ВІРТУАЛЬНА КНИЖКОВА
ВИСТАВКА
ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. О.
СУХОМЛИНСЬКОГО

БІОГРАФІЯ
Народився
28 вересня 1918 року в селі
Василівці
Василівської
волості
Олександрійського повіту Херсонської губернії
(тепер Онуфріївський район Кіровоградської
області) в бідній селянській сім’ї. Навчався в
рідному селі в школі і в 1933 році закінчив
семирічку. Потім навчався в Кременчуцькому
медичному технікумі, але незабаром пішов
звідти і вступив на робочий факультет,
достроково його закінчив і його прийняли у
педагогічний інститут.
У 17 років став вчителем заочної школи
недалеко від рідного села. Перевівся до
Полтавського педагогічного інституту на заочне
відділення і закінчив його в 1938 році.

Закінчивши інститут працював вчителем української мови та літератури Онуфріївської
середньої школи.
У 1941 році добровольцем пішов на фронт. Був тяжко поранений і на фронт вже не
повернувся. У червні 1942 року його призначили директором сільської школи в селищі Ува
(Удмуртія), де він пропрацював до 1944 року. Як тільки рідні місця були звільнені, він
повернувся на Батьківщину і став завідувачем районного відділу народної освіти. Проте
вже в 1947 просився назад до школи. У 1948 став директором Павлишської середньої
школи і беззмінно працював протягом 23 років до кінця своїх днів. В 1948 це була
звичайна, пересічна школа. Звичайну сільську школу він перетворив у справжню
педагогічну лабораторію, де видобував скарби педагогічної мудрості. Це був період його
науково — практичної та літературно — публіцистичної діяльності.

РОЗДІЛ 1: ВЕЛИКИЙ ПЕДАГОГ.
МУДРИЙ ВЧИТЕЛЬ

Сухомлинський
у
педагогічній
науці
підняв прапор гуманізму. Він боровся проти
бездушної педагогіки, за людину у вчителі, у
якої серце не поросло мохом, за людину у
дитині.
А. М. Борисовський

Василий
Александрович
Сухомлинский // Хрестоматия по
истории
советской
школы
и
педагогики : учеб. пособие / сост. и
авт . вступ. ст. М. И. Анисов. – М. :
Просвещение, 1972. – С. 373-385.

Стаття про В. О. Сухомлинського,
присвячена його діяльності в
Павлишській середній школі.

Василь Олександрович
Сухомлинський (1918-1970) //
Фіцула М. М. Педагогіка :
підручник / М. М. Фіцула. – К. :
Академія, 2000. – С. 540-541. –
(Альма-матер)

Подається аналіз творчого
доробку та біографічні дані
видатного педагога.

Борисовский А. М. В. А. Сухомлинский
: кн. для учащихся / А. М. Борисовский. –
М. : Просвещение, 1985. – 128 с. : ил. –
(Люди науки).

Книга присвячена талановитому
педагогу,
видатному
вченому,
заслуженому вчителю УРСР
В. А. Сухомлинському.

Константинов Н. А. и др.
История педагогики : учебник / Н.
А. Константинов, Е. Н. Медынский,
М. Ф. Шабаева. – Изд. 4-е, дополн.
и перераб. – М. : Просвещение,
1974. – С. 428.

Авторами розкрито основні
етапи розвитку педагогічної
думки.

Розділ 2:
ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА
СУХОМЛИНСЬКОГО
Актуальність і глибина висвітлювання
проблем, поєднання теорії з багатим
педагогічним досвідом, глибока любов до
дитини і яскраве літературне обдарування
– такі
відмінні риси його праць, які
сприймались вчительством неодмінно з
великою цікавістю… (М. І. Анісов)

Виховуй у собі Людину – ось що
найголовніше.
Інженером
можна
стати за п’ять років, учитись на
людину треба все життя.
Василь Сухомлинський

Сухомлинский В. А. Сердце отдаю
детям / В. А. Сухомлинский. – Изд. 5-е.
– К. : Рад. школа, 1974. – 287 с.

Цей твір – один з небагатьох в
радянській педагогічній літературі,
який завоював визнання серед
вчителів та батьків. У даному творі
автор не лише вирішує науковотеоретичні питання виховання, а й
показує
шлях
в
пізнанні
навколишнього середовища від
маленької
дитини,
яка
лише
переступила поріг школи, і до
випускного вечора.

Сухомлинський В. О.
Вибрані твори : в 5-ти т.
/ В. О. Сухомлинський.
– К. : Рад. школа,
1977.
Т. 3: Серце віддаю
дітям. Народження
громадянина. Листи до
сина. – 667 с.

Твори, що увійшли до тому,
є своєрідною трилогією, в якій
В. О. Сухомлинський порушує
актуальні проблеми виховання
дітей, підлітків і юнаків.

Сухомлинський В. О. Розмова з
молодим директором / В. О.
Сухомлинський.
–
Розмова
з
молодим директором. – К. : Рад.
школа, 1988. – 284 с.

В книзі висвітлюються
питання
організації
навчального процесу в школі
та управління ним. Автор
ділиться своїм досвідом та
розкриває
особливості
творчої праці вчителя в
педагогічному колективі.

Сухомлинський В. О.
Вибрані твори : в 5-ти т.
/ В. О. Сухомлинський. –
К. : Рад. школа, 1977.
Т. 5: Статті. – 639 с.

Висвітлено
педагогічні
погляди В. О. Сухомлинського
на
процес
навчання
та
виховання
підростаючого
покоління.

Сухомлинский В. А. Как
воспитать настоящего человека
(Советы воспитателям) / В. А.
Сухомлинский. – К. : Рад. школа,
1975. –– 235 с. –– (Педагогическая
библиотека).
Книга містить цикл бесід про
виховання дітей та молоді і
рекомендована вчителям та
керівникам шкіл, працівникам
органів
освіти,
студентам,
батькам, всім, кого хвилюють
питання
виховання
підростаючого покоління.

Сухомлинский В. А. Письма к сыну:
кн. для. учащихся / В. А. Сухомлинский.
– Изд. 2-е. – М. : Просвещение, 1987. –
128 с.

В книзі йде мова про високий
громадянський обов’язок і мораль.
Обравши
жанр
батьківської
настанови, автор звертається до
молоді, яка обирає свій життєвий
шлях.
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