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В статье на основании анализа базы данных 

авторефератов диссертаций за 2017 г. согласно 

отраслей знаний, которые соответствуют классам и 

разделам Универсальной десятичной классификации 

(УДК), выявлены основные тенденции и особенности 

развития научных исследований в Украине. Также 

выполнен анализ количественного и тематического 

распределения диссертационных исследований со-

гласно регионам, научной степени и гендерной при-

надлежности ученых. 

Tendencies of progression in scientific researches in 

Ukraine are presented in the article, based on analysis of 

data base of dissertations synopses 2017 in obedience to 

the fields of knowledge which correspond classes and 

sections of Universal Decimal Classification (UDC). The 

analysis of the quantitative and thematic distributing of 

dissertation researches is also executed in obedience to 

regions, scientific degree and gender belonging of 

scientists. 

Надійшла до редакції 28 вересня 2018 року 

РЕЦЕНЗІЇ 

До 100-річчя від дня народження  

Василя Олександровича Сухомлинського 

Василь Олександро-

вич Сухомлинський: до 

100-річчя від дня на-

родження : біобібліогр. 

покажч. / НАПН Ук-

раїни, ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського ; 

упоряд.: Л. Д. Березів-

ська, О. В. Сухомлинська, 

Л. І. Страйгородська 

та ін.; наук. ред. Л. Д. Бе-

резівська, наук. консуль-

тант О. В. Сухомлинська ; 

бібліогр. ред. Є. Ф. Демида. 

— Вінниця : Твори, 2018. — 395 с. — (Сер. "Видатні 

педагоги світу" ; вип. 12). 

Ім'ю Василя Олександровича Сухомлинського — 

педагога, вченого, гуманіста — належить гідне місце в 

когорті славетних представників української та світо-

вої педагогіки ХХ століття, його ідеї та праці й нині 

активно використовують послідовники з багатьох 

країн світу. За рішенням 39-ї сесії Генеральної кон-

ференції ЮНЕСКО 100-річчя від дня народження 

Василя Сухомлинського внесено до календаря пам'ят-

них дат. Згідно з Постановою Верховної Ради України 

від 08.02.2018 № 2287-VIII "Про відзначення пам'ят-

них дат і ювілеїв у 2018 році" 100-річчя від дня 

народження В. Сухомлинського відзначалося на дер-

жавному рівні. Восени цього року Україна відсвятку-

вала ювілей знаного співвітчизника циклом наукових 

заходів, і одним із найпомітніших став вихід у світ 

біобібліографічного покажчика "Василь Олександро-

вич Сухомлинський: до 100-річчя від дня народжен-

ня", підготовленого спеціалістами Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухо-

млинського НАПН України. 

У 12-му випуску біобібліографічного покажчика 

серії "Видатні педагоги світу", присвяченому В. Сухо-

млинському, відображено його творчий доробок за 

період з 1945 до 1970 року, що становить майже 

1500 педагогічних, художніх та інших праць, які були 

і залишаються об'єктом наукових розвідок вітчизня-

них і закордонних учених.  

Покажчик складається з двох основних розділів 

та розгалуженого науково-допоміжного апарату, має 

логічно побудовану структуру, що віддзеркалює спе-

цифіку творчого доробку В. Сухомлинського й тема-

тичну спрямованість дослідження його педагогічної 

діяльності та спадщини. Загалом авторський колектив 

подав бібліографічні описи на понад 4000 джерел 

інформації. 

Видання відкриває передмова "Від упорядників", 

в якій окреслено хронологічні межі посібника, ви-

значено джерела отримання інформації, охарактери-

зовано структуру, особливості бібліографічного опису 

та його групування. Окрему інформаційну цінність 

має побудований за хронологічним принципом ма-

теріал "Основні дати життя й діяльності В. Сухомлин-

ського та увічнення його пам'яті".  

Заслуговує на схвалення структура покажчика, 

принцип розміщення матеріалів. Зокрема, завдяки 

вдалій систематизації праць вченого за видами та 

жанрами комплексно відображено творчий доробок, 

упорядковано багаторічні напрацювання, що над-
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звичайно зручно для дослідників і практиків. Розділ І 

"Твори В. Сухомлинського", котрий містить бібліо-

графічні описи праць педагога, рецензії та відгуки на 

його твори, складається з таких частин: "Педагогічні 

твори", "Художні твори" та "Епістолярії". У підроз-

ділі 1.1 "Педагогічні твори" інформацію структурова-

но за рубриками: "Вибрані твори", "Тематичні збірки", 

"Окремі видання", "Статті та уривки з творів у пе-

ріодичних виданнях та збірниках", "Рецензії та від-

гуки". Варті уваги представлені у посібникові відгуки 

й рецензії, що акцентують увагу на значущості та 

актуальності творів педагога. 

Про всесвітнє значення спадщини українського 

педагога свідчить і географія перекладів його творів 

іноземними мовами (підрозділ 1.1.6). Найчастіше ро-

боти В. Сухомлинського перекладали німецькою, мон-

гольською та китайською мовами. Зокрема, 2015 р. у 

Китаї вийшло перевидання п'яти томів вибраних творів 

видатного педагога. По одному виданню відомих праць 

В. Сухомлинського "Серце віддаю дітям" та "Сто порад 

вчителеві" здійснено такими мовами, як бенгальська, 

дарі, маратхі, корейською, португальською, серб-

ською, тайською, тамільською, хінді, чуваською тощо. 

Підрозділ 1.2 "Художні твори" містить майже 

400 описів як самостійних видань віршів, казок, опо-

відань автора, так і публікацій у складі окремих 

збірок, на сторінках періодики. Підрозділ 1.3 присвя-

чено епістолярній спадщині педагога. 

Розділ ІІ "Вивчення досвіду та творче викорис-

тання спадщини В. Сухомлинського" містить відо-

мості про теоретичне дослідження та практичне засто-

сування педагогічного доробку видатного вченого. 

Вдалим є групування матеріалу у розділі за цільовим 

призначенням, що одночасно репрезентує коло дослід-

ників його спадщини й досвід упровадження педаго-

гічних ідей В. Сухомлинського в освітянській практиці.  

Завдяки ретельній роботі укладачів посібника у 

підрозділі 2.1 "Дослідження педагогічної діяльності і 

спадщини" читач має змогу ознайомитися з кількома 

сотнями описів монографічних видань, наукових 

збірників, навчальних посібників, матеріалів наукових 

конференцій та окремих статей, в яких засвідчено 

актуальність ідей видатного педагога. На нашу думку, 

в цій частині покажчика можна було б розмістити і 

описи дисертаційних досліджень, присвячених ви-

вченню педагогічної спадщини В. Сухомлинського. 

Підрозділ 2.2 "Творче використання ідей і до-

робку педагога" містить бібліографічні описи ме-

тодичних порад і рекомендацій для самоосвіти 

вчителів, проведення тематичних заходів, дидактичні 

матеріали, публікації, в яких представлено результати 

діяльності педагогічних колективів, зокрема з еко-

логічного та етичного виховання школярів, про-

будження громадянської активності тощо.  

Підрозділ 2.3 присвячено матеріалам міжнарод-

них наукових конференцій та Всеукраїнських педаго-

гічних читань, учасники яких активно обговорюють 

питання свободи й відповідальності у вихованні 

особистості. 

Пошукові можливості видання розширює допо-

міжний апарат: іменний покажчик, в якому наведено 

прізвища авторів-дослідників, упорядників, редак-

торів, авторів рецензій, відгуків та інших осіб, 

відомості про яких є в бібліографічних записах, та 

абетковий покажчик назв педагогічних праць і худож-

ніх творів В. Сухомлинського. 

Укладачі здійснили значну роботу з виявлення, 

систематизації, відображення документів — покажчик 

містить 4095 позицій бібліографічних описів видань. 

Важливо, що видання підготовлено відповідно до 

чинних в Україні державних стандартів, і, як зазна-

чили укладачі, частково матеріал переглянуто de visu. 

Сподіваємося, що вивчення світоглядних позицій 

і педагогічної спадщини В. Сухомлинського трива-

тиме й надалі, а отже наступний випуск біобібліо-

графічного покажчика охоплюватиме не тільки най-

останніші видання, яких було чимало у ювілейний 

2018 рік, а й доповниться вебліографією й зорієнтує 

допитливого читача у різноманітних електронних 

ресурсах, фільмографії, інтерв'ю, присвячених відо-

мому українському педагогу-гуманісту. 

Видання стане у пригоді науковцям, педаго-

гічним працівникам, бібліотечним фахівцям, здобу-

вачам вищої освіти, батькам — усім хто відкритий до 

сприйняття гармонії добра й вимогливості та готовий 

дбати про моральне, інтелектуальне та естетичне 

виховання особистості. 

З повним текстом видання можна ознайомитися 

на сайті Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України імені В. О. Сухомлинського НАПН України 

за посиланням: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/ 

2018/06/Sukhomlynskyy_pokazhchyk_2018.pdf. 
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Надійшла до редакції 18 жовтня 2018 року 

Проблеми дитячої періодики очима дорослих 

11 листопада відбувся І Всеукраїнський форум "Дитячим дотиком пера", організований Київським 

палацом дітей та юнацтва, дитячою ігровою газетою "Я сам/А" за підтримки органів виконавчої влади. Участь у 

заході взяло майже 350 гостей. 

Основна мета форуму — привернути увагу до стану дитячих періодичних видань в Україні, що стало 

предметом обговорення в межах панельної дискусії "Сучасний стан періодики для дітей. Проблеми та 

перспективи" за участі представників міністерств освіти та науки, культури, молоді та спорту, товариств 

"Просвіта", "Знання" тощо. 

За матеріалами інтернет-ресурсів 


