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Вулиця Немировича-Данченка

Вулиця Немировича-Данченка — вулиця в Печерському районі міста Києва, 
місцевість Печерськ. Пролягає від Печерської площі до бульвару Лесі Українки.

Прилучаються Арсенальний провулок і Арсенальна вулиця.

Мапа.



Вулиця виникла в 30-ті—40-ві роки XIX століття. Мала назву Малошияновська
(від прізвища статського радника, майстра золотих і срібних справ Миколи

Шиянова, якому належала місцева нерухомість). Сучасна назва на честь 
театрального діяча, педагога Володимира Немировича-Данченка — з 1940 року 

(назву підтверджено 1944 року).

Київський академічний театр на Печерську



• Вулиця Немировича-Данченка - вулиця у Вінниці.
• Вулиця Немировича-Данченка – вулиця у Дніпрі.
• Вулиця Немировича-Данченка - вулиця в Донецьку.

• Вулиця Немировича-Данченка — вулиця у Запоріжжі.
• Вулиця Немировича-Данченка - вулиця в Києві.
• Вулиця Немировича-Данченка — вулиця у Чернігові.



Меморіальний музей-садиба Володимира Івановича
Немировича-Данченка — філія Донецького обласного
краєзнавчого музею, яка знаходиться в селі Нескучне

Великоновосілківського району Донецької області.



Він розпочав свою діяльність у 1992 році і 
розташувався у стінах колишнього особняка 

Миколи Корфа. Сама будівля є пам'яткою історії 
та архітектури України.



Вулиця Василя Сухомлинського

Ву́лиця Василя́ Сухомли́нського — вулиця в Деснянському районі міста Києва, котеджне
селище Деснянське. Пролягає від вулиці Олександра Даля до вулиці Андрія Сови.

Прилучається безіменний проїзд до вулиці Миколи Гришка.
Сформувалася на початку 2010-х років як одна з вулиць котеджного селища 

Деснянське. Сучасна назва на честь українського письменника Василя Сухомлинського
— з 2011 року.

Мапа.



Де розміщені вулиці?
Вулиці, названі іменем Василя 

Сухомлинського розміщені в 
Києві, Дніпрі, Івано-

Франківську, Луцьку, Львові, 
Вознесенську, Кривому Розі, 
Калуші, Кременчуці, Ковелі. 

Майже кожна область України 
має хоч одне місто чи село, де 

є вулиця, названа на честь 
педагога. На Кіровоградщині 

вулиця Сухомлинського є у 
Світловодську, Олександрії, 

селі Власівка. Невеликий 
провулок є в 

Кропивницькому.



“До хорошого уроку вчитель
готується все життя” 

В.Сухомлинський

Спочатку педагог з 1944 по 1948 рік працював
завідувачем Онуфріївського районного відділу народної
освіти.
"Через деякий час його призначили директором школи. 
Не тому, що він не бачив перспективи, а тому що він не 
бачив освітній процес. Сухомлинський був відданий ідеї
творення людини. Він був весь час у пошуках самого 
себе, як педагога, як вчителя, як наставника. І саме в 
школі він побачив змогу реалізації себе. 
Маленьких школярів вчили за допомогою гри та казки. 
Сухомлинський написав півтори тисячі повчальних казок
та оповідань. Під час роботи вчителем та директором, 
він не просто сухо викладав матеріал за системою. Він
вивчав поведінку дітей, слухав їх проблеми, враховував
потреби, досліджував внутрішній світ.



Ось так потроху Василь Сухомлинський вивчав дитячий світ. А 
потім сформував власну педагогіку, яка разюче відрізнялась від 

традиційної радянської системи освіти. Радянська школа 
розвивала інтелектуальні здібності учнів, використовуючи до 
всіх один підхід. Намагалася виховати майбутніх робітників та 

робітниць. Сухомлинський ж враховував індивідуальність 
кожної дитини, і хотів за допомогою системи цінностей 

виховати порядних, чесних, милосердних, творчих та 
працьовитих людей.



19 лютого 1975 року відповідно до Постанови Ради 
Міністрів УРСР №85 було офіційно відкрито 

Педагогічно-меморіальний музей В.О. 
Сухомлинського в селищі Павлиш Онуфріївського

району Кіровоградської області.



Музей має кілька особливостей, поєднання яких надає
йому рис унікальності. Він розташований у головному 

приміщенні школи (де у 1940-1960-х роках були 2 класи і 
зала), яку 22 роки незмінно очолював Василь 

Олександрович.



є і меморіальна частина –
квартира, де жила сім’я 

Сухомлинських, сімейна 
бібліотека, яка найбільше 

вражає відвідувачів, кабінет 
педагога, шкільна садиба, що 

формувалася, 
упорядковувалася за 

задумом і безпосередньою 
участю Василя 

Олександровича. Вона 
відображає середовище 

діяльності та побуту 
педагога–керівника, вчителя, 

 





1)Що побудовано у пам’ять обох викладачів?
2)Синонім до слова «ВИКЛАДАЧ» 
3)Місто, в якому є обидві вулиці, окрім Києва? 
4)Яка кімната в музеї Сухомлинського дуже 
вражає відвідувачів?1

2

3

4



Дякуємо за увагу!
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