлинського 

на виховання 
37.091.4Сух:37.015.31:17.022 Погляди 

В. О. Сухомлинського на 
моральне виховання 

37.091.4Сух:37.015.31:172.15 Погляди 
В. О. Сухомлинського на 
патріотичне виховання 



Сухомлиністика 

37.091.4Сух:37.018.1 Погляди В. О. Сухомлинського 
на виховання дітей у сім’ї 

37.091.4Сух:37.02  Погляди В. О. Сухомлинського 
на дидактику навчання 

37.091.4Сух:373.3/.5.091.12.011.3-051 Погляди 
В. О. Сухомлинського на роль 
учителя 

37.091.4Сух:376-056.2./.3 Погляди 
В. О. Сухомлинського на освіту 
осіб з особливими потребами 

37.091.4Сух.022 Дидактика системи 
В. О. Сухомлинського 



Сухомлиністика 
37.091.4Сух-047.23  Вивчення ідей  

В. О. Сухомлинського  
37.091.4Сух-048.22 Втілення (упровадження) ідей 

В. О. Сухомлинського 
37.091.4Сух-048.22:373.3/.5.015.31: 
:111.852:821.161.2Сух Формування естетичної 

вихованості школярів за 
літературними творами  
В. О. Сухомлинського 

37.091.4Сух-048.22:373.3/.5.016:0/9 Втілення ідей 
В. О. Сухомлинського в процесі 
викладання шкільних предметів 

37.091.4Сух-048.22:379.8 Втілення ідей  
В. О. Сухомлинського в 
позашкільну освіту 



Внесок В. О. Сухомлинського в 
освіту в історичному плані  

37(091)(477) – історія освіти України 
37(091)(477)-051Сухомлинський – 
Внесок В. О. Сухомлинського в освіту і 
педагогічну науку України 



Літературно-художні твори 
В. О. Сухомлинського  

821.161.2Сухомлинський – Літературно- 
художні твори В. О. Сухомлинського 

Твори для дітей 
821.161.2Сух-1-93 Вірші для дітей 
821.161.2Сух-32-93  Оповідання 

для дітей 
821.161.2Сух-343-93 Казки для дітей 

або 
821.161.2Сух-93-1  Дітячі вірші 
821.161.2Сух-93-32  Дітячі 

оповідання 
821.161.2Сух-93-343 Дітячі казки 



Літературно-художні твори 
В. О. Сухомлинського 

„Дивина” (вірш для дітей) 
821.161.2Сухомлинський-1-343 
„Афоризми” (збірка) 
821.161.2Сухомлинський-84+ 
+37(089.3) 
„Лист до доньки” (лист) 
821.161.2Сух-6+ 
+37.015.31:177.61(044.2)+ 
+37.091.4Сухомлинський:37.015.31:177.61 



Літературознавчі дослідження 
творів В. О. Сухомлинського  

821.161.2.09Сухомлинський – 
Літературна критика й дослідження 
творчості В. О. Сухомлинського 
 
821.161.2Сухомлинський-6.09 –
Дослідження епістолярної спадщини 
В. О. Сухомлинського 



Персоналія 
– особа, яка є об’єктом дослідження у творі, а також 
сукупність творів про цю особу 

Сучасне визначення 
– видання, що містять матеріали, які характеризують 
життя або діяльність особи, наприклад, збірники на 
честь або в пам’ять особи, біографії, спогади, статті й 
замітки про нього, листування, особисті архіви тощо;  
– запис із заголовком, що містить ім’я особи, якій 
присвячено твір 

Є. І. Шамурін 
– видання, зокрема бібліографічне, або бази даних, 
пов’язані з життям або діяльністю певної особи  

В. О. Фокєєв  

 



Персональний комплекс 
‒ автобіографії, зокрема автобіографічні твори художньої 

літератури; 
‒ біографії й різноманітні біографічні та документальні 

матеріали (архіви, рукописи, автографи, малюнки, 
світлини); 

‒ мемуарні та епістолярні матеріали (приватне 
листування, привітання, спогади особи та про неї, 
щоденники інших осіб та самої  особи, що стосуються її 
життєдіяльності); 

‒ офіційні особисті документи (свідоцтва про 
народження, шлюб, документи про освіту);  

‒ інші дослідження, зокрема ті, що стосуються приватних 
питань (родовід, сім’я, особисті якості та риси 
характеру, взаємини з колегами, сучасниками, місця, 
пов’язані з життям і діяльністю особи тощо);  



Персональний комплекс 
‒ різноманітні матеріали, присвячені особі: 

монографії, збірники й окремі статті в збірниках 
загального характеру (огляди життя, діяльності, 
світогляду, політичних, релігійних та інших поглядів 
і переконань, творчості загалом), та окремим етапам 
і напрямам її діяльності; 

‒ характеристики, анкети, наукові й творчі звіти, 
рецензії на педагогічну та наукову діяльність особи; 

‒ монографії й статті про окремі твори осіб, коментарі 
до них; 

‒ вступні статті до творів осіб і збірників на їх пошану 
(але не самі збірники, якщо в їх текстах немає 
матеріалів безпосередньо про осіб); 

‒ матеріали до річниць і ювілеїв осіб і про їх 
проведення; 

 



Персональний комплекс 
‒ бібліографічні й біобібліографічні матеріали; 
‒ образотворчі матеріали, зокрема, портрети, 

фотоальбоми, ілюстрації до творів особи, альбоми 
репродукцій художників тощо, а також твори, 
присвячені цим матеріалам; 

‒ аудіо-, відео-, мультимедійні документи, які є 
втіленням результатів діяльності особи, наприклад, 
екранізація творів, театральні (театралізовані) 
постановки тощо;  

‒ матеріали персональних виставок і меморіальних 
музеїв;  

‒ описи місць перебування особи; 
‒ документи про відображення діяльності особи в 

літературі та мистецтві  



Систематизування біографій 

929:0/9  Біографії видатних діячів різних 
галузей знань (незалежно від 
місця проживання й діяльності) 

929:37 Біографії видатних педагогів 
929:37(477)А/Я Біографії видатних українських 

педагогів  
929(477):37А/Я Біографії видатних українських 

педагогів  
929(477)А/Я Біографії видатних українців 



Систематизування біографій 
окремих осіб 

929А/Я Біографії окремих осіб 
929Аристотель Біографія Аристотеля 
929Вернадський Біографія Вернадського 
929Леонардо да Вінчі Біографія Леонардо да 

Вінчі 
929Сковорода Біографія Сковороди 
 



Біографія В. О. Сухомлинського 
929Сухомлинський Біографія В. О. Сухомлинського. 

Література про життя й діяльність 
929Сухомлинський:394.46  Відзначення, вшанування пам’яті 

В. О. Сухомлинського 
(святкування, річниці, ювілеї, 
присвоєння імен, висадження 
дерев тощо) 

929Сухомлинський:[7+82]  Постать В. О. Сухомлинського в 
літературі та мистецтві 

929Сухомлинський:730  Постать В. О. Сухомлинського в 
скульптурі 

929Сухомлинський:737  Постать В. О. Сухомлинського в 
нумізматиці 

929Сухомлинський:75  Постать В. О. Сухомлинського в 
живописі 

929Сухомлинський:82  Постать В. О. Сухомлинського в 
літературі 



Постать В. О. Сухомлинського  
в літературі 

Іван Цюпа  
„Василь Сухомлинський 
(Добротворець)” 
 

821.161.2-94+929Сухомлинський:82 
де 

821.161.2-94 – Біографічні твори 
929Сухомлинський:82 – Біографія 
В. О. Сухомлинського в літературній формі 
 



Бібліографічні посібники, 
присвячені В. О. Сухомлинському 

012Сухомлинський – 
Бібліографія видань творів 
В. О. Сухомлинського і 
творів, присвячених 
В. О. Сухомлинському  

 
012Сухомлинський, Серце – Бібліографія видань 

книжки „Серце віддаю 
дітям” В. О. Сухомлинського 

014.5Сухомлинський, Серце – Бібліографія до 
книжки „Серце віддаю 
дітям” В. О. Сухомлинського 



Біобібліографія В. О. Сухомлинського 

016:929Сухомлинський – 
Біобібліографія  

В. О. Сухомлинського 



Читальний зал  
Фонду В. О. Сухомлинського 

Праці педагога, видані 
українською та 50 мовами 
світу, матеріали про його 
життя й діяльність, аудіо-, 
відео- й фотодокументи тощо – 
близько 5 тисяч примірників 
різноманітних документів, 
об’єднаних у колекцію 

Робота з фондом 
025.171Сухомлинський – 
Матеріали Фонду  
В. О. Сухомлинського 



Домашня бібліотека  
В. О. Сухомлинського 

Книжка з особистої бібліотеки  
В. О. Сухомлинського 

Я. Корчак „Как любить ребенка” 
  

 
37.015.31+099.5Сухомлинський 

де 
099.5Сухомлинський –  
Книжки, що належали  
В. О. Сухомлинському 



Музеї В. О. Сухомлинського 

Педагогічно-меморіальний музей 
В. О. Сухомлинського 

(Кіровоградська обл., с. Павлиш)  

 
37:069:929Сухомлинський(477.65-22Павлиш) 

Музей В. О. Сухомлинського в колежі імені 
В. О. Сухомлинського (м. Київ) 

373.3/.5.091.64:[069:929Сухомлинський](477.411)  
де 

373.3/.5.091.64:069 – Музеї як засоби навчання й виховання в 
закладах загальної середньої освіти  

069:929Сухомлинський – меморіальний музей 
В. О. Сухомлинського 

(477.411) – Київ 



Дякую за увагу! 
 

(044)239-11-09 
(099)328-77-57 
(093)064-82-72 

vnokd@i.ua 
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