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Учитель, герой і поет              

З серцем палаючим Данко     

Справжній палкий гуманіст   

Щастя творив до останку.  

Григорій Орел 

Василь Олександрович Сухомлинський – це справді людина з 

полум’яним серцем, видатний педагог сучасності. Всім, кому доводилося 

працювати з дітьми, добре відомо, як багато треба знати  і вміти вчителю, щоб 

пробудити у дітей живий інтерес до навчання, не погасити ті крихітні вогники 

захоплення в дитячих очах, що спалахують під час першої подорожі до школи. 

Він недарма 35 років свого життя він віддав школі, адже саме з його ім’ям 

пов’язане збагачення і піднесення педагогічної науки ХХ століття. 

Сухомлинський – заслужений вчитель України, лауреат Державної премії 

імені Т. Г. Шевченка.  

Василь Олександрович досить багатогранна особистість, адже ми знаємо  

його не тільки як видатного педагога, вченого, а й як дитячого 

письменника. Для дітей він написав понад 1500 художніх мініатюр – казок, 

оповідань, легенд, притч, новел, він також є автором 48 монографій, понад 600 

статей. 

Відомий педагог 23 роки беззмінно працював директором Павлиської 

середньої школи. В 1948 це була звичайна, пересічна школа. Робота в школі 

стала найпліднішим періодом його науково-практичної та літературно-

публіцистичної діяльності. Звичайну сільську школу він перетворив у 

справжню педагогічну лабораторію. Найвідоміша його праця – «Серце віддаю 

дітям», перекладена на 30 мов світу, її перевидавали 54 рази. Загалом 

твори В.О. Сухомлинського видано 53-ма мовами світу накладом майже 15 

млн. примірників. 

Головними постулатами його основи педагогічної системи є: 

1) Виховання дитини повинно бути спрямоване на окультурення її потреб. 

2) Ідеал культурних бажань людини, які необхідно виховувати, – потреби у 

праці, у творінні добра, у красі. 

3) Щоб виховати дитину, необхідно створити у неї чутливість до виховання 

(потребу бути хорошою), створити для неї «радість буття», сформувати 

почуття власної гідності. 



4) Умовою успішного виховання, з якої воно повинно починатися, є створення 

атмосфери успіху, що є відправною його основою. Абсолютна перевага 

позитивних стимулів і реакцій на поведінку дитини над негативними. 

Життєвий шлях 

1. Вікіпедія 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сухомлинський_Василь_Олександрович 

                             був приготовлений Григорiем Сковородою (28 

вересня1918, с. Василівка (нині Онуфріївський район Кіровоградської 

області) — 2 вересня 1970, с. Павлиш, Онуфріївський район, Кіровоградська 

область, Українська РСР, СРСР) — український 

радянський педагог, публіцист, письменник, поет.  

 

2. Український Центр 

http://www.ukrcenter.com/Література/40528/Василь-

Сухомлинський  

Біографія та деякі твори 

 
 

3. Бібліотека Української Літератури 

https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1868 

Сухомлинський Василь Олександрович (1918-1970) педагог, публіцист, 

письменник. 

4. Gazeta.ua 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сухомлинський_Василь_Олександрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
http://www.ukrcenter.com/Література/40528/Василь-Сухомлинський
http://www.ukrcenter.com/Література/40528/Василь-Сухомлинський
https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=1868


https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_uchni-vasilya-

suhomlinskogo-robili-sivalki-ta-viyalki/255723 

Маловідомі факти з особистого життя відомого педагога. 

 

5. Ютуб 

Сухомлинський відео 

https://www.youtube.com/watch?v=isCjjbmwfF0 

 

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ЛЮДЯМ… Василий Сухомлинский 

https://www.youtube.com/watch?v=djyfKtrpo1w 

https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_uchni-vasilya-suhomlinskogo-robili-sivalki-ta-viyalki/255723
https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_uchni-vasilya-suhomlinskogo-robili-sivalki-ta-viyalki/255723
https://www.youtube.com/watch?v=isCjjbmwfF0
https://www.youtube.com/watch?v=djyfKtrpo1w


 



Творчий шлях 

1. Мала сторінка 

Біографія, оповідання для дітей (деякі з аудіоверсією), а також твір «Сто порад 

учителеві».  

https://mala.storinka.org/василь-сухомлинський-оповідання-для 

дітей-читати -завантажити.html 

 

2. Дерево казок 

https://derevo-kazok.org/kazki-vasilja-suhomlinskogo/ 

 
 

3. Электронная библиотека ЛитМир 

https://www.litmir.me/a/?id=13823 

Педагогічні твори Сухомлинського В. О. на російській мові (Письма к сыну, 

Родительская педагогика (сборник), Рождение гражданина, Сердце отдаю 

детям), які можна скачати або читати онлайн. 

https://mala.storinka.org/василь-сухомлинський-оповідання-для%20дітей-читати%20-завантажити.html
https://mala.storinka.org/василь-сухомлинський-оповідання-для%20дітей-читати%20-завантажити.html
https://derevo-kazok.org/kazki-vasilja-suhomlinskogo/
https://www.litmir.me/a/?id=13823
https://www.litmir.me/bd/?b=84571
https://www.litmir.me/bd/?b=566559
https://www.litmir.me/bd/?b=42008


4. Електронна бібліотека Чтиво 

http://chtyvo.org.ua/authors/Sukhomlynskyi_Vasyl/ 

Педагогічні та художні твори Сухомлинського В. О. українською мовою у 

форматі djvu. 

 

5. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна 

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/

view/4810/4834 

Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського в інтелектуальних вимірах історії та 

сучасності. 

 

6. Ютуб 

https://www.youtube.com/results?search_query=сухомлинський+ка

зки 

Є багато відео з читанням творів В. Сухомлинського. 

http://chtyvo.org.ua/authors/Sukhomlynskyi_Vasyl/
http://chtyvo.org.ua/authors/Sukhomlynskyi_Vasyl/Vybrani_tvory_v_5_tomakh_Tom_2.djvu
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/4810/4834
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/pedagogics/article/view/4810/4834
https://www.youtube.com/results?search_query=сухомлинський+казки
https://www.youtube.com/results?search_query=сухомлинський+казки


Пам’яті В. Сухомлинського 

Ім’ям Василя Сухомлинського названі: 

 

бібліотеки: 

 http://dnpb.gov.ua/ua/ Державна науково-педагогічна бібліотека 

України імені В. О. Сухомлинського 

 

навчальні заклади: 

 http://suhomlschool1.at.ua/ НВК «Павлиська ЗШ I—III ступенів-

ліцей ім. В. О. Сухомлинського» 

            (1957  .)                                                           (2018  .) 

 http://ukrcollege.com.ua/ Український коледж ім. 

В. О. Сухомлинського м. Києва 

 http://opk.org.ua/ Олександрійський педагогічний коледж ім. В. О. 

Сухомлинського 

http://dnpb.gov.ua/ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9E._%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://suhomlschool1.at.ua/
http://ukrcollege.com.ua/
http://opk.org.ua/
http://opk.org.ua/
http://opk.org.ua/


 http://mdu.edu.ua/ Миколаївський національний університет іменi 

В.О.Сухомлинського 

 http://brovary-jalinka.ucoz.ua/index/statut_dnz_jalinka/0-29 

Дошкільний навчальний заклад "Ялинка" ім. В.О.Сухомлинського 

відзнаки та монети: 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Нагрудний_знак_«Василь_Сухомл

инський» Ім'ям Сухомлинського назвали відомчу відзнаку 

Міністерства освіти і науки України. 

 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Василь_Сухомлинський_(монета) 

ювілейна монета номіналом 2 гривні, випущена Національним банком 

України, присвячена 85-річчю від дня народження Василя 

Олександровича Сухомлинського 

 

http://mdu.edu.ua/
http://brovary-jalinka.ucoz.ua/index/statut_dnz_jalinka/0-29
https://uk.wikipedia.org/wiki/Нагрудний_знак_
https://uk.wikipedia.org/wiki/Нагрудний_знак_
https://uk.wikipedia.org/wiki/Василь_Сухомлинський_(монета)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


пам’ятники: 

 https://uk.wikipedia.org/wiki/Сухомлинський_Василь_Олександр

ович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував:  

Відділ комплектування 

та наукової обробки документів 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сухомлинський_Василь_Олександрович
https://uk.wikipedia.org/wiki/Сухомлинський_Василь_Олександрович


 


