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Василь Олександрович Сухомлинський
(1918–1970) – український педагог-гума-
ніст, Герой Соціалістичної Праці, член-ко-
респондент АПН СРСР, кандидат педаго-

гічних наук, директор школи, учитель,
письменник, педагог-реформатор і мислитель.
Його життя і педагогічна діяльність припали
на 40-60-ті роки минулого століття – дуже
складний період для нашої країни: Друга сві-
това війна, страждання і загибель мільйонів
людей, важке відновлення післявоєнного життя.

Нас дивує біографія великого українського
вчителя. Чому він, незважаючи на всі регалії
й заслуги, так і залишився директором сіль-
ської школи? Чому зробив саме такий вибір?
Напевно, тому, що не хотів втрачати зв’язок із
дітьми, бо саме діти впродовж його життя були
і натхненням, і джерелом його творчості [59].

Сьогодні на шкільну освіту чекають карди-
нальні зміни. Освітня реформа в Україні спря-
мована на те, щоб зробити навчання сучасних
школярів простішим, цікавішим, а значить
збільшити прагнення дітей до освіти та науки.
Учителям дають більшу свободу в методичних
підходах і можливість вибирати, яким чином
навчати дітей. Певно, знову настав момент іс-
тини, який спонукає нас повернутися до спад-
щини В.О. Сухомлинського та показати мож-
ливість використання його педагогічних ідей у
процесі створення Нової української школи
[18]. Саме на це спрямовані зусилля закладів
післядипломної педагогічної освіти, зокрема
й нашого, які останніми роками активізували
діяльність щодо максимального залучення цих
ідей до оновлення змісту, форм та методів ро-
боти педагогів.

Сьогодні важливим напрямом удоскона-
лення роботи з вивчення та впровадження цих
ідей є активізація науково-дослідної діяльності
педагогів у системі підвищення кваліфікації.
Для цього, на нашу думку, доречним є викори-
стання засобів науково-педагогічного туризму.

науковий туризм – поняття відносно нове,
хоча і має тривалу історію. Науковий туризм
бере свій початок ще за часів античності. Тоді
в мореплаваннях, що здійснювалися з військо-
вою або торговою метою, брали участь учені,
які здійснювали наукові екскурсії під час бере-
гових стоянок. Новизна полягає в тому, що саме
сьогодні, на наших очах науковий туризм пе-
рестає бути екзотикою і стає напрямом наукової
(науково-методичної) діяльності. Як поняття,
науковий туризм містить і екологічний, і етно-
культурний, і освітній та багато інших видів

туризму, але ключова його ознака – активна
участь туриста в процесі туру, а не просто от-
римання цікавої інформації та споглядання
об’єктів, що характерно для пізнавального ту-
ризму. Науковий туризм має пізнавальну ча-
стину та систему наукових досліджень у про-
цесі туру [54; 55].

Пізнавальна частина дозволяє туристам об-
мінюватися знаннями за різними напрямами
наукових досліджень, розвиваючи при цьому
новий склад мислення в тій чи іншій галузі еко-
номіки, культури, освіти тощо. Науковці й прак-
тики – учасники туру – мають змогу взяти
участь і у спеціально організованих наукових
дослідженнях, що можуть входити до програми
туру. На туристських зустрічах і обмінах зарод-
жуються нові наукові ідеї, учені отримують по-
тужний імпульс творчого піднесення душевного
стану. Із науковим спілкуванням тісно пов’язані
екскурсійне, розважальне обслуговування, ку-
рортно-лікувальні заходи, які сприяють оздо-
ровленню та розважальному відпочинку учас-
ників туру. Основними видами наукового
туризму є ознайомлювальний туризм та актив-
ний науково-дослідний туризм [54].

Ознайомлювальний (оглядовий) туризм. Ту-
ристам демонструються природні й антропо-
генні об’єкти і зразки, даються кваліфіковані
пояснення про них і проблеми, які з ними
пов’язані, у країні та в світі. Туристи беруть
участь в обговоренні та аналізі отриманої ін-
формації [54].

Активний (дослідницький) туризм. У цьому
випадку туристи беруть участь у наукових та су-
путніх роботах як допоміжний персонал (наприк-
лад, у реставраційних роботах, роботах у запо-
відниках), здійснюючи супутні польові наукові
дослідження; здійснюють самостійні дослід-
ження у співпраці з науковим персоналом.

До наукового туризму відносять і зарубіжні
науково-дослідні експедиції, і польові прак-
тики студентів університетів, і екскурсії педа-
гогів до музеїв, навчальних закладів та науко-
вих установ, і заходи з науково-методичної
роботи. Цей вид туризму може сприяти роз-
ширенню наукових і освітніх зв'язків між різ-
ними країнами, успішній реалізації важливих
міжнародних проектів [54].

науково-педагогічний туризм – різновид
наукового туризму, основна мета якого поля-
гає у розвитку професійної компетентності пе-
дагогічних працівників засобами туристичної
діяльності. Завдання науково-педагогічного ту-
ризму: поповнення педагогами і психологами

Передмова
Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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своєї теоретичної бази; пошук нових іннова-
ційних освітніх ідей; сприяння здійсненню нау-
кових досліджень; розвиток науково-дослідних
умінь педагогів і психологів.

Види науково-педагогічного туризму: огля-
довий (ознайомлювальний) туризм; активний
(дослідницький) туризм.

Форми науково-педагогічного туризму:
ознайомлювальні поїздки до закладу, установи,
організації; наукові та навчальні стажування
в закладах, установах, організаціях, робота
в архівах, музеях, наукових бібліотеках тощо;
участь у семінарах, конференціях, з’їздах, кон-
гресах, майстер-класах, мета яких – обмін до-
свідом та отримання нової професійно важли-
вої інформації [24].

особливості атласу науково-педагогіч-
ного туризму. Як відомо, атлас – це укладений
за певною системою і виданий у формі альбома
або книжки збірник географічних, історичних
та інших карт; збірник таблиць, малюнків, крес-
лень і т. ін. (Академічний словник української
мови) [70, с. 70]. Національний державний
стандарт ДСТУ 3017:2015 подає таке визна-
чення атласу: картографічне чи образотворче
видання, що містить об’єднані загальною те-
мою карти (мапи) або зображення. Атлас може
бути анатомічним, астрономічним, ботанічним,
географічним, зоологічним, лінгвістичним, ме-
дичним тощо. За матеріальною конструкцією
атлас може бути книжковим чи комплектним
виданням [34, с. 3].

На нашу думку, атлас науково-педагогічного
туризму має бути не лише набором різноманіт-
них мап, але й повинен містити добірку не-
обхідної текстової інформації, ілюстративного
матеріалу, логічно пов’язаних між собою та
взаємодоповнюючих одне одного, утворюючи
навколо себе цілісну систему, обумовлену при-
значенням атласу та особливостями його вико-
ристання. 

Атлас адресований науковцям, керівникам за-
кладів освіти, педагогічним працівникам і мето-
дистам та може використовуватись будь-яким ін-
шим учасником освітнього процесу як основне,
додаткове чи допоміжне джерело інформації. Він,
як засіб навчання, може виконувати навчальну,
розвивальну та мотиваційну функції.

Атлас, який ми пропонуємо до викори-
стання, є виданням, що містить повну і науково
обґрунтовану характеристику поданих об’єктів,
ідей та інформації. Мета видання атласу –
оприлюднення та популяризація перспектив-
ного досвіду педагогів нашої області щодо
творчого впровадження в освітній процес ідей
Василя Сухомлинського. Завдання: надати мож-
ливість учасникам освітнього процесу: долучи-
тись до джерел історико-педагогічної спадщини

та надбань сучасної педагогічної науки; стати
активними учасниками створення, поширення
та розробки нових маршрутів; ознайомитись із
відомими цікавими фактами та новою інфор-
мацією; отримати адреси перспективного до-
свіду з метою пошуку дидактичного матеріалу
для організації і проведення уроків, виховних
та методичних заходів.

Розвиток науково-педагогічного туризму
з активним використанням ідей Василя Сухо-
млинського та його сучасних послідовників
сприятиме професійній мобільності педагогіч-
них працівників та піднесенню рівня їхньої
фахової компетентності. Ці ідеї варто впровад-
жувати в освітній процес задля знаходження
шляхів ефективного навчання й виховання,
розкриття прихованих резервів розумової ак-
тивності дітей, підвищення їх самостійності
у пізнанні довкілля, здійсненні пошуку опти-
мальних методів і прийомів, які сприяють най-
кращому опануванню дітьми необхідних знань,
умінь та навичок у різних видах діяльності.

Зважаючи на актуальність цієї проблеми, ка-
федрою педагогіки, психології і корекційної
освіти комунального закладу «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського» було здій-
снено аналіз та узагальнення діяльності мето-
дичних служб і колективів закладів освіти обла-
сті щодо впровадження ідей нашого видатного
земляка в освітній процес. Під час дослідження
ми використовували матеріали закладів дош-
кільної, загальної середньої та професійної
(професійно-технічної освіти), районних і місь-
ких методичних кабінетів (центрів), навчально-
методичного кабінету професійно-технічної
освіти у Кіровоградській області, а також під-
розділів нашого інституту: кафедри дошкільної
та початкової освіти, обласного навчально-ме-
тодичного центру освітнього менеджменту та
координації діяльності методичних служб, нау-
ково-методичної лабораторії виховної роботи
і формування культури здоров’я.

В основі змістової частини атласу знахо-
диться банк перспективного досвіду, у якому
містяться відомості про опорні заклади з про-
блеми творчого використання педагогічної
спадщини Василя Сухомлинського в освітній
практиці та методичній роботі, а також про інші
заклади освіти, де, на нашу думку, найбільш
вдало й результативно проводиться ця робота.
Атлас має також і потужну довідкову складову.

Сподіваємося, що ці матеріали стануть
у sssпригоді керівникам закладів освіти, педа-
гогічним працівникам і методистам під час під-
готовки до методичних заходів, науково-прак-
тичних конференцій і семінарів та планування
маршрутів науково-педагогічного туризму.

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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ЖиТТєВий і ТВорчий 
шлях ВаСиля 
СУхомлинСького

Протягом 1926-1933 років навчався в семирічній
школі у рідному селі.

Став студентом факультету мови та літератури
Кременчуцького педінституту. 

Розпочав свою педагогічну діяльність. Викладав
українську мову і літературу у Василівській та
Зибківській семирічних школах Онуфріївського
району (до 1938 року).

Продовжив навчання на заочному відділенні
Полтавського педагогічного інституту, де здо-
був кваліфікацію вчителя української мови
і літератури середньої школи (до 1938 року).

Працював в Онуфріївській середній школі вчи-
телем української словесності, а через деякий
час – і завідувачем навчальної частини школи
(до початку німецько-радянської війни).

1933

1934

1935

1936

1938

У селі Василівці Василівської волості Олексан-
дрійського повіту Херсонської губернії (тепер
Онуфріївський район Кіровоградської області) 
народився Василь Сухомлинський.

28 вересня 1918

Сторінки біографії

Василь Олександрович 
із мамою Оксаною Овдіївною.

Село Василівка на мапі Онуфріївського 
району Кіровоградської області

Василь (ліворуч), Меланія (сестра), 
Сергій (брат)

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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На початку війни В.О. Сухомлинський був призваний до армії.

У бою за село Клепініно під Ржевом дістав тяжке поранення.

Працював директором середньої школи і вчителем ро-
сійської мови та літератури у селищі Ува Удмуртської
АРСР (до березня 1944 року).

Повертається до батьківщини. Працює завідувачем
Онуфріївського районного відділу народної освіти
і одночасно викладає у школі (до 1948 р.).

З'явилася найперша його публікація – «Перед новим навчальним роком» – в онуфріївській
районній газеті «Ударна праця».

Призначений директором Павлись-
кої середньої школи (до 1970 року).

Захистив у Київському державному
університеті кандидатську дисерта-
цію на тему «Директор школи – ке-
рівник навчально-виховної роботи».

Присвоєно звання «Заслужений учитель УРСР».

Присвоєно звання «Герой Соціалістичної Праці». Обраний членом-кореспондентом Академії ПН СРСР.

Уперше побачила світ книга Сухомлинського «Серце віддаю дітям» (у Німецькій Демократичній Республіці).

Перестало битися серце нашого видатного земляка Василя Олександровича Сухомлинського.

1941 липень

1942 лютий

1942 червень

1944

25 серпня 1945 

Обраний членом-кореспондентом
Академії педагогічних наук РРФСР.

1948

1955

1957

1958

1968

1968

2 вересня 1970

Батько В.О. Сухомлинського,
Олександр Омелянович був по-
мітною людиною в селі: і тесля,
і член правління колгоспу, й учи-
тель праці, і сількор, й активний
учасник сільської самодіяльності.

У першому ряду: ліворуч – Василь Олександрович,
Сергій Іванович – брат Ганни Іванівни, Сергій

Олександрович. У другому ряду – дружина Ганна
Іванівна з дітьми: Сергієм і Ольгою.

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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від дня народження 
Василя олександровича
Сухомлинського

У 1948 році став
директором 
Павлиської школи

У 1938 році Сухомлинський 
закінчив Полтавський 
учительский институт

60 років тому У 1958 році був обраний членом-кореспондентом Академії педагогічних наук
РРФСР та присвоєно звання «Заслужений вчитель УРСР».

50 років тому

У 1968 присвоєно звання «Герой Соціалістичної Праці».

Обрано членом-кореспондентом Академії педагогічних наук СРСР.

Світ побачив книгу «Серце віддаю дітям» (1968 – НДР).

25 років тому У вересні – жовтні 1993 року була проведена перша Міжнародна конференція 
послідовників та дослідників педагогічних ідей В.О. Сухомлинського.

2018 рік багатий на ювілейні дати

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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Педагогічна спадщина
Інтерес до творчої спадщини педагога зро-
стає. Висловлені ним міркування, думки,
ідеї продовжують хвилювати учителів не
лише в Україні, а й далеко за її межами.
Сьогоднішні вчителі, вихователі, науковці

шукають у його педагогічній спадщині Василя
Сухомлинського неперехідні цінності, посту-
лати, орієнтири, які були і завжди будуть ос-
новою виховання – любов і повага до матері,
до особистості дитини, роду, народу, природи,
праці.

Із 1944 року, впродовж чотирьох років Ва-
силь Олександрович працював завідувачем
районного відділу народної освіти і одночасно
викладав у школі. Саме в цей період він дебю-
тує у пресі зі статтями на педагогічні теми. 

Найперша його публікація – «Перед новим
навчальним роком» – з'явилася 25 серпня
1945 року в районній газеті «Ударна праця».

Починаючи з 1949 року, Василь Олександ-
рович друкує статті не тільки в місцевій пе-
ріодиці, а й у республіканських та всесоюзних
виданнях. 

У 1956 році з’являється його перша моно-
графія «Виховання колективізму у школярів».

Наприкінці п’ятдесятих років виходять дру-
ком такі ґрунтовні праці, як «Педагогічний ко-
лектив середньої школи» та «Виховання ра-
дянського патріотизму у школярів». 

До найголовніших творів В.О. Сухомлинсь-
кого, опублікованих починаючи з 1960 року, на-
лежать: «Як ми виховали мужнє покоління»,
«Духовний світ школяра», «Праця і моральне
виховання», «Моральний ідеал молодого поко-
ління», «Сто порад учителеві», «Листи до сина»,
«Батьківська педагогіка», «Проблеми виховання
всебічно розвиненої особистості», «Павлишська
середня школа». Книга «Серце віддаю ді-
тям» (1969) була удостоєна першої премії Пе-
дагогічного товариства УРСР (1973) і Держав-
ної премії УРСР (1974). 

Окремими виданнями вже після смерті пе-
дагога, світ побачили твори: «Народження гро-
мадянина», «Методика виховання колективу»,
«Розмова з молодим директором школи», «Як
виховати справжню людину». 

Наведемо витяг із листа Василя Сухомлинського професору
Е.Г. Костяшкину, написаного 24 серпня 1967 року після чергової
критичної статті на його адресу. Цей лист писався у складний пе-
ріод життя в. сухомлинського і дає можливість ближче пізнати,
краще відчути його особистість. (Далі мовою оригіналу).

«Уважаемый Эдуард Георгиевич! Простите за то, что беспокою
Вас этим необычным письмом (...). Свою трудовую жизнь я начал
с 15 лет. В 1939 году женился. Когда я шел на фронт, дома осталась
жена, Вера Петровна (весной 1941 года она окончила учительский
институт). Она не могла выехать, так как была беременной. Во время
оккупации ее арестовало гестапо – за распространение советских
листовок, за перепрятывание советских бойцов, бежавших из плена.
Фашисты жестоко пытали ее, выкололи глаза, после этого мучили
еще несколько дней и потом повесили. Когда жена была в гестаповском застенке, к ее родите-
лям-старикам приехали два гестаповца и забрали больного десятимесячного ребенка – якобы
для того, чтобы мать его покормила. 

Они принесли ребенка в камеру и сказали: если не скажешь, кто руководит организацией,
убьем сына. И убили на глазах у матери, а потом выкололи глаза и мучили. Обо всем этом
я узнал после освобождения района. Я сам был при допросе нашими товарищами предателя-
полицейского (...).

Трудно передать словами горе, которое мне пришлось пережить. Я стремился работать, ра-
ботать, работать. Работал день и ночь. Поверьте, что года три подряд просыпался в два часа
ночи и уже не ложился – работал. Не какими-то таинственными причинами объясняется то,
что я много сделал, много писал, а вот – горем... 

Я взялся за иностранные языки – овладел в совершенстве немецким. Потом изучил чешский
и польский, потом – французский и английский. Написал свыше 300 (точнее, сейчас опублико-
вано 310) научных работ, в том числе 32 книги, работы переведены на 36 языков народов
СССР и зарубежных стран. Но я не считаю научную работу главным в своей жизни. Главное –
это то, что я народный учитель. Творить человека – это высшее счастье...» [62].

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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«Серце віддаю дітям»
Книга присвячена підготовці ді-

тей до школи та ідеям навчання і ви-
ховання дітей у початкових класах.

У книзі «Серце віддаю дітям» Ва-
силь Олександрович виводить дітей
за стіни класу, школи, розкриває пе-
ред ними навколишній світ у всьому
розмаїтті його проявів і рухів, во-
ліючи пробудити в дитині допитли-
вість, пізнавальні здібності й можли-
вості, які дрімали до певного часу.

В.О. Сухомлинський вибудовує
весь ланцюжок розумового процесу:
від живого джерела думки, природи
через дитину, вчителя до абстрагу-
вання, а потім – до формування ду-
ховності та в цілому культурного
коду особистості [74].

Книга підсумовує роботу педагога
як учителя і директора Павлиської
середньої школи. 

Автор підкреслює роль праці,
мови у вихованні моральних якостей
особистості школяра.

Значна увага приділяється здо-
ров'ю підростаючого покоління, яке
потрібно загартовувати як у школі,
так і в позаурочний час. Василь Су-
хомлинський, створивши «кімнату
казки», «острів чудес», спонукав уч-
нів фантазувати, міркувати, любити
рідний край.

Це книга про дитинство, щасливе
дитинство, яке дитині може забез-
печити дорослий.

Ця книга – шедевр педагогічної
думки – витримала 55 видань 32 мо-
вами країн світу [68].

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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«Батьківська педагогіка»

«розмова з молодим директором»

Наприкінці свого життя В.О. Сухомлинский розпочав ро-
боту над дуже потрібною книжкою – енциклопедією сімейного
виховання, але не встиг підготувати її до друку. Вже після його
смерті В.Ф. Шморгуну вдалося зібрати рукописні матеріали та
деякі надруковані статті й підготувати видання «Батьківської
педагогіки».

В.О. Сухомлинський був справжнім знавцем і дослідником
психології людини, психології взаємин батьків і дітей. Педагог
доводив, що розвиток особистості багато в чому залежить від
культури батька й матері, що людські стосунки і суспільне ото-
чення пізнаються здебільшого на прикладі батьків.

Як відповідь на тисячі листів схвильованих батьків, які ста-
вили одне і те ж питання: «Що ж далі?» була написана «Бать-
ківська педагогіка». Книга складається із семи бесід, що мають
допомогти батькам забезпечити правильне виховання дитини.

У книзі «Розмова з молодим директором» Василь Олек-
сандрович Сухомлинський ділиться своїм педагогічним до-
свідом із молодими керівниками шкіл. Викладає свої спосте-
реження та думки про організацію навчально-виховного
процесу, систему роботи директора школи, взаємини у шкіль-
ному колективі тощо. 

Зокрема, він наголошує та тому, що тільки вчитель учителів
і є справжнім керівником, якому вірять і якого поважають.
Ним можна стати лише тоді, коли з кожним днем усе більше
заглиблюєшся в деталі, в тонкощі педагогічного процесу, коли
перед тобою відкриваються все нові й нові грані того, що
можна назвати мистецтвом впливу на душу людини [78].

Перу В.О. Сухомлинського належать:
• 48 монографічних праць, 
• понад 500 наукових статей, 
• біля 1500 художніх мініатюр (казок, оповідань,

легенд, притч, новел тощо).

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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«Вибрані твори» В.о. Сухомлинського
у 5-ти томах

казки, оповідання, легенди, новели для наймолодших

У п’ятитомник увійшли найзначніші
праці В.О. Сухомлинського, у яких ви-
рішуються майже всі проблеми, постав-
лені в інших творах, не охоплених цим
виданням, а також найважливіші про-
блемні статті, написані в різні періоди
практичної діяльності педагога.

У 2003 році на всекитайському кон-
курсі педагогічної літератури видання
2001 року зайняло перше місце і було
удостоєне медалі.

Досліджуючи проблему дитячої творчості, В.О. Сухомлинський довів, що ця самодіяльна,
індивідуальна творчість «для себе», як правило, найчастіше не має суспільної цінності, а новизна
полягає в збагаченні особистості, самостійному підході до створення вже відомого, в індивіду-
альному відкритті.

Жоден із жанрів літератури не користується у дітей такою популярністю, як казка. Саме
казка, на думку Василя Олександровича, задовольняє жадобу дитячого пізнання. Він неоднора-
зово наголошував, що через казку легше донести до дитини думку, здивувати, викликати бажання
виразити себе, свої почуття й думки словом. Казка – це думка, втілена в художнє слово. Вона за-
палює вогник дитячої творчості. Під її впливом дитина починає бачити навколо себе незвичайні
взаємозв’язки між предметами і явищами, досягаючи єдності образів. 

Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського має різноплановий та багатоаспектний характер. 

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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«Творення казки – найщасливіші хвилини мого духовного спілкування з дітьми, а для них –
незрівнянна радість мислення. У казці дитина утверджує свою гідність мислення» [27].

Важливим джерелом творчості Василя Сухомлинського є класична педагогічна спадщина.
Він часто звертався до педагогічної спадшини Я.А. Коменського, Ж.-Ж. Руссо, І.Г. Песталоцці,
Ф.-А. Дістервега, Г.С. Сковороди, К.Д. Ушинського, М.І. Пирогова, Л.М. Толстого, Т.Г. Шевченка,
І.Я. Франка, до творів Я. Корчака та інших. Також потужним джерелом творчості В.О. Сухо-
млинського є народна педагогічна мудрість.

Книги Василя Олександровича, окремі твори, статті були опубліковані в Росії, Болгарії,
Угорщині, Польщі, Чехословаччині, Німеччині, Японії, Китаї. 

Ідеї, викладені у його працях, викликали інтерес і набули певного розповсюдження у педагогів
далекої Австралії та Сполучених Штатів Америки. 

Твори В.О. Сухомлинського видані 53-а мовами світу, загальним тиражем майже 15 млн
примірників. Книга «Серце віддаю дітям» перекладена на 32 мови світу і витримала 55 видань.

У період з 1945 по 1970 роки надруковано 463 статті; у 1971 – 1986 роках – 105 статей. 
Особливою популярністю творчість Василя Олександровича користується у Китаї, де видано

практично всі його праці по кілька разів великим тиражем. Можна сказати без перебільшення,
що В.О. Сухомлинський набув ваги найпопулярнішого педагога Китаю.

Видання творів Василя Сухомлинського за кордоном 

Алан Кокеріль про Сухомлинського

Алан Кокеріл тримає в руках
книгу Василя Сухомлинського
My heart I give to children
(«Серце віддаю дітям»), яка
була видана в австралій-
ському відавництві EJR Lan-
guage Service.

книги видані в австралії

Алан Кокеріль (Alan Cockerill), австралійський дослідник
і популяризатор спадщини Василя Сухомлинського. Алан
перекладач та лінгвіст. Викладав російську мову в Квінс-
лендському університеті, а також англійську для іноземців.
Як вчитель Алан завжди прагнув до досконалості у викла-
данні уроків. Тому не дивно, що педагогічні ідеї Василя Су-
хомлинського так глибоко запали в душу австралійському
вченому. В цій символічній співпраці двох педагогів народ-
жувалися книги та дослідження. Кульмінацією цього стала док-
торська дисертація Алана присвячена передовим ідеям Василя
Сухомлинського. У 1999 році вийшла книга Every One Must Shine,
яка була видана в США. Із здобутків А. Кокеріля – переклад книги
«Серце віддаю дітям» та деяких інших творів В. Сухомлинського,
видання бюлетеня Sukhomlinsky News [88]. 

Створив сайт, присвячений творчості українського педагога
www.ejr.com.au/sukhomlinsky.

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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Всеукраїнські педагогічні читання, присвячені 
педагогічній спадщині В.о. Сухомлинського

З 1993 року за ініціативою Української асоціації імені Василя Сухомлинського проводяться
щорічні Всеукраїнські педагогічні читання «В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю», при-
свячені вивченню і впровадженню у широку педагогічну практику творчої спадщини видатного
педагога.

рік Проблема місце проведення

1994 Освітньо-виховні ідеали В. О. Сухомлинського в контексті сучасності. м. Луцьк

1995 Освітньо-виховні ідеали В. О. Сухомлинського. Лінгводидактична спадщина. м. Чернігів

1996 В.О. Сухомлинський і сучасність. м. Умань

1997 В.О. Сухомлинський і сучасність. Розвиток В.О. Сухомлинським ідей народної педагогіки
та їх упровадження у педагогічну практику. м. Вінниця

1998 Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох. м. Київ – м. Кіровоград

1999 В.О. Сухомлинський і сучасність. Дидактика сучасної школи. м. Харків

2000 В.О. Сухомлинський і сучасність. Екологія дитинства. м. Луганськ

2001 В.О. Сухомлинський і сучасність. Особистісно орієнтована шкільна освіта. м. Одеса

2002 Василь Сухомлинський і сучасність. Батьківська педагогіка. м. Тернопіль

2003 Василь Сухомлинський і сучасність. Особистість учителя. м. Київ - м. Кіровоград – 
с. Павлиш

2004 Василь Сухомлинський і сучасність. Особистість у навколишньому середовищі. м. Миколаїв

2005 В.О. Сухомлинський і сучасність. Проблеми свободи і відповідальності у вихованні 
особистості м. Полтава

2006 В.О. Сухомлинський і сучасність. Культурологічні виміри шкільної й педагогічної освіти м. Переяслав-
Хмельницький

2007 В.О. Сухомлинський і сучасність. Громадянське виховання м. Слов'янськ

2008 В.О. Сухомлинський і сучасність. Ідеї, пошуки, перспективи м. Кіровоград

2009 Ціннісні виміри сучасної освіти. Діалог з В. О. Сухомлинським м. Херсон

2010 В. Сухомлинський і О. Захаренко. Вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє м. Черкаси – с. Сахнівка

2011 Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Дошкілля - початкова школа м. Хмельницький

2012 Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Здоров’я через освіту м. Донецьк

2013 Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Розвиток творчої особистості м. Кіровоград

2014 Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Вчимося толерантності м. Миколаїв

2015 Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Виховуємо культуру потреб особистості м. Херсон

2016 Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Щоб у серці жила Батьківщина м. Луцьк

2017 В.О. Сухомлинський. Філософія дитинства м. Житомир

2018 Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: творча спадщина Василя Сухомлинського 
у міжнародному вимірі м. Кропивницький

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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назва закладу освіти Проблема
Благовіщенський навчально-вихов-
ний комплекс № 1 «Гімназія – за-
гальноосвітня школа I-III ступенів –
дошкільний навчальний заклад
«Сонечко» Благовіщенської район-
ної ради Кіровоградської області

Патріотизм – основа духовного становлення особистості за спадщиною 
В.О. Сухомлинського.

Формування у дітей почуття доброти і людяності через впровадження творчої
спадщини В.О. Сухомлинського.

Формування морально-етичних засад у дітей засобами художніх творів 
В.О. Сухомлинського.
Використання творчої спадщини В.О. Сухомлинського на заняттях з розвитку
мовлення.

Емоційно-естетичний розвиток особистості у поглядах В.О. Сухомлинського.

Трудове виховання дошкільників засобами творчої спадщини В.О. Сухомлинсь-
кого.
Формування у дошкільників основ світобачення на засадах літературної спад-
щини В.О. Сухомлинського.
Розвиток морально-етичних здібностей дошкільників за творами В.О. Сухо-
млинського.

Вчимося бачити красу природи.
Шамраївський дошкільний 
навчальний заклад «Ромашка» Екологічне виховання особистості

Благовіщенський район

Творче впровадження ідей
Василя Сухомлинського в освітній процес

Блоговіщенська нвк №1

Фото з сайту Благовіщенського НВК № 1

Благовіщенськ

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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Фото з сайту Бобринецького НВО

назва
закладу освіти Проблема

Комунальний заклад «Бобринецьке на-
вчально-виховне об'єднання «Навчально-
виховний комплекс «Гімназія – загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Бобринець-
кої міської ради Кіровоградської області

Створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетент-
нісного підходу, використання нових педагогічних технологій навчання
і виховання на основі творчого використання педагогічних ідей 
В.О. Сухомлинського.

Бобринецький дошкільний 
навчальний заклад № 2 «Ромашка»

Використання спадщини В.О. Сухомлинського у формуванні екологіч-
ної свідомості дітей раннього віку.

Національно-патріотичне виховання дошкільників шляхом упровад-
ження творчої спадщини В.О. Сухомлинського.

Виховання духовно багатої особистості дошкільника в сім’ї у контексті
ідей Василя Сухомлинського.

Федіївський дошкільний заклад 
«Веселка»

Формування у дошкільників основ світобачення на засадах літератур-
ної спадщини В.О. Сухомлинського.

Кетрисанівський дошкільний 
навчальний заклад «Пролісок»

Виховання загальнолюдських моральних якостей дітей за оповідан-
нями В.О. Сухомлинського.

Веселівський дошкільний 
навчальний заклад «Веселка»

Виховання у дітей, доброти та співчуття за допомогою казок 
В.О. Сухомлинського.

Бобринецький район

Бобринець

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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Вільшанський район
назва

закладу освіти Проблема

Дорожинська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – філія Березо-
вобалківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шев-
ченка Вільшанської районної ради
Кіровоградської області (опорний
навчаль- ний заклад)

Проблеми вдосконалення уроку в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського
та практиці роботи школи.

Ідеї В.О. Сухомлинського в практиці реформування початкової освіти: досвід,
резерви, перспективи.

Роль сім’ї у вихованні дитини.

Дорожинська школа

Дорожинка

Фото із сайту Дорожинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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гайворонський район
назва

закладу освіти Проблема

Гайворонське навчально-виховне
об'єднання № 2 «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Гай-
воронської районної ради Кірово-
градської області

«Упровадження ідей розумового виховання В.О. Сухомлинського в роботу 
сучасного закладу освіти». 

Гайворонський професійний 
аграрний ліцей «Впровадження ідей В.О. Сухомлинського в професійно-технічну освіту».

гайворонське нво №2

аграрний ліцей

СВяТо ПиСемноСТі

Свято української писемно-
сті та мови (літературний
флешмоб, виховні години,
перегляд відеофільмів «Це
моя Україна», «Народжені
вільними») з метою спри-

яння розвитку в ліцеїстів почуття національної гідності, а
також виховання любові до національних традицій, народної
мудрості, до краси і гармонії рідного слова.

Виховна година
на тему «Толе-
рантність – еле-
мент світогляду і
культури» з
метою розвитку

взаємоповаги та розуміння у спілкуванні між
людьми.

ВаЖлиВо!

Фото з сайту ліцею

гайворон

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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назва
закладу освіти Проблема

Філія навчально-виховного ком-
плексу «Голованівська загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів
ім. Т.Г. Шевченка – гімназія» «Ново-
сільська загальноосвітня школа»

«Упровадження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в умовах рефор-
мування сільської школи».

Філія Побузької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів «Пушківська 
загальноосвітня школа»

«Використання ідей В.О. Сухомлинського у формуванні здоров’я збережних
компетентностей школярів».

Професійно-технічне училище № 38
смт Голованівськ

Впровадження ідей Василя Сухомлинського у професійно-технічну освіту:
- педагогічна рада з проблеми: «Обережно – учень!» (Ідеї В.О. Сухомлинсь-

кого про гуманізацію навчально-виховного процесу);
- конференція за книгою В.О. Сухомлинського «Сто порад учителеві» та

проблемний стіл «Особистість учителя: погляд В.О. Сухомлинського і ви-
моги сьогодення»;

- загальноучилищний похід учнів «Стежками козацької слави» з метою ви-
ховання патріотів на традиціях, започаткованих у навчальному закладі.
При цьому в учнів формується «корінь духовності», «серцевина людини –
любов до Батьківщини».

ПТУ №38

голованівський район

Фото з колекцій працівників

голованівськ

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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«новосільська Зш»

«Пушківська Зш»

ПУшківська школа

Пушкове

новосільська школа

новосілки

Фото з колекції працівників школи

Фото з сайту Пушківської ЗШ

Новосільська загальноосвітня
школа на мапі

Пушківська загальноосвітня
школа на мапі








Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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Добровеличківський район
назва

закладу освіти Проблема

Перчунівська загальноосвітня школа І-ІІІ сту-
пенів Добровеличківської районної ради Кіро-
воградської області (опорний заклад)

Вплив гуманістичних ідей В.О. Сухомлинського на розвиток твор-
чого потенціалу вчителя.

Новолутківський навчально-виховний ком-
плекс «загальноосвітня школа І ступеня – до-
шкільний навчальний заклад» – філія Добро-
величківського НВО Добровеличківської рай-
онної ради Кіровоградської області

Патріотичне виховання дітей дошкільного віку в контексті 
педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського.

Помічнянський дошкільний навчальний 
заклад № 3 «Капітошка»

Творчість В.О. Сухомлинського як основа у вихованні морально-
духовних цінностей у дітей.

Добровеличківський дошкільний навчальний
заклад «Ромашка»

Розвиток духовного потенціалу дітей через спадщину В.О. Сухо-
млинського

Помічнянський дошкільний навчальний 
заклад № 1 «Ясочка»

Моральне виховання особистості в педагогічній спадщині В.О. Су-
хомлинського

Піщанобрідська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів Кіровоградської
обласної ради

Формування життєвої компетентності у дітей з особливими потре-
бами як умови їх соціальної інтеграції

ПерчУнівська школа

Перчунівка

Перчунівська школа на мапі

Фото з сайту 
Перчунівської школи

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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Піщаний брід

ПіщаноБріДська школа

Піщанобрідська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат на мапі Із сайту школи-інтернату
 

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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марфівка

Марфівська школа

річка Висунь

назва
закладу освіти Проблема

Марфівська філія І-ІІ ступенів кому-
нального закладу «Навчально-ви-
ховний комплекс «Долинська
гімназія – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 3 Долинської район-
ної ради Кіровоградської області»
(опорний заклад)

Використання ідей В.О. Сухомлинського за напрямами:
- інтелектуальний розвиток учнів;
- формування в учнів національної самосвідомості та патріотичних по-

чуттів;
- відродження національно-культурних традицій українського народу;
- формування екологічної культури, гармонійних відносин з навколишнім

середовищем;
- формування моральних цінностей та позитивного світогляду учнів;
- формування навичок здорового способу життя;
- стимулювання пізнавальних здібностей, бажання навчатися протягом

життя;
- профорієнтація.

Комунальний дошкільний навчаль-
ний заклад № 4 «Казка» м. Долинська

Відродження зв’язків із природою через літературну спадщину 
В.О. Сухомлинського.

Комунальний дошкільний навчаль-
ний заклад № 3 «Колобок»

Формування морального світогляду дошкільників шляхом впровадження 
педагогічної спадщини.

Долинський район

Фото з брошури «Впровадження ідей 
В.О. Сухомлинського у Марфівській школі»



Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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Знам’янський район
назва

закладу освіти Проблема

Суботцівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Знам’янської районної
ради Кіровоградської області (опор-
ний заклад)

Компетентнісний підхід до освітнього процесу шляхом реалізації ідей В.О. Су-
хомлинського та використання сучасних освітніх технологій:

- реалізація принципу дитиноцентризму;
- розвиток інтелектуальних та творчих здібностей кожної окремої особи-

стості в умовах колективної співдружності;
- розвиток ідей «радості пізнання»;
- культ Вітчизни, Матері, Праці, Краси, Слова, Природи, Родини, Книги як

найважливіший засіб виховання почуття прекрасного і гармонії;
- формування у дітей «культури бажань» і «культури потреб»;
- розробка демократичних педагогічних методів і засобів навчання, вихо-

вання та управління освітнім процесом школи;
- створення належних умов для інклюзивного навчання дітей з особли-

вими освітніми потребами;
- оновлення форм і методів підвищення рівня професійної компетентності

педагогічних працівників.

Дитячий дошкільний заклад (дитя-
чий садок) «Колобок» Суботцівської
сільської ради

Використання літературних творів В.О. Сухомлинського у процесі формування
екологічної компетентності дошкільників.

сУБоТцівська школа

вул. Шкільна

вул. Молодіжна

вул. Центральна

вул. Калініна

Суботці

Із презентації досвіду діяльності Суботцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів


Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області



кіровоградський район
назва

закладу освіти Проблема

Созонівський навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчаль-
ний заклад» Кіровоградської рай-
онної державної адміністрації Кіро-
воградської області (опорний за-
клад)

Формування інноваційного освітнього середовища шляхом розвитку ключо-
вих та предметних компетентностей учасників освітнього процесу.

Вивчення, поширення і творче впровадження педагогічних ідей В.О. Сухо-
млинського в практику роботи.

Сприяння професійному становленню педпрацівників,  поліпшенню науково-
теоретичної підготовки з питань вивчення педагогічної спадщини В.О. Сухо-
млинського.

Сприяння формуванню у вчителів нового педагогічного мислення, подаль-
шому розвитку ініціативи, новаторства.

Активізація ефективних форм і методів позакласної та індивідуальної роботи
з обдарованими та здібними учнями

Оситнязький дошкільний 
навчальний заклад загального типу
«Сонечко»

Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського  в екологічному ви-
хованні дошкільнят.

созонівський нвк

Фото з сайту Созонівського НВК
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Созонівка

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті



Фото з колекцій працівників Нечаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського
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компаніївський район
назва

закладу освіти Проблема

Нечаївська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського Ком-
паніївської районної ради Кірово-
градської області

Розвиток життєвих компетентностей учнів на основі впровадження педагогіч-
них ідей В.О. Сухомлинського.

Роздольський комунальний дошкіль-
ний навчальний заклад «Пролісок»

Розвиток пізнавальної активності та самостійності в морально-екологічному
вихованні дітей за педагогічною спадщиною В.О. Сухомлинського.

Мар’ївський комунальний дошкіль-
ний навчальний заклад «Калинка»

Патріотичне виховання дітей через педагогічну спадщину 
В.О. Сухомлинського

вул. Леніна

нечаївська школа

нечаївка

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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маловисківський район
назва

закладу освіти Проблема

Лозуватська загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів Маловисківської район-
ної ради Кіровоградської області

Батьківська педагогіка В.О. Сухомлинського.

Уроки мислення серед природи у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

Трудове виховання через використання спадщини В.О. Сухомлинського.

Лозуватська загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів Маловисківської район-
ної ради Кіровоградської області

Трансформація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практику роботи
школи. Провідна педагогічна ідея досвіду: гуманізація освітнього процесу.

Дошкільний навчальний заклад № 5
«Чебурашка» Маловисківської місь-
кої ради Кіровоградської області

Розвиток творчих здібностей дітей в процесі екологічного виховання з вико-
ристанням спадщини В.О. Сухомлинського.

Смолінський дошкільний навчаль-
ний заклад № 1 «Теремок»

Виховання милосердя у дітей дошкільного віку через творчу спадщину 
В.О. Сухомлинського.

Смолінський дошкільний навчаль-
ний заклад № 3 «Ромашка»

Мовленнєвий розвиток дошкільників через упровадження педагогічної 
спадщини В.О. Сухомлинського 

Маловисківська школа №3

Маловисківська школа №4

мала Виска

Фото із сайту Маловисківської загальноосвітньої школи № 3 I-III ступенів

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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Фото із сайту Лозуватської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

лозУваТська школа

лозуватка

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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новгородківський район
назва

закладу освіти Проблема

Великочечеліївська філія комуналь-
ного закладу «Новгородківський на-
вчально-виховний комплекс «Загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів – до-
шкільний навчальний заклад» Новго-
родківської районної ради Кірово-
градської області»

«Розвиток творчих здібностей учнів на основі інтерпретації педагогічних ідей
В.О. Сухомлинського. Виховання любові до рідного краю, формування естетич-
них смаків школярів».

Професійно-технічне училище № 36 «Упровадження досвіду В.О. Сухомлинського у професійно-технічну освіту».
- Роль сім’ї у виховній системі В.О. Сухомлинського;
- Значення слова у розвитку творчої особистості учня;
- Основи професійної етики у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського;
- Роль патріотичного виховання у становленні громадянина;
- Заохочення і покарання як засіб стимулювання інтересу та активності в

процесі навчання та виховання;
- Колектив – найсильніший засіб виховання;
- Гуманістичні ідеї В.О. Сухомлинського у формуванні особистості учня.

Велика чечеліївка

великочечеліївська філія

Фото з сайту Великочечеліївської філії

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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новгородка

ПТУ №36

Професійно-технічне училище №36 на мапі смт Новгородка

Фото із колекцій 
працівників училища







Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області



новоархангельський район
назва

закладу освіти Проблема

Підвисоцька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка Під-
висоцького навчально-виховного
об’єднання Новоархангельської рай-
онної ради Кіровоградської області

Основні ідеї: любов до дитини; розвиток творчих сил кожної окремої особи-
стості в умовах колективної співдружності спрямовані на творчу працю вчи-
телів і учнів.

Виховний спадок В.О. Сухомлинського, який є найбільшою цінністю зберігають
і примножують підвисоцькі учні, їх батьки та вчителі. У дусі українських куль-
турних традицій учителі школи ведуть своїх учнів шляхами осмислення світу
через ціннісні орієнтири, толерантне ставлення до оточуючих, красу природи,
популяризацію книги, моральне естетичне, інтелектуальне, фізичне, трудове
виховання.

Новоархангельський дошкільний 
навчальний заклад № 1

Упровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в освітній процес 
до-шкільного навчального закладу.

Модель випускника дитячого садка за ідеями В.О. Сухомлинського (матеріали
по роботі з батьками старших дошкільників).

Система тематичних занять для дітей 5-6-ти річного життя з використанням
педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського.

Новоархангельський дошкільний
навчальний заклад № 4

Створення розвивального середовища на основі ідей В.О. Сухомлинського.

Виховання любові до природи рідного краю на основі творів В.О. Сухомлинського.

Торговицький дошкільний навчаль-
ний заклад

Розвиток творчого потенціалу педагога ДНЗ на основі педагогічної спадщини
В.О. Сухомлинського.

Підвисоцьке

ПіДвисоцька школа

Фото із колекцій працівників школи
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Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті



Фото із колекцій працівників школи
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новомиргородський район
назва

закладу освіти Проблема

Йосипівський навчально-виховний комплекс «За-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний на-
вчальний заклад» Новомиргородської районної
ради Кіровоградської області

Творче впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухо-
млинського у виховання школярів.

Виховання екологічної культури дітей дошкільного віку в
контексті педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського.

Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-
нів № 1 Новомиргородської районної ради Кірово-
градської області

Виховання духовної культури особистості та формування в
учнів власної світоглядної позиції на основі творчої реалізації
гуманістичних ідей Василя 
Сухомлинського.

Навчально-виховне об'єднання «Новомиргородська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – дошкіль-
ний навчальний заклад» Новомиргородської район-
ної ради Кіровоградської області

Від педагогіки В.О. Сухомлинського – до сучасних технологій
навчання.

йосипівка

йосиПівський нвк

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області



Загальноосвітні школи №№ 1, 2 та
спеціальна школа-інтернат на мапі 

м. Новомиргорода

1, 2 Фото із сайту Новомиргородської ЗШ І-ІІІ ступенів № 1.
3, 4 Фото із сайту НВО «Новомиргородська ЗШ І-ІІІ ступе-

нів № 2 – ДНЗ».
5, 6 Фото із сайту Новомиргородської спеціальної загально-

освітньої школи-інтернату.

назва
закладу освіти Проблема

Навчально-виховне об'єднання «Новомирго-
родська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 –
дошкільний навчальний заклад» Новомиргородсь-
кої районної ради Кіровоград-ської області 

Практичне використання педагогічної спадщини Василя Су-
хомлинського з метою морального виховання учнів у сучас-
ній школі.

Капітанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Новомиргородської районної ради Кіровоградської
області

Формування креативної особистості шляхом упровадження
ідей В.О.Сухомлинського.

Новомиргородський дошкільний навчально-вихов-
ний комплекс (ясла-садок) «Калинонька»

Використання педагогічної спадщини Василя Сухомлинсь-
кого в рамках змісту Базового компонента дошкільної освіти.

Новомиргородська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів Кіровоградської облас-
ної ради

Реалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку,
виховання і навчання дітей та підлітків через відновлення
змісту освіти та впровадження нових освітніх технологій на
всіх ступенях навчання.

новгомиргород

вул. Молодіжна

вул. Макаренка

вул. Миколи Зерова

вул. Садова

вул. Шевченка

вул. Соборності

вул. Соборності

вул. І. Франка

школа-інТернаТ

зш №1

новомиргородський район
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Продовження



3

4

5

6

1

2

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті



Рівнянська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2 на мапі

Фото із сайту Рівнянської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
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новоукраїнський район
назва

закладу освіти Проблема

Рівнянська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2 Новоукраїнської рай-
онної ради Кіровоградської області

Збереження гуманістичних цінностей, набуття ціннісних загальнолюдських
компетентностей учнівської молоді засобами творів В.О.Сухомлинському.

Гуманістична спрямованість ідей В.О.Сухомлинського в освітній діяльності
та позашкільній освіті.

Виховання гуманістичних цінностей у дітей шляхом формування любові до
природи, держави, національної культурної спадщини у позашкільній роботі
шляхом використання спадщини Василя Сухомлинського.

Комишуватська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної
ради Кіровоградської області

Роль гуманістичного виховання підростаючого покоління в сучасних умовах
державотворення за творами В.О. Сухомлинського.

Впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в практику 
роботи школи.

Гармонійне поєднання різноманітних аспектів виховання та розвиток 
морально-етичних здібностей школярів за творами В.О. Сухомлинського.

Виховання молодших школярів казками В.О. Сухомлинського.

Новоукраїнський комунальний 
дошкільний навчальний заклад № 1 
«Ромашка»

«Виховуємо казкою» – музичні інсценівки за мотивами казок В.О. Сухо-
млинського. Для музичних керівників та вихователів дошкільних навчаль-
них закладів.

рівне

iшкола-інТернаТ

рівнянська школа №2

 

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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назва
закладу освіти Проблема

Комунальний дошкільний навчальний
заклад «Барвінок» відділу освіти Ново-
української міської ради

Впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в роботу сучас-
ного дошкільного навчального закладу.

Дошкільний навчальний заклад № 2
с. Рівне Новоукраїнського району Кіро-
воградської області

Організація освітнього процесу на основі виховання гуманістичноcпрямо-
ваної особистості дошкільника на засадах педагогічної спадщини В.О. Су-
хомлинського.

Семенастівський дошкільний навчаль-
ний заклад «Берізка» Семенастівської
сільської ради Новоукраїнського рай-
ону Кіровоградської області

Використання казок в навчально-виховній роботі.

Дошкільний навчальний заклад «Ве-
селка» Іванівської сільської ради Ново-
українського району Кіровоградської
області

Виховання морально-етичних взаємин у процесі гри, праці, побуту.

комишувате
коМишУваТська школа

новоукраїнський район Продовження

Комишуватська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів на мапі Фото із сайту школи

 

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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олександрівський район
назва

закладу освіти Проблема

Єлизаветградківська філія кому-
нального закладу «Михайлівське
НВО» Олександрівської районної
ради Кіровоградської області

Формування життєвих компетентностей і цілісної системи знань шляхом за-
стосування інноваційних форм роботи та впровадження педагогічної спад-
щини В.О. Сухомлинського.

Новоосотська філія комунального
закладу «Олександрівське НВО № 1»
Олександрівської районної ради 
Кіровоградської області

Формування предметних компетентностей та розвиток творчих здібностей
учнів під час навчального процесу в умовах реформування сучасної освіти
через творче використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського.

Підлісненська філія комунального
закладу «Олександрівське навчаль-
но-виховне об’єднання № 2» Олек-
сандрівської районної ради Кірово-
градської області

Використання спадщини В.О. Сухомлинського в організації пізнання дітьми
природного довкілля з урахуванням наступності між дошкільною і початковою
освітою.

єлизаветградка

філія кз «Михайлівське» нво

Єлизаветградківська філія КЗ «Михайлівське НВО» на мапі Фото із сайту школи
 

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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назва
закладу освіти Проблема

Олександрівський дошкільний 
навчальний заклад № 3

Використання спадщини В.О. Сухомлинського для реалізації завдань розумо-
вого, мовленнєвого, морально-етичного виховання дошкільників.

Олександрівський дошкільний 
навчальний заклад № 6

Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського та розвиток розумових здібностей дітей
дошкільного віку.

Єлизаветградківський дошкільний
навчальний заклад

Впровадження спадщини В.О. Сухомлинського з ознайомлення дітей дошкіль-
ного віку з усною народною творчістю.

Позашкільний навчальний заклад
«Олександрівський районний центр
дитячої та юнацької творчості»

Впровадження  в освітній процес ідеї  В.О. Сухомлинського «гармонія розуму і
серця» засобами хореографічного мистецтва (керівник хореографічного гуртка
Соколовська Світлана Миколаївна).

олександрівка

олексанДрівський цДюТ

школа №1

олексанДрівське нво №1

вул. Незалежності України

вул. Незалежності України

вул. Гоголя

вул. Шкільна

вул. Перемоги

вул. Ринкова

вул. Вишнева

вул. Пушкіна

вул. Островського

олександрівський район Продовження

Фото із сайту позашкільного навчального закладу 
«Олександрівський районний центр дитячої та юнацької творчості»

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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олександрійський район
назва

закладу освіти Проблема

Недогарський навчально-виховний комплекс
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – до-
шкільний навчальний заклад» Олександрій-
ської районної ради Кіровоградської області
(опорний заклад освіти з впровадження ідей
В.О. Сухомлинського)

Поєднання традиційних та інноваційних форм і методів роботи
як засіб підвищення якості освітнього процесу.

Шарівський НВК «загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Олександрійської районної ради Кіровоградсь-
кої області

Сучасні підходи до впровадження ідей В.О. Сухомлинського 
в практику дошкільного навчального закладу.

Новопразька спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІ ступенів Олександрійського
району Кіровоградської області

Розвиток громадянських компетентностей через традиції 
українського народу.

недогарки

неДогарська школа

Недогарський НВК на мапі Фото з фондів Олександрійського РМК
 

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області



шарівка

нова Прага

шарівський нвк

сПеціальна школа-інТернаТ

вул. Соборна

вул. Козацька

вул. Пушкіна

вул. Миру

вул. Центральна

вул. Титаренка

олександрійський район
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Продовження

Шарівський НВК на мапі

Новопразька спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат

І-ІІ ступенів на мапі

На фото ліворуч – Крившенко Наталія
Михайлівна, лауреат Педагогічної олім-
піади – обласного конкурсу педагогічної
майстерності вихователів закладів
освіти, присвяченого 100-річчю від дня на-
родження В.О. Сухомлинського





Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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онуфріївський район

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області



онуфріївський район
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назва
закладу освіти Проблема

Навчально-виховний комплекс «Павлиська
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – ліцей
імені В.О. Сухомлинського» Онуфріївської
районної ради Кіровоградської області

Упровадження та подальший розвиток педагогічної спадщини 
В.О. Сухомлинського з метою становлення педагогічної майстерності
вчителя та розвитку творчих здібностей учнів.

Онуфріївська загальноосвітня школа 
І – ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради 
Кіровоградської області

Створення психолого-педагогічних умов підвищення рівня навчаль-
них досягнень, формування ключових компетентностей та загальної
культури учнів на основі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинсь-
кого».

Млинківська загальноосвітня школа І – ІІІ сту-
пенів Онуфріївської районної ради Кірово-
градської області

Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників
як головний чинник підвищення якості освіти через призму спад-
щини В.О. Сухомлинського.

Онуфріївський дошкільний навчальний 
заклад «Калинка»

Використання методу спостереження в природі під час занять, про-
гулянок та екскурсій.

Національно-патріотичне виховання дітей.

Використання спадщини В.О. Сухомлинського під час роботи
з дітьми дошкільного віку з екологічного виховання.

Успенський дошкільний навчальний заклад
«Дзвіночок»

Екологічне виховання дітей дошкільного віку

Камбурліївський дошкільний навчальний 
заклад «Топольок»

Використання спадщини В.О. Сухомлинського під час роботи 
з дітьми дошкільного віку з екологічного виховання.

Павлиський дошкільний навчальний заклад
«Оленка»

Використання спадщини В.О. Сухомлинського під час роботи з дітьми
дошкільного віку з національно-патріотичного та екологічного ви-
ховання.

Успенський дошкільний навчальний заклад
«Дзвіночок»

Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку

Камбурліївський дошкільний навчальний 
заклад «Топольок»

Використання спадщини В.О. Сухомлинського під час роботи з дітьми
дошкільного віку для формування математичних здібностей.

Онуфріївський дошкільний навчальний 
заклад «Калинка»

Народознавча педагогіка через призму спадщин В.О. Сухомлинсь-
кого.

Успенський дошкільний навчальний заклад
«Дзвіночок»

Використання спадщини В.О. Сухомлинського у процесі морально-
етичного виховання дітей.

Навчально-виховний комплекс «Деріївська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – до-
шкільний навчальний заклад» Онуфріївської
районної ради Кіровоградської області

Використання спадщини В.О. Сухомлинського під час роботи з дітьми
дошкільного віку.

Зибківський дошкільний навчальний заклад
«Золотий ключик»

Використання спадщини В.О. Сухомлинського під час роботи 
з дітьми дошкільного віку.

Млинківський дошкільний навчальний 
заклад «Веселка»

Використання спадщини В.О. Сухомлинського в роботі з батьками
дітей дошкільного віку.

Продовження

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті



онуфріївка

Павлиш

онУфріївська школа

нвк Павлиська школа

вул. 50 років Жовтня

вул. 50 років Жовтня

вул. Назаренко

вул. Толстого

вул. Гагарина
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Онуфріївська загальноосвітня школа 
І–ІІІ ступенів на мапі

Фото із сайту Онуфріївської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів

 

НВК «Павлиська загальноосвітня школа І–ІІІ ст. –
ліцей імені В.О. Сухомлинського» на мапi Фото із сайту школи

Діяльність педагогічного колективу навчально-виховного комплексу «Павлиська загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей імені В.О. Сухомлинського» щодо вивчення та творчого ви-
користання наукової спадщини видатного земляка вже багато років очолює і спрямовує директор
закладу Валентина Деркач.

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області



44

Педагогічно-меморіальний музей 
Василя олександровича Сухомлинського

Музей було започатковано
відразу після того, як Ва-
силь Олександрович Су-
хомлинський пішов із

життя. Спочатку це був мемо-
ріальний куточок, створений
у школі за ініціативою вчите-
лів, учнів та сім’ї педагога.
Далі розпочався збір докумен-
тів, фотографій та інших ма-
теріалів про життя й діяльність
видатного педагога-земляка.
Багато ентузіастів і керівників
різних установ надавали допо-
могу в організації музею: се-
ред них: колектив Павлиської
школи, педагогічна громадсь-
кість Онуфріївського району,
Кіровоградської області та інших областей
України; працівники обласного відділу народ-
ної освіти та інституту вдосконалення вчителів.
Зокрема, на посаді методиста інституту пра-
цювала Любов Федотівна Одорожа, яка була
особисто знайома з Василем Олександровичем.
Вона допомогла його дружині упорядкувати
архів. Також їй доручили провести організа-
ційну роботу зі створення тематико-експози-
ційного плану музею. Значну роботу з органі-
зації збору матеріалів для експозиції здійснив
перший директор музею Микола Андрійович
Литвиненко та директор Павлиської школи
Микола Іванович Кодак.

Понад 1500 предметів (сімейну бібліотеку,
особисті речі Василя Олександровича, кіно-
фільми, рукописи, епістолярну спадщину
В.О. Сухомлинського) передала дружина пе-
дагога – Ганна Іванівна. 19 лютого 1975 року
відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР
№85 було офіційно відкрито Педагогічно-ме-
моріальний музей В.О. Сухомлинського. 

Фонд музею становить 22350 одиниць збе-
рігання. Основна цінність музейної колекції –
у наявності документів-оригіналів: передусім,
це плани роботи Павлиської середньої школи,
книги запису аналізів відвіданих уроків, про-
токоли засідань педагогічної ради, матеріали
психологічних семінарів, щоденні плани ро-
боти директора школи, книги предметних ко-
місій, поурочні плани В.О. Сухомлинського,
звіти з навчально-виховної роботи школи, по-
чесні грамоти і подяки учням школи, особові
справи вчителів, творчі напрацювання вчителів
і учнів, рукописи літературних і науково-педа-

гогічних праць Василя Олек-
сандровича, особисті доку-
менти педагога. 

Значна роль у становленні
та сучасній діяльності музею
належить академіку Ользі Су-
хомлинській – невтомному до-
сліднику і популяризатору спад-
щини свого великого батька.

Музей проводить потужну
науково-просвітницьку роботу:
участь у районних, обласних,
всеукраїнських і міжнародних
науково-практичних конферен-
ціях, педагогічних читаннях,
підготовка публікацій у пресі.
Працівники музею надають до-
помогу аспірантам, науковцям,

педагогам, студентам у роботі з архівними ма-
теріалами. За понад 40 років своєї діяльності
Педагогічно-меморіальний музей В.О. Сухо-
млинського у Павлиші став творчою лаборато-
рією з вивчення та впровадження педагогічної
спадщини видатного педагога [61].

На базі музею проводяться міжнародні, все-
українські та обласні науково-методичні за-
ходи, які містять: ушанування пам’яті Василя
Сухомлинського на його могилі, екскурсії за-
лами музею та територією школи, обговорення
наукових проблем. Під час роботи в музеї учас-
ники конференцій і семінарів мають можли-
вість працювати з архівними документами: ру-
кописами В.О. Сухомлинського, оригіналами
протоколів засідань педагогічної ради, спосте-
режень за учнями, їх характеристиками, кни-
гами наказів тощо.

Фото з колекції кафедри педагогіки, психології 
і корекційної освіти

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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Петрівський район
назва

закладу освіти Проблема

Петрівська загальноосвітня школа 
І ступеня, філія комунального за-
кладу «Петрівське навчально-ви-
ховне об’єднання «загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Пет-
рівської районної ради Кірово-
градської області

Трансформація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практику роботи 
сучасної школи.

Луганський дошкільний навчальний
заклад «Сонечко»

Сучасний підхід і погляди В.О. Сухомлинського щодо національно-патріотич-
ного виховання дошкільнят.

Петрівський дошкільний навчаль-
ний заклад № 1 «Рудана» Петрівсь-
кої селищної ради

Мудрість педагогіки В.О. Сухомлинського.

Луганський дошкільний навчальний
заклад «Сонечко» Становлення особистості людини через твори В.О. Сухомлинського

ПеТрівська школа

Петрове

Фото з колекцій працівників Петрівської загальноосвітньої школи 
І ступеня – філії КЗ «Петрівське НВО»

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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назва
закладу освіти Проблема

Відокремлений підрозділ Федір-
ківський НВК «Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – дошкільний на-
вчальний заклад» комунального за-
кладу «Глинське НВО «Загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів – до-
шкільний навчальний заклад» Світ-
ловодської районної ради Кірово-
градської області

Формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, спри-
яння творчому розвитку особистості на основі спадщини В.О. Сухомлинського.

Напрями роботи: 
- формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;
- формування національної самосвідомості;
- формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цін-

ностей;
- гуманізація навчально-виховного процесу;
- збереження і зміцнення здоров’я дітей;
- створення системи естетичного виховання.

Миронівський дошкільний навчаль-
ний заклад «Веселка» Усвідомлення екологічної цінності природи та ї ї єдності з людиною.

Великоандрусівський дошкільний
навчальний заклад «Сонечко» Формування екологічної культури особистості через ї ї духовний розвиток.

Глинський дошкільний навчальний
заклад «Сонечко» Творче впровадження спадщини В.О. Сухомлинського в дошкільному закладі.

Григорівський дошкільний навчаль-
ний заклад «Ромашка»

Формування в дітей любові до праці за допомогою педагогічної спадщини 
В.О. Сухомлинського.

Павлівський дошкільний навчаль-
ний заклад «Веселка» Залучення дітей до активного життя засобами трудового виховання.

Подорожненський НВК «ЗШ І-ІІІ сту-
пенів-дошкільний навч. заклад Формування екологічної культури

Світловодський район

феДірківський нвк
річка Цибульник

Федірки

Фото з сайту Федірківського НВК

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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Устинівський район
назва

закладу освіти Проблема

Комунальний заклад «Устинівське
навчально-виховне об’єднання За-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Устинівської районної ради Кірово-
градської області

Формування ключових компетентностей учнів шляхом використання та твор-
чого впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського.

Філія «Устинівська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів» комунального
закладу «Устинівське навчально-ви-
ховне об’єднання Загальноосвітня
школа І-ІІІступенів» Устинівської рай-
онної ради Кіровоградської області

Формування і розвиток творчих здібностей молодших школярів шляхом упро-
вадження інноваційних технологій через педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського.

Інгульський дошкільний навчальний
заклад

Використання творчої спадщини В.О. Сухомлинського: про роль природи 
в морально-етичному вихованні дошкільнят.

Седнівський дошкільний навчальний
заклад

Використання творчої спадщини В.О. Сухомлинського  в екологічному 
вихованні дітей дошкільного віку

Устинівка

УсТинівське нво

Фото із сайтів КЗ «Устинівське НВО ЗШ І-ІІІ ст.» та філії «Устинівська ЗШ І-ІІ ст.»

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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м. Знам’янка
назва

закладу освіти Проблема

Знам’янська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка
Знам’янської міської ради Кірово-
градської області (опорна школа
з питань творчого впровадження
педагогічної спадщини Василя Су-
хомлинського)

Трансформація ідей В.О. Сухомлинського в розумовому вихованні школярів.

Творча реалізація ідей В.О. Сухомлинського в моральному вихованні молодших
школярів.

Індивідуалізація та диференціація навчання. Робота з обдарованими дітьми.

Трансформація ідей В.О. Сухомлинського в розумовому та моральному вихо-
ванні на уроках природничо-математичного циклу.

Трансформація ідей В.О. Сухомлинського в процесі становлення молодого 
вчителя.

Дошкільний навчальний заклад №3
«Івушка»

Розвиток творчих здібностей, виховання громадянина на основі спадщини 
В.О. Сухомлинського.

Формування життєвої компетентності за творами В.О. Сухомлинського.

Формування високої пізнавальної, моральної і етичної культури.

Зміцнення співдружності ДНЗ та сім’ї.

Дошкільний навчальний заклад №8
«Світлячок»

Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського для розвитку зв’яз-
ного мовлення дітей-логопатів.

знаМ’янська школа №1

знаМ’янська школа №3

Фото із сайту Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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назва
закладу освіти Проблема

Дошкільний навчальний заклад №7
«Козачок»

Виховання людяності – проблема сучасності (педагогіка кордоцентризму 
В.О. Сухомлинського).

Як виховувати повагу до жінки – дівчини, матері. Виховання моральної краси.

Погляди В.О. Сухомлинського на роль природи в художньо-естетичному 
вихованні дошкільнят.

Казковий дивосвіт В.О. Сухомлинського в роботі з дітьми старшого дошкільного
віку.

Дошкільний навчальний заклад №2
«Теремок» Знам’янської міської
ради Кіровоградської області

Виховання патріотично налаштованої особистості дошкільника в педагогіці
В.О. Сухомлинського та в сучасній освітній практиці ДНЗ №2 «Теремок»: фор-
мування в дітей ціннісного ставлення до рідного дому, сім’ї, дитячого садка;
усвідомлення дітьми своєї національної приналежності, виховання почуття
гордості; прищеплення поваги до людей праці, захисників Вітчизни, державної
символіки; виховання любові до рідної природи, бажання ї ї оберігати.

Знам’янська спеціальна загально-
освітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів
Кіровоградської обласної ради

Сучасні підходи до формування ключових компетентностей в учнів 
з особливими освітніми потребами.

Фото із сайту Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка

Учні Знам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів та переможець 
Педагогічної олімпіади – обласного конкурсу педагогічної майстерності вихователів закладів освіти,

присвяченого 100-річчю від дня народження В.О. Сухомлинського Рябич Тетяна Григорівна.
Фото із сайту школи-інтернату

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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м. Світловодськ
назва

закладу освіти Проблема

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5
Світловодської міської ради Кірово-
градської області

Обмін досвідом щодо впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухо-
млинського в практику школи. Завдання: сприяння розповсюдженню
перспективного досвіду педагогів; залучення молодих спеціалістів до
опрацювання відповідних методичних матеріалів; формування націо-
нальної культури.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) №19 «Оленка» комбінованого типу
комунальної власності

Упровадження інноваційних методів у процес вивчення спадщини
В.О. Сухомлинського під час роботи гуртка з української дитячої літера-
тури.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-сад)
№18 «Джерельце» комбінованого типу

Пізнавальний розвиток дошкільників в аспекті інноваційних технологій.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) №7 «Журавлик» комбінованого типу

Формування національної свідомості дошкільників через спадщину 
В.О. Сухомлинського.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) №3 «Зайчик» комбінованого типу

Виховання гуманних почуттів дошкільників через спадщину В.О. Сухо-
млинського.

Світловодська спеціальна загально-
освітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 1
Кіровоградської обласної ради

Сучасні підходи до організації корекційної та виховної діяльності з дітьми
з особливими освітніми потребами в умовах спеціальної школи-інтернату.

Світловодська загальноосвітня сана-
торна школа-інтернат I-III ступенів № 2 
Кіровоградської обласної ради

Спрямування навчально-виховного та лікувально-оздоровчого процесу
на всебічний розвиток учнів шляхом активного використання інновацій-
них технологій в умовах санаторної школи-інтернату.

школа №5

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 на мапі Фото з сайту загальноосвітньої школи

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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школа №3

школа №2

школа №1

лаУреаТ олімПіаДи

Кондик Тетяна Василівна,
лауреат Педагогічної
олімпіади – обласного
конкурсу педагогічної
майстерності вихователів
закладів освіти, присвяче-
ного 100-річчю від дня
народження В.О. Сухо-
млинського.

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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м. олександрія
назва

закладу освіти Проблема

Загальноосвітній навчальний за-
клад I-III ступенів №10 Олександ-
рійської міської ради Кіровоград-
ської області

Трансформація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в практику роботи школи.

Виховання в учнів моральних якостей на основі творів В.О. Сухомлинського.

Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) №2 комбин. типу Подорож до джерел живої думки.

Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) №14

Розвиток моральних якостей дітей дошкільного віку на основі казок 
В.О. Сухомлинського.

Формування в дошкільників основ світобачення на засадах літературної 
спадщини В.О. Сухомлинського.

Санаторний дошкільний навчаль-
ний заклад (ясла-садок) №16 Кластерний спів за казками В.О. Сухомлинського.

Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) №18

Використання спадщини В.О. Сухомлинського у формуванні екологічної свідомості
дітей.

Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) №20 Пізнаємо світ розумом і серцем.

Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) № 21

Використання творчої спадщини В.О. Сухомлинського в емоційно-естетичному
вихованні дітей дошкільного віку.

Дошкільний навчальний заклад
(ясла-садок) № 25 Розвиваємо творчість і виховуємо моральність.

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) №28 Використання творчої спадщини В.О. Сухомлинського у вихованні доброти.

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 29 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №29.

Дошкільний навчальний 
заклад №35 Екологічне виховання – виховання мудрості, доброти та моральності у дошкільнят.

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) №39

Використання казок В. Сухомлинського з метою формування духовного світу дитини.

Стежинками творів В.Сухомлинського.

Дошкільний навчальний 
заклад-ясла-садок № 42

Використання технології педагогічного проектування як ефективного способу ор-
ганізації освітнього процесу щодо впровадження педагогічної спадщини В.О. Су-
хомлинського.

Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 43

Використання спадщини В.Сухомлинського в соціально-моральному розвитку
дітей з вадами зору.

Комунальний ДНЗ 
«Спеціальний дитячий 
будинок»

Екологічне виховання дошкільників за творами В.О. Сухомлинського.

Моральне виховання дошкільників через літературну спадщину В.О. Сухомлинсь-
кого.

НВК «Загальноосвітній навчаль-
ний заклад І-ІІІ ст. №12 – ДНЗ
Олександрійської міської ради Кі-
ровоградської області»

Впровадження в освітньо-виховний процес моральних та поведінкових норм за
допомогою авторських казок та віршів.

Заклади дошкільної та загальної середньої освіти

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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школа №10

Фото із сайту загально-
освітнього навчального 

закладу I-III ступенів № 10

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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назва
закладу освіти

Державний навчальний заклад
«олександрійський професійний ліцей»

Проблема «Упровадження ідей Василя Сухомлинського в систему виховної роботи закладу: використання 
методів, прийомів та засобів у виховній роботі на різних етапах навчання учнів у ліцеї».

напрями
Розширення уявлень учнів про єдність природи і знань, забезпечення застосування знань і вмінь на прак-
тиці, встановлення зв’язків і взаємозв’язків між окремими мистецькими елементами та явищами; вихо-
вання любові до книги; фізичний розвиток учнів; трудове виховання; виховання особистої гідності.

м. олександрія Заклади професійної (професійно-технічної) 
та вищої освіти

Днз олександрійський професійний ліцей

Фото із колекцій працівників ліцею

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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назва
закладу освіти

комунальний вищий навчальний заклад 
«олександрійський педагогічний коледж імені В.о. Сухомлинського»

квнз олександрійський педагогічний коледж

Покладання квітів 
до скульптури 

«В.О. Сухомлинський 
і діти»

Вивчення педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського було,
є і буде оригінальним напрямом діяльності педагогічного коледжу,
що носить його ім’я.

У коледжі розроблена система роботи з використання спад-
щини відомого науковця під час викладання всіх навчальних про-
фесійно-педагогічних дисциплін, про що свідчать численні творчі
доробки, доповіді, реферати.

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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«Професія вчителя – моя професія»
Темі сухомлині-
стики присвячено
конкурс творчих
проектів «Професія

вчителя – моя професія»,
педагогічні читання з
огляду усвідомлення
творчості В.О. Сухо-
млинського, його літера-
турної спадщини. Що-
року до дня народження
видатного педагога про-
водяться науково-прак-
тичні конференції за участі викладачів, студентів,
кращих учителів міста, які працюють над вті-
ленням теоретичного та практичного досвіду
В.О. Сухомлинського.

Спадщина В.О. Сухомлинського розкрива-
ється у зв’язку з діяльністю його послідовників
та однодумців: І.Г. Ткаченка, Г.М. Перебийніса,
А.Б. Резніка, I.A. Шевченка.

Поради та рекомендації Василя Олександ-
ровича творчо використовуються студентами
педагогічного коледжу під час педагогічної
практики, у дослідницькій роботі, театралізації
творів для дітей; святах казки, рідної мови, при-
роди; фестивалі авторських уроків.

Осередком вивчення творчої спадщини Ва-
силя Олександровича в коледжі є музей видат-
ного педагога, який протягом довгого часу очо-
лював кандидат педагогічних наук, доцент,
заслужений учитель України, Шевченко Ілля
Антонович. Соратник, однодумець В.О. Сухо-
млинського, І.А. Шевченко невтомно пропагу-
вав вчення нашого видатного земляка на рівні

коледжу, працюючи зі студентами, виступаючи
на всеукраїнських конференціях і педагогічних
читаннях.

Традиційним стало проведення свят, які під-

креслюють гуманістич-
ний напрям системи ви-
ховання, що здій-
снюється в навчальному
закладі. Обов’язковим
стало щорічне прове-
дення Свята хліба, коли
коледж наповнюєтеся
духмяним ароматом ко-
роваю, створеного ру-
ками людини. Кожна
академічна група захи-
щає свої композиції, до-

бирає найвиразніші слова, що звеличують
працю людини-хлібороба. Короваями, виробами
з тіста студенти обдаровують гостей свята, дітей
в інтернаті та людей похилого віку в геріатрич-
ному пансіонаті. Улюбленим святом у коледжі
є Свято матері, на якому вшановуються матері-
викладачі, матері студентів та матері-
студентки, – свято вдячності, доброти й духов-
ності з народними звичаями та традиціями.
Воно формує почуття святої любові до матері,
вічної поваги до неї.

Цього року успішно був проведений для вчи-
телів базових закладів освіти викладачів коледжу
тренінг «Актуальність спадщини В.О. Сухо-
млинського у світлі вимог сучасності», який про-
ілюстрував інноваційні шляхи вивчення та впро-
вадження ідей видатного педагога в освітній
процес Нової української школи.

Визначною подією стала зустріч (05.06.2018)
колективу студентів і викладачів коледжу з ака-
деміком Національної академії педагогічних
наук України, доктором педагогічних наук, про-
фесором, заслуженим діячем науки і техніки
України, донькою В.О. Сухомлинського Ольгою
Василівною Сухомлинською.

Фото з архіву методичного кабінету коледжу

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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м. кропивницький
назва

закладу освіти Проблема

Комунальний заклад «Навчально-ви-
ховне об'єднання № 15 «Загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний
навчальний заклад комбінованого типу,
дитячий юнацький центр «Явір» Кірово-
градської міської ради Кіровоградської
області» (опорний заклад)

Трансформація педагогічних ідей Василя Олександровича Сухомлинсь-
кого в практику роботи педагогів закладу.

Використання спадщини В.О. Сухомлинського в системі сучасного родин-
ного виховання.

Виховання громадянина-патріота.

Упровадження ідей В.О. Сухомлинського з екологічного виховання в прак-
тику шкільної освіти.

Виховання в учнів ціннісного ставлення до людини.

Комунальний заклад «Навчально-ви-
ховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» Кі-
ровоградської міської ради Кіровоград-
ської області» (опорний заклад)

Трансформація педагогічних ідей Василя Сухомлинського в сучасній школі.

Формування особистості учня на основі якісної освіти, розвитку його
ключових компетентностей та самовдосконалення.

Дослідницька робота молодших школярів.

Уроки милування в природі.

Робота з батьками.

Комунальний заклад «Навчально-вихов-
не об’єднання «Загальноосвітня школа-
інтернат I-III ступенів, ліцей «Сокіл»,
центр позашкільного виховання Кірово-
градської міської ради» 

Система роботи педагогічного колективу щодо впровадження ефективних
педагогічних технологій як засобу досягнення високої результативності
навчально-виховної роботи.

Комунальний заклад «Навчально-ви-
ховне об’єднання «Спеціальна загаль-
ноосвітня школа I-II ступенів №1 –
дошкільний навчальний заклад» Кіро-
воградської міської ради»

Забезпечення дітям з обмеженими можливостями здоров’я освіти відпо-
відно до їх здібностей і можливостей з метою інтеграції їх у суспільство та
підготовки до самостійного трудового й сімейного життя.

Комунальний заклад «Дитячий будинок
«Барвінок» дошкільний навчальний за-
клад комбінованого типу № 1 Кірово-
градської міської ради»

Виховання морально-етичних якостей у дітей дошкільного віку через
впровадження творчої спадщини В.О. Сухомлинського.

Розширення й уточнення знань педагогів щодо основ гуманістичної пе-
дагогіки В.О. Сухомлинського.

Підвищення пізнавальної та соціальної активності дітей, батьків і педагогів
через вивчення творів В.О. Сухомлинського.

Комунальний заклад «Дошкільний на-
вчальний заклад (ясла-садок) комбіно-
ваного типу №4 «Теремок»

Формування творчої особистості дошкільників шляхом упровадження
спадщини В.О. Сухомлинського.

Дошкільний навчальний заклад ясла-
садок) №24 «Вогник» ім. В.О. Сухо-
млинського комбінованого типу

Казкотерапія в роботі з дітьми (використання надбань В.О. Сухомлинсь-
кого).

Від екології природи — до екології душі.

Театралізована діяльність як засіб розвитку дитини.

Формування національної свідомості засобами музейної педагогіки.

Турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя.

Заклади дошкільної та 
загальної середньої освіти

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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назва
закладу освіти Проблема

Спеціальний дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) №29 «Червона ша-
почка»

Екологічне виховання за допомогою казок В.О. Сухомлинського. Уроки
мислення в природі.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) №31 «Берізка»

Формування мовленнєвої компетентності дошкільників засобами творчих
вправ і театралізації творів В.О. Сухомлинського.

Дошкільний навчальний заклад «Дитя-
чий садок №41 «Золотий ключик» при
УМВС України в Кіровоградській області

Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою за ідеями В.О. Сухо-
млинського).

Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) №43 «Горобинка» комбінованого
типу

Проектування інтегрованої діяльності за творами В.О. Сухомлинського
«Ключики до серця».

Спеціальний дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) №46 «Краплинка»

Використання казок В.О. Сухомлинського в процесі корекції емоційно-
вольової сфери дітей із порушеннями зору.

Формування у дошкільників основ світобачення на засадах літературної
спадщини В.О. Сухомлинського.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) №48 «Журавочка»

Виховання моральної краси за творами В.О. Сухомлинського.

Використання інноваційних технологій (символів, схем, мнемотаблиць) під
час вивчення віршів, загадок, казок, дидактичних ігор за творами 
В.О. Сухомлинського.

Виховання природничо-екологічної культури в творчій спадщині 
В.О. Сухомлинського.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) №52 «Казковий»

«Шляхи творчого використання ідей В.О. Сухомлинського в умовах сучас-
ного дошкільного закладу».

Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) №69 «Кристалик» комбінованого
типу

Виховання дітей дошкільного віку за літературною спадщиною 
В.О. Сухомлинського.

Духовно-моральне виховання дошкільників на засадах педагогіки 
В.О. Сухомлинського.

Драматизація творів В.О. Сухомлинського як засіб виховання дошкільників.

Використання творів В.О. Сухомлинського у вихованні маленьких приро-
долюбів.

Формування екологічної свідомості за спадщиною В.О. Сухомлинського.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) № 73 «Червона квіточка» комбі-
нованого типу

Екологічне виховання дошкільників у творчості В.О. Сухомлинського.

Використання мнемотаблиць для переказу творів В.О. Сухомлинського.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) № 74 «Золотий півник» комбіно-
ваного типу

Подорож у світ казки.

Твори В.О. Сухомлинського очима дітей.

ПродовженняЗаклади дошкільної та 
загальної середньої освіти

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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нво №15

нво «Мрія»

НВО № 15 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад комбінованого типу,
дитячий юнацький центр «Явір» на мапі міста Кропивницького

Фото з сайту НВО І-ІІІ ступенів «Мрія»

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області



60

м. кропивницький Заклади професійної (професійно-
технічної) освіти

назва
закладу освіти

Центральноукраїнське вище професійне училище 
імені миколи Федоровського

Проблеми
Гра як активна форма навчання на шляху вдосконалення підготовки майбутніх робітників, розвитку їх
професійних компетентностей.

Організація гурткової роботи для інтелектуального та емоційно-естетичного виховання.

напрями

• Упровадження традиційних навчальних ігор Василя Сухомлинського для активізації пізнавальної ді-
яльності учнів.

• Упровадження платформених (ігрові вправи, створені на платформі LearningApps.org.) та рольових на-
вчальних ігор у процес вивчення географії, біології та економіки. 

• Використання ігрового потенціалу на уроках фізики й астрономії для узагальнення знань, закріплення
їх та вироблення практичних умінь і навичок.

• Використання ігрових вправ із платформи LearningApps.org. з метою особистісно-зорієнтованого підходу
до навчання, формування в учнів уміння самостійно здобувати знання, аналізувати, співставляти, обирати
головне, розвивати навички комп’ютерної грамотності на уроках виробничого навчання та професійно-
теоретичної підготовки з професії «Офісний службовець (бухгалтерія); адміністратор».

• Використання інтерактивних ігор з елементами STEAM-освіти на уроках інформатики (гра «У звичаях,
традиціях народу ти душу України пізнавай» допомагає учням відпрацювати навички пошуку в мережі
Інтернет, працювати в команді, дізнатися про звичаї нашого народу).

• Використання ігрових вправ за допомогою платформи Learningapps на уроках української літератури
для перевірки і закріплення учнями знань в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального ін-
тересу.

• Розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів за допомогою гурткової роботи.

центральноукраїнське вПУ

Фото із сайту училища

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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назва
закладу освіти

Державний навчальний заклад
«кропивницький професійний ліцей побутового обслуговування»

Проблеми

«Використання казок Василя Сухомлинського для стимулювання учнів до активної пізнавальної ді-
яльності на уроках спеціальних дисциплін швейного профілю (під час викладання предмета «Техно-
логія виготовлення одягу».
Автор досвіду – Ткаченко Валентина Володимирівна, викладач спецдисциплін, «викладач-методист»,
«Відмінник освіти України», нагороджена нагрудним знаком «Антон Макаренко», перший із педаго-
гічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти лауреат обласної педагогічної
премії імені В.О. Сухомлинського (2011).

назва
закладу освіти

Державний навчальний заклад 
«кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»

Проблеми «Упровадження досвіду В.О. Сухомлинського в професійно-технічну освіту».

напрями

• Перегляд документальних фільмів: «Особистості в історії – Василь Сухомлинський», «Школа Сухо-
млинського», «Серце віддаю людям».

• Заняття шкіл професійної адаптації педагога-початківця «З Сухомлинським на урок».
• Організація книжково-ілюстративних виставок.
• Ліцейні педагогічні читання «Виховуємо на засадах добра» (за спадщиною В.О. Сухомлинського) та

ярмарок педагогічних ідей «Освітянські обрії педагогічних працівників ліцею».
• Використання казок В.О. Сухомлинського з метою профорієнтації та стимулювання в учнів мотивації

до навчання професії.

кіровоградський ліцей сфери послуг

Із матеріалів державного навчального закладу «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг»

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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Заклади професійної 
(професійно-технічної) освіти Продовження

назва
закладу освіти регіональний центр професійної освіти ім. о.С. єгорова

Проблема
«Використання ідей В.О. Сухомлинського у формуванні національної самосвідомості учнів шляхом ви-
користання продуктивної технології виховання, розвитку творчої особистості учня та педагогічного
працівника».

регіональний центр професійної освіти

Фото із сайту Регіонального центру 
професійної освіти ім. О.С. Єгорова

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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комунальний заклад «кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Результатами багаторічної діяльності ко-
лективу комунального закладу «Кірово-
градський обласний інститут післядиплом-
ної педагогічної освіти імені Василя

Сухомлинського» в контексті вивчення і впро-
вадження педагогічної спадщини В.О. Сухо-
млинського є:

- створення і постійне оновлення інформа-
ційної науково-методичної бази для вив-
чення і аналізу творчого доробку В.О. Су-
хомлинського;

- широку мережу творчих груп (обласних,
районних, міських, шкільних), які прово-
дять дослідження педагогічної спадщини
В.О. Сухомлинського і визначають шляхи
трансформації ідей видатного педагога в
практику модернізації сучасної освіти;

- 35 опорних шкіл із даної проблеми;
- проведення проблемних курсів для різних

категорій педагогічних працівників;
- включення до навчально-тематичних пла-

нів підвищення кваліфікації всіх категорій
педагогічних працівників спецкурсів, спец-
семінарів, творчих дискусій, семінарських

і практичних занять, ділових ігор із акту-
альних проблем освоєння і творчого впро-
вадження педагогічної спадщини В.О. Су-
хомлинського;

- створення на кожному потоці курсів під-
вищення кваліфікації динамічних творчих
груп для колективного дослідження окре-
мих аспектів педагогічної системи В.О. Су-
хомлинського і практичного моделювання
організаційно-педагогічних і науково-ме-
тодичних систем творчої реалізації ідей ви-
датного педагога в сучасній школі;

- проведення проблемних семінарів і семі-
нарів-практикумів, проблемних столів,
днів відкритих дверей, творчих звітів учи-
телів, керівників і педагогічних колективів
опорних шкіл, методичних кабінетів (цент-
рів) органів управління освітою райдерж-
адміністрацій, міських рад, об’єднаних те-
риторіальних громад;

- організацію роботи шкіл перспективного
педагогічного досвіду, творчих майсте-
рень, майстер-класів при вчителях, керів-
никах шкіл, які мають значний досвід

KOiППо ім. в. сухомлинського

З стайту КОІППО ім. В. Сухомлинського

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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творчого застосування педагогічних ідей
В.О. Сухомлинського в сучасних умовах;

- включення актуальних питань творчої
трансформації педагогічних ідей В.О. Су-
хомлинського до змісту серпневих конфе-
ренцій педпрацівників, обласних, район-
них (міських) конкурсів «Учитель року»,
«Класний керівник року» та інші;

- проведення тематичних виставок, естафет
педагогічного досвіду, методичних фести-
валів, тижнів присвячених В.О. Сухо-
млинському;

- організацію педагогічних мостів між пе-
дагогічними колективами опорних шкіл
різних регіонів, методичними кабінетами
(центрами);

- випуск тематичних сторінок у періодичній
пресі, створення циклів радіо- і телепередач
(«Дорога до Сухомлинського», «В.О. Су-
хомлинський в моєму житті», «Уроки Доб-
ротворця», «Лауреати премії імені В.О. Су-
хомлинського» та інші);

- створення блогу «Серце, віддане дітям».
Усі складові системи знаходяться в тісному

взаємозв’язку, доповнюють одна одну і постійно
вдосконалюються. Завдяки творчим зусиллям
колективу комунального закладу «Кіровоградсь-
кий обласний інститут післядипломної педаго-
гічної освіти імені Василя Сухомлинського»
наша область асоціюється сьогодні в педагогіч-
ному світі з лабораторією творчого впровад-
ження і розвитку ідей Великого Добротворця.

Свідченням результативної роботи колективу
інституту з вивчення і впровадження педагогіч-
них ідей В.О. Сухомлинського є той факт, що
сім представників колективу відзначені облас-
ною педагогічною премією імені В.О. Сухо-
млинського, заснованою у 2001 році обласною
радою та облдержадміністрацією: А.І. Постель-
няк (2002); М.А. Яровий (2003); Н.А. Каліні-
ченко (2004); Н.В. Тарапака (2005); А.С. Бик,
Л.Ф. Одорожа (2007), В.М. Нудний (2016).

Нагрудним знаком «В.О. Сухомлинський»,
заснованим наказом Міністерством освіти
науки, були нагороджені Н.А. Калініченко,
А.М. Пустовойт, В.М. Нудний.

Сформована система науково-методичної
роботи з педагогічними кадрами області та ви-
давнича діяльність інституту забезпечують:

• ознайомлення освітян област з провідними
педагогічними ідеями В.О. Сухомлинського;

• залучення нових поколінь педагогів до по-
глибленого вивчення і освоєння життєдай-
них джерел його педагогічної спадщини;

• мотивацію бажання творчо впроваджувати
ідеї видатного педагога в практику модерні-
зації освітнього процесу, управління школою.

Своє завдання колектив інституту вбачає сьо-

годні в сприянні творчій трансформації актуаль-
них педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в
умовах становлення Нової української школи.

Директор інституту л.в. Корецька спрямо-
вує діяльність кафедр, центрів і лабораторій на
піднесення ефективності роботи з вивчення, уза-
гальнення і поширення досвіду педколективів,
освітян області з питань упровадження педаго-
гічної спадщини видатного педагога, активізацію
експериментально-дослідницької роботи.

Л.В. Корецька стала ініціатором створення
в інституті музею розвитку освіти на Кірово-
градщині, у якому значну увагу приділено
і проблемам вивчення та впровадження педа-
гогічної спадщини В.О. Сухомлинського.

Заступник директора з науково-дослідної ді-
яльності та міжнародного співробітництва
А.с. бик працює в інституті з 1996 року. При-
йшов на посаду, маючи науковий ступінь кан-
дидата педагогічних наук, значний досвід пе-
дагогічної, управлінської і наукової роботи
(у 1985 році він успішно захистив дисертацію
з проблеми «Виховання громадянськості у стар-
шокласників у педагогічній спадщині В.О. Су-
хомлинського»). А.С. Бик – один із фундаторів
Всеукраїнської асоціації імені В.О. Сухомлинсь-
кого, із 1990 року – керівник обласного відді-
лення асоціації. Нагороджений Знаком «Василь
Сухомлинський», лауреат обласної педагогічної
премії імені В.О. Сухомлинського (2007).

Заступник директора інституту з науково-
методичної діяльності л.с. голодюк уміє ста-
вити мету і досягати її послідовними та логіч-
ними діями, розробила модель розвитку
інформаційно-освітнього середовища області,
сприяла запровадженню моделі організації дис-
танційного навчання керівних та педагогічних
кадрів області, оновила систему науково-мето-
дичного супроводу підготовки педагогів до уча-

Л.В. Корецька (ліворуч) під час проведення Всеукраїнсь-
кого круглого столу «Учитель початкової школи як
агент інноваційних змін» (м. Кропивницький, 15 травня
2018 року)

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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сті у всеукраїнських конкурсах «Учитель року»,
«Класний керівник року», а також форми нау-
ково-методичної роботи в регіоні.

Заступник директора з навчально-організа-
ційної діяльності в.м. нудний надає компе-
тентну методичну допомогу в організації та
проведенні обласних педагогічних ярмарків,
семінарів, виставок, учнівських олімпіад із ба-
зових дисциплін, організації та проведені
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року», «Класний керівник року».
В.М. Нудний – фахівець із високим рівнем тео-
ретичної й методичної підготовки, автор та
укладач кількох посібників з грифом Міні-
стерства освіти і науки України. Нагороджений
орденом Святого Рівноапостольного князя Во-
лодимира Великого ІІІ ступеня (2008), лауреат
обласної педагогічної премії імені В.О. Сухо-
млинського (2016). 

Постійно звертається до педагогічної спад-
щини В.О. Сухомлинського завідувач кафедри
дошкільної і початкової освіти н.в. тарапака.
Результативною є робота очолюваної нею облас-
ної творчої групи з проблеми «Упровадження
педагогічних ідей В.О. Сухомлинського з есте-
тичного виховання в практику роботи дошкіль-
них закладів». Автор більше 30 статей з проблем
використання ідей нашого видатного земляка.
На сайті інституту на сторінці кафедри дош-
кільної та початкової освіти створена тематична
рубрика «До 100-річчя від дня народження
В.О. Сухомлинського», де опубліковані мето-
дичні рекомендації з питань вивчення і творчого
використання педагогічної спадщини В.О. Су-
хомлинського та зібрана «Скарбниця педагогіч-
ного досвіду», у якій розміщено матеріали пе-
дагогічних працівників закладів дошкільної
освіти області з цього питання. Н.В. Тарапака –
активний учасник щорічних Всеукраїнських пе-
дагогічних читань «Василь Сухомлинський
і сучасність», лауреат обласної педагогічної пре-
мії імені В.О. Сухомлинського (2006).

о.в. половенко працює в КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського» з 2004 року. На
посаді завідувача обласного навчально-мето-
дичного центру освітнього менеджменту та
координації діяльності методичних служб –
з 2009 року. Має значний досвід управлінської,
методичної роботи з педагогічними кадрами,
забезпечує належний рівень керівництва цент-
ром. Створена нею система науково-методичної
роботи з педагогічними кадрами позитивно по-
значається на становленні та розвитку профе-
сійної компетентності педагогічних кадрів
області.  Інформаційна насиченість змісту нау-
ково-методичної роботи сприяє задоволенню
освітніх потреб педагогічних працівників, ство-
ренню умов для професійної самореалізації.  

Напрями інноваційної діяльності центру ре-
гулярно висвітлюються на сайті центру, зокрема,
створено нові сторінки «Назустріч 100-річчю від
дня народження Василя Сухомлинського», «Про-
екти», «Опорні школи», «Вернісаж педагогічних
ідей», «Увага! Конкурс!», «YOUTUBE-канал
центру», які презентують результати  інновацій-
ної діяльності, актуальні науково-методичні ма-
теріали, відеовиступи, методичні матеріали для
використання у практичній діяльності. Під час
організації навчання здобувачів освіти ефективно
використовувалися електронні ресурси сайтів
«Медіапростір», «Творча група» Серпнева кон-
ференція» та ін. О.В. Половенко є автором більше
20 науково-методичних посібників. 

Завідувач науково-методичної лабораторії
виховної роботи і формування культури здо-
ров’я Ю.в. міцай ефективно впроваджує пе-
дагогічні ідеї В.О. Сухомлинського в практику
роботи створеної в області мережі шкіл спри-
яння здоров’ю. Досвід практичної реалізації
педагогічних ідей видатного педагога в умовах
модернізації системи виховання, активного
впровадження інноваційних технологій був ши-
роко представлений у ході проведення обласних
семінарів спеціалістів рай(міськ)во і методистів
РМК (НМЦ) із виховної роботи.

Питання використання педагогічної спад-
щини В.О. Сухомлинського зайняли належне
місце у змісті підготовлених нею конференцій
і семінарів: «Сім’я і суспільство: гармонізація
виховання особистості на засадах життєтвор-
чості»; Всеукраїнського науково-практичного
семінару «Формування духовно моральної
компетентності учня в умовах Школи культури
здоров’я». Значну увагу Ю.В. Міцай приділяє
питанням трансформації ідей В.О. Сухо-
млинського в практику роботи позашкільних
навчальних закладів.

Методист  науково-методичної лабораторії
виховної роботи і формування культури здо-
ров’я н.і. дяченко популяризує педагогічні
ідеї та творчу спадщину В.О. Сухомлинського
в роботі з бібліотекарями та працівниками ме-
тодичних служб, які здійснюють науково-ме-
тодичний супровід діяльності бібліотекарів за-
кладів освіти. 

Завідувачем навчально-методичного кабінету
українознавства та краєзнавства, а згодом мето-
дистом науково-методичної лабораторії виховної
роботи і формування культури здоров’я
л.А. гайдою напрацьовано досвід творчої реа-
лізації педагогічних ідей В.О. Сухомлинського
в системі краєзнавчої роботи, виховання в дітей
любові до рідного краю, «малої батьківщини».
Нею підготовлено та видано перший в Україні
навчально-методичний посібник «Музеєзнав-
ство у навчальних закладах», кілька навчальних
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обласний педагогічний марафон 
«штрихи до портрета Василя Сухомлинського»

програм. Л.А. Гайда – ініціатор і організатор
проведення щорічних обласних науково-прак-
тичних та науково-методичних історико-крає-
знавчих конференцій, учасниками яких є педа-
гоги-краєзнавці та їх вихованці – старшо-
класники, студенти, а також музейні працівники. 

У 2009 році працювала у складі творчої
групи з оформлення музейної кімнати з історії
освіти Кіровоградщини. 

Питанням вивчення і впровадження педаго-
гічної спадщини В.О. Сухомлинського належну
увагу приділяє методист науково-методичної
лабораторії гумнаітарно-естетичних дисциплін
с.в. черненко. Ним розроблена лекція «Творча
реалізація педагогічних ідей В.О. Сухомлинсь-
кого в системі естетичного виховання учнів»,

плани проведення проблемного столу, конфе-
ренції, видано навчально-методичний посібник
«Творча реалізація педагогічних ідей В.О. Су-
хомлинського в системі художньо-естетичного
виховання» На обласну науково-практичну кон-
ференцію «Василь Сухомлинський і сучасність:
культурологічна орієнтація школи в особистіс-
ному вимірі» підготовлено презентацію досвіду
роботи вчителів музики «Ідеї В.О. Сухомлинсь-
кого в практиці вдосконалення музично-есте-
тичного виховання школярів».

Проблеми вивчення і впровадження педа-
гогічної спадщини В.О. Сухомлинського колек-
тив інституту вирішував і вирішує у творчій
співпраці з науковцями АПН України, Всеукра-
їнською асоціацією імені В.О. Сухомлинського.

Організатор Марафону – комунальний за-
клад «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського». 

Обласний педагогічний марафон уро-
чисто стартував 25 вересня 2017 року у м. Бла-
говіщенському. Він передбачав заходи впро-
довж року до вересня 2018 року, коли у селищі
Павлиш Онуфріївського району було заплано-
ване його урочисте закриття. Маршрут Мара-
фону і творчі пошуки нового бачення застосу-
вання ідей В.О. Сухомлинського, що були
розпочаті із західної частини області, мали на
меті об’єднати всю педагогічну спільноту Кі-

ровоградщини навколо дослідження наукового
доробку славетного земляка. 

Ідея проведення обласного педагогічного
марафону, розробка його структури й змісту
належать працівникам інституту. Авторська
група: Ю.В. Міцай, Л.А. Гайда, С.М. Пляка –
працівники науково-методичної лабораторії ви-
ховної роботи і формування культури здоров’я
[87].

Активну участь у проведенні марафону
взяла О.В. Половенко, завідувач обласного на-
вчально-методичного центру освітнього ме-
неджменту та координації діяльності методич-
них служб.
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Фото із сайту «Кіровоградського обласного інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені Василя Сухомлинського»

Становлення та розвиток науково-педагогічного 
туризму на основі педагогічної спадщини 

Василя Сухомлинського
Вагомий внесок у становлення та вдоско-
налення системи роботи щодо поширення
і впровадження ідей В.О. Сухомлинського
в закладах освіти області зробили науковці

й педагогічні працівники КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського», зокрема, А.І. По-
стельняк, яка багато років очолювала відділ
школознавства інституту, та Н.А. Калініченко,
яка працювала завідувачем кафедри педагогіки
і психології в 1998–2014 роках, – одна з неба-
гатьох, хто пам’ятає лекції В.О. Сухомлинсь-
кого в нашому інституті та хто брав участь
у творчих зустрічах із ним. 

За ініціативою О.Е. Жосана кафедра роз-
почала роботу над проблемою «Використання
ідей Василя Сухомлинського в процесі онов-
лення системи післядипломної педагогічної
освіти на андрагогічних засадах». Слід від-
значити ґрунтовність і глибину досліджень до-
цента А.А. Кендюхової «Ідеї В.О. Сухомлинсь-
кого про оцінювання як стимул і мотивацію
учнів до навчання, про використання методів
безбального оцінювання»; доцента А.М. Гель-
бак «Теорія педагогічної майстерності Василя
Сухомлинського та андрагогічні засади про-
ектування нового освітнього середовища»;
старшого викладача В.В. Войтко «Педагогічна
спадщина В.О. Сухомлинського та сучасна си-
стема підготовки педагогів до роботи з дітьми
з особливими освітніми потребами», «Упро-
вадження ідей В.О. Сухомлинського у практику
роботи дошкільного навчального закладу: уза-
гальнення досвіду практичного психолога спе-

ціального дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) № 46 «Краплинка» Кіровоградсь-
кої міської ради Т.І. Кваші»; старшого викла-
дача В.В. Павлюх «Використання ідей Василя
Сухомлинського щодо професійного самовдос-
коналення практичного психолога в умовах ін-
клюзії»; старшого викладача О.М. Молчанової
«Організація виховної роботи з учнями проф-
техосвіти крізь призму гуманної педагогіки
В.О. Сухомлинського»; старшого викладача
С.М. Єфіменко «Педагогічна система Василя
Сухомлинського та сучасні підходи до інтелек-
туально-творчого розвитку вчителя»; методиста
І.А. Марченко «Трансформація ідей В.О. Су-
хомлинського про професійну майстерність
учителя в сучасній системі післядипломної пе-
дагогічної освіти».

Кафедра протягом останніх п’яти років си-
стематично здійснює науково-методичні за-
ходи з елементами науково-педагогічного ту-
ризму, під час яких застосовуються обидва
види науково-педагогічного туризму.

Протягом 2012–2017 років було організо-
вано та проведено на базі інституту й на-
вчально-виховного комплексу «Павлиська за-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей імені
В.О. Сухомлинського» Онуфріївської районної
ради Кіровоградської області всеукраїнські за-
ходи щодо вивчення та поширення ідей Василя
Сухомлинського. 

Всеукраїнська науково-методична конфе-
ренція «Виховання громадянина-патріота в пе-
дагогіці В.О. Сухомлинського та сучасній
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освітній практиці» (м. Кіровоград – смт Пав-
лиш, 20-21.09.2012). Співорганізатори конфе-
ренції: Інститут проблем виховання НАПН
України асоціація імені Василя Сухомлинсь-
кого, Кіровоградський державний педагогічний
університет  імені Володимира Винниченка,
Київський обласний інститут післядипломної
освіти педагогічних кадрів, Херсонська акаде-
мія неперервної освіти та ін.

Всеукраїнська науково-методична конфе-
ренція «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна си-
стема інклюзивного навчання» (м. Кіровоград –
смт Павлиш, 29-30.09.2015). Співорганізатори
конференції: Державна наукова установа «Ін-
ститут інноваційних технологій і змісту
освіти», Львівський національний університет
імені Івана Франка, Вінницький обласний ін-
ститут післядипломної освіти педагогічних пра-
цівників та ін.

Всеукраїнська науково-методична конфе-
ренція «Наукова спадщина Василя Сухомлинсь-
кого у контексті розвитку освіти особистості
впродовж життя» (м. Кіровоград – смт Пав-
лиш, 28-29.09.2016). Співорганізатори конфе-
ренції: Державна наукова установа «Інститут
модернізації змісту освіти», Інститут педаго-
гічної освіти і освіти дорослих Національної
академії педагогічних наук України, Інститут
педагогіки Національної академії педагогічних
наук України та ін.

Учасниками конференцій були науковці,
викладачі обласних інститутів післядипломної
педагогічної освіти, педагогічних університе-
тів, методисти районних і міських методичних
кабінетів, педагогічні працівники закладів
освіти. У кожній конференції взяло участь по-
над сто осіб.

Кафедрою здійснювалося організаційно-ме-
тодичне забезпечення підготовки і проведення
Всеукраїнської науково-методичної інтернет-

конференції з проблеми «Ідеї Василя Сухо-
млинського про психологічне забезпечення на-
вчально-виховного процесу та сучасна освіта»
(м. Кропивницький, 18-28.09.2017), співорга-
нізатором якої була державна наукова установа
«Інститут модернізації змісту освіти».

волинська область
м. Луцьк, м. Ковель

дніпропетровька область 
м. Дніпро, м. Кривий Ріг 

донецька область
смт Олексієво-Дружківка, м. Покровськ 

івано-Франківська область
м. Івано-Франківськ, м. Городенка, м. Калуш

Київська область
с. Велика Олександрівка, м. Миронівка, м. Пе-
реяслав-Хмельницький
м. Київ – вулиця В. Сухомлинського знахо-
диться в Деснянському районі міста (котеджне
селище Деснянське)

Кіровоградська область 
м. Кропивницький, м. Олександрія, м. Знам’янка,
м. Світловодськ, с. Воронівка Новоукраїнського
району

львівська область 
смт Брюховичі, м. Винники

миколаївська область
м. Братське, м. Вознесенськ

полтавська область
м. Кременчук

чернівецька область
м. Сокиряни

чернігівська область
м. Бахмач 
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Ушановування пам’яті видатного педагога
населені пункти, у яких є вулиці, названі ім’ям Василя Сухомлинського
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26

23

1. смт Олексієво-Дружківка
2. м. Городенка
3. м. Калуш
4. с. Велика Олександрівка
5. м. Переяслав-Хмельницький
6. м. Знам’янка
7. м. Олександрія
8. м. Світловодськ
9. с. Воронівка
10. смт Брюховичі
11. м. Ковель
12. м. Луцьк
13. м. Винники

14. м. Івано-Франковськ
15. м. Сокиряни
16. м. Київ
17. м. Миронівка
18. м. Кропивницький
19. м. Кременчук
20. м. Дніпро
21. м. Кривий Ріг
22. м. Бахмач
23. м. Покровськ
24. м. Братьске
25. м. Вознесенськ

Умовні позначення:

нвК «павлиська загальноосвітня школа I-III сту-
пенів – ліцей імені в.о. сухомлинського»

вул. Сухомлинського, 4, смт Павлиш, Онуф-
ріївський район, Кіровоградська область

український колеж ім. в.о. сухомлинського 
вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5А,
м. Київ

Комунальний заклад «луцький навчально-ви-
ховний комплекс «гімназія № 14 імені василя
сухомлинського» луцької міської ради во-
линської області»

вул. Черняховського, 8, м. Луцьк, Волинська
область

Комунальний вищий навчальний заклад «олек-
сандрійський педагогічний коледж імені
в.о. сухомлинського»

проспект Будівельників, 39-а, м. Олександрія,
Кіровоградська область

миколаївський національний університет імені
в.о. сухомлинського

вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
№24 «вогник» ім. в.о. сухомлинського (пер-

ший в україні дошкільний заклад, якому було
присвоєне ім’я видатного педагога – 21.09.1998)

провулок Училищний, 3А, м. Кропивницький
дошкільний навчальний заклад «ялинка»
(ясла-садок) комбінованого типу броварської
міської ради Київської області

вулиця Білодубравна, 8, місто Бровари,
Київська область

дошкільний навчальний заклад № 8 «берізка»
– центр в. сухомлинського

вул. Соборна, 42, м. Прилуки, Чернігівська
область

Комунальний заклад «Кіровоградський облас-
ний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені василя сухомлинського»

вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропив-
ницький

державна науково-педагогічна бібліотека
україни  імені в.о. сухомлинського

вул. Максима Берлинського, 9, м. Київ
педагогічно-меморіальний музей василя олек-
сандровича сухомлинського

вул. Сухомлинського, 4, смт Павлиш Онуфрі-
ївського району Кіровоградської області

Заклади освіти та установи культури України, що носять ім’я видатного педагога
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нВк «Павлиська загальноосвітня школа 
I-III ступенів – ліцей імені В.о. Сухомлинського»

Заклади освіти та установи культури України, 
що носять ім’я видатного педагога

Адреса: смт Павлиш, Онуфріївський район, Кіровоградська
область, вул. Сухомлинського, 4. 
Сайт: www.suhomlschool1.at.ua

Український колеж ім. В.о. Сухомлинського

Адреса: м. Київ, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 5А
Сайт: www.ukrcollege.com.ua

кЗ «луцький нВк «гімназія №14 
імені Василя Сухомлинського» 

луцької міської ради Волинської області»

Адреса: м. Луцьк, Волинська область, вул. Черняховського, 8.
Сайт: www.gimn14.lutsk.ua

кВнЗ «олександрійський педагогічний коледж
імені В.о. Сухомлинського»

Адреса: м. Олександрія, Кіровоградська область, .проспект
Будівельників, 39-а.
Сайт: www.opk.org.ua

миколаївський національний університет 
імені В.о. Сухомлинського

Адреса: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24.
Сайт: www.mdu.edu.ua

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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ДнЗ (ясла-садок) №24 «Вогник» 
ім. В.о. Сухомлинського

Адреса: м. Кропивницький, пров. Училищний, 3А. 
Сайт: www.dnz24k.klasna.com

Перший в Україні дошкільний заклад, якому було присвоєне
ім’я видатного педагога – 21.09.1998

ДнЗ «ялинка» (ясла-садок) комбінованого типу
Броварської міської ради київської області

Адреса: м. Бровари, Київська область, вул. Білодубравна, 8.
Сайт: www.brovary-jalynka.org

ДнЗ №8 «Берізка» – центр В. Сухомлинського

Адреса: м. Прилуки, Чернігівська область, вул. Соборна, 42.
Сайт: www.sadik8.com.ua

Педагогічно-меморіальний музей Василя 
олександровича Сухомлинського

Адреса: смт Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської
області, вул. Сухомлинського, 4.
Сайт: www.opk.org.ua

кЗ «кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського»

Адреса: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 39/63.
Сайт: www.koippo.kr.ua

Державна науково-педагогічна бібліотека
України імені В.о. Сухомлинського

Адреса: м. Київ, вул. Максима Берлинського, 9.
Сайт: www.dnpb.gov.ua

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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монети, нагороди, премії імені Василя Сухомлинського

грошова одиниця України

нагрудний знак «Василь Сухомлинський»

Сувенірна медаль «В.а. Сухомлинський» 

До 85-річчя В.О. Сухомлинсь-
кого Національним банком
України було випущено монету
номіналом 2 гривні загальним ти-
ражем 30 000 штук, яка продов-
жила серію «Видатні особистості
України» і знаходиться в обігу з
30 вересня 2003 року.

Нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» нагороджуються наукові,
науково-педагогічні та педагогічні працівники, а також інші особи за знач-
ний особистий внесок у розвиток загальної середньої освіти, які досягли
визначних успіхів у навчанні та вихованні підростаючого покоління, нау-
ковому та навчально-методичному забезпеченні загальної середньої освіти,
підготовці висококваліфікованих педагогічних кадрів, створенні якісних

підручників, навчальних посібників.
11 липня 2005 року Міністерство освіти і науки

України затвердило відповідне Положення.

Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» – заохочу-
вальна відзнака Міністерства освіти і науки
України. Має третій (найвищий) ступінь серед від-
знак, запроваджених міністерством.

Сувенірна медаль була виготов-
лена до 90-ї річниці від дня народ-
ження Сухомлинського.

Нагрудний знак 
«Василь Сухомлинський»

до 2013 року.

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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Обласна педагогічна премія імені В.О. Сухомлинського присуджується
щороку на конкурсній основі організаторам освіти, працівникам органів
управління освітою, методичних установ, керівникам, педагогічним, науково-
педагогічним працівникам навчальних закладів, представникам громадських ор-

ганізацій за значні досягнення в розвитку освіти, творчій реа-
лізації і розвитку педагогічних ідей В.О. Сухомлинського,
упровадження досягнень психолого-педагогічної науки, пере-
дового педагогічного досвіду, за вагомі успіхи в професійній
діяльності, у навчанні та вихованні молоді. Кількість пе-
дагогів, яким присуджується педагогічна премія, не може
перевищувати п’ять осіб. Одночасно з педагогічною премією
особі, якій її присуджено, присвоюється звання «Лауреат
обласної педагогічної премії імені В.О. Сухомлинського»,
вручається диплом установленого зразка, нагрудний знак
«Лауреат обласної премії», скульптура «Степовий орел».

З дня заснування (2002 рік) лауреатами обласної пе-
дагогічної премії імені В.О. Сухомлинського стали 85 пе-
дагогічних працівників [45; 46]. Статуєтка

«Степовий орел»

Нагрудний знак
«Лауреат 

обласної премії»

обласна педагогічна премія 
імені В.о. Сухомлинського

міська педагогічна премія імені В.о. Сухомлинського

Започатковано премію імені Сухомлинсь-
кого було у 2004 році. Розмір педагогічної пре-
мії складав 1500 грн, а удостоювались її 3 кращі
працівники освіти року. У 2016 році було по-
годжено збільшити кількість номінантів до 5,
а суму – до 2500 грн.

Міська педагогічна премія імені В.О.Сухо-
млинського заснована міською радою та вико-
навчим комітетом Кіровоградської міської ради,
присуджується щорічно на конкурсній основі
організаторам освіти, працівникам органів
управління освітою і навчальних закладів, пе-
дагогічним працівникам навчальних закладів мі-
ста за значні досягнення у навчанні і вихованні молоді, розвиток освіти міста, творче впровад-
ження та пропаганду педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.

Подання про присвоєння педагогічної премії вноситься міському голові конкурсною комісією,
яка складається із представників педагогічної та науково-педагогічної громадськості міста, де-
путатів міської ради, працівників управління освіти, склад якої затверджується рішенням Кіро-
воградської міської ради.

Висунення кандидатур до присвоєння педагогічної премії здійснюється гласно за місцем ро-
боти особи, яку представляють до нагородження у трудових колективах установ, організацій,
підприємств незалежно від типу, форми власності та господарювання.

Конкурсна комісія  розглядає подані матеріали щодо нагородження даною педагогічною пре-
мією.

Кількість педагогічних премій визначається комісією, але не може бути більше трьох.
Премія встановлюється у розмірі 2500 гривень та вручається в урочистій обстановці до Дня

працівників освіти.
У випадку смерті удостоєного нагороди педагогічна премія вручається спадкоємцям.

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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Пам’ятники

Пам’ятник на могилі
В.О. Сухомлинського
(цвинтар смт Павлиш),
1972. Скульптор – заслу-
жений діяч мистецтв, 
народний художник
України О.П. Скобліков,
архітектор – А.Ф. Ігна-
щенко.

Пам’ятник у приміщенні
Педагогічно-меморіаль-
ного музею В.О. Сухо-
млинського в смт Павлиш
(копія пам’ятника на мо-
гилі).

Перший пам’ятник
В.О. Сухомлинському в 
м. Києві. Державна нау-
ково-педагогічна бібліо-
тека України ім. В.О. Сухо-
млинського (2008).
Скульптор – Д. Дідур. 

Пам'ятник Василю Сухо-
млинському у м. Мико-
лаєві (Національний
університет ім. В.О. Су-
хомлинського).

Пам’ятник В.О. Сухо-
млинському на території
школи імені Василя Су-
хомлинського в селі
Хуаші неподалік від
Шанхая (2004). На по-
стаменті викарбовані
слова «Серце віддаю
дітям!». Там функціонує
музей видатного укра-
їнського педагога [85].

Пам’ятник В.О. Сухомлинському на тери-
торії середньої школи №28 (м. Хефей, Ки-
тайська народна республіка, 2014) [19].

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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меморіальні дошки

Пам'ятник В.О. Сухомлин-
ському в м. Олександрії
на території педагогіч-
ного коледжу (2011).

Меморіальна дошка про те,
що ця вулиця названа ім’ям
В.О. Сухомлинського.

Меморіальні дошки на будівлі Пав-
лиської школи імені В.О.Сухомлинсь-
кого.

Бюст В.О. Сухомлинського
в м. Вінниці (Вінницький
державний педагогічний
університет ім. Михайла
Коцюбинського).

Бюст В.О. Сухомлинського
в м. Генічеську Херсонсь-
кої області (2018), скульп-
тор – В. Шпак [16].

Бюст В.О. Сухомлинсь-
кого в початковій школі
Юцюань (м. Пекін, Китай-
ська народна республіка,
2014) [19].

Атлас науково-педагогічного туризму в Кіровоградській області
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Меморіальна дошка на будівлі Василівської восьмирічної школи
Онуфріївського району Кіровоградської області, де з 1926 по 1933 рік
навчався В.О. Сухомлинський.

Меморіальна дошка на будівлі Онуфрі-
ївської середньої школи Кіровоградсь-
кої області.

У 1974 році відкрито меморіальну дошку на будівлі школи
№3 смт Ува Удмуртської АРСР (сучасна назва закладу: Муні-
ципальний загальноосвітній заклад «Увінська середня за-
гальноосвітня школа №2 з поглибленим вивченням окремих
предметів»), Удмуртська Республіка, Росіська федерація. Зго-
дом там засновано педагогічний музей [51].

Меморіальна дошка В.О. Сухомлинському була
урочисто відкрита 29.05.2009 року в українсь-
кому Теоретичному ліцеї м. Єдинці (Молдова),
який носить його ім’я. 

(фото з сайту «Новости Молдовы»
http://www.allmoldova.com/ru/news/)

Послідовники В.О. Сухомлинського в сучасній освіті
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