
(приурочено до 100-річчя від дня народження  

В. О. Сухомлинського) 
 



 

Дати дітям радість праці, радість 

успіху у навчанні, збудити в їхніх 

серцях почуття гордості, власної 

гідності — це перша заповідь 

виховання. 

Василь Сухомлинський 

 

28 вересня 2018 року виповнюється 100 років від дня народження 

видатного педагога  сучасності , вченого зі світовим ім’ям, талановитого 

письменника Василя Олександровича Сухомлинського.  



“Людина народжується на світ не 

для того, щоб зникнути безвісною 

пилинкою. Людина народжується, 

щоб лишити по собі слід вічний.” 

Василь Сухомлинський 

У статтях висвітлюються різні аспекти творчої спадщини Василя 

Олександровича Сухомлинського: проблеми освіти, виховання і 

розвитку особистості дитини, дидактики, рідномовної освіти, творчості 

вчителя, значення освітньо-виховного середовища тощо.  

В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських 

педагогів [Текст] : монографія / О. В. Сухомлинська, 

О. Я. Савченко, В. С. Курило, І. Д. Бех ; [упоряд. О. В. 

Сухомлинська, О. Я. Савченко] ; НАПН України, Луганський 

нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ : ЛНУ імені 

Тараса Шевченка, 2012. – 503, [1] c. : фотоіл. – Авт. зазначені 

на звороті тит. арк. – Бібліогр. в тексті. 



Біобібліографічний покажчик продовжує серію видань „Видатні 

педагоги світу“. У третьому випуску представлено бібліографію 

праць Василя Олександровича Сухомлинського, видатного 

українського педагога-гуманіста та документів про нього, що 

вийшли впродовж 2001-2008 рр. 

   В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2001-

2008 рр. [Текст] : [біобібліогр. покажчик] : 

присвячується 95-річчю від дня народження В. О. 

Сухомлинського / НАПН України, Українська 

асоціація Василя Сухомлинського, Державна 

науково-педагогічна б-ка України імені В. О. 

Сухомлинського ; упоряд. Л. М. Заліток ; наук. 

консультант О. В. Сухомлинська. – К. : Богданова 

А. М., 2008. – 195, [1] c. – (Серія "Видатні 

педагоги світу" ; вип.3). – Алф. покажч. пед. 



Юбилей - 90-летие Василия Александровича - стал хорошим поводом для 

того, чтобы поднять на поверхность, из глубин известные, малоизвестные 

и совсем не известные апокрифические материалы, касающиеся полемики 

вокруг очерков Василия Александровича «Этюды о коммунистическом 

воспитании», начавшейся 40 лет назад, а точнее, в 1967 году, в советской 

педагогической прессе. Они содержат оригиналы статей, выступлений, 

писем всех участников дискуссии, и представлены в хронологическом и 

логическом порядке.  

   Педагогические апокрифы: этюды о В. А. 

Сухомлинском [Текст] / [составление, 

предисловие, послесловие, комментарии, 

вступления к частям книги О. В. 

Сухомлинской]. – [К.] : Акта, [2008]. – 430, [2] 

с. : фотоил. – Библиогр.: с. 430 и в подстрочных 

примеч. 



У виданні представлено бібліографію 

його праць та дослідження, присвячене 

науково-практичній діяльності вченого та 

її творчому використанню, що 

опубліковані впродовж 1945-2017 рр. 

Покажчик адресовано вченим, 

педагогічним працівникам, аспірантам, 

студентам, бібліотечним фахівцям, усім, 

хто вивчає і кого цікавить творча 

спадщина  В.О. Сухомлинського. 

 

  

Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-

річчя від дня народження [Текст] = Vasyl 

Sukhomlynskyi: commtmorating the 100th anniversary 

of his birth : біобібліографічний 

покажчик=biobibliographic index / НАПН України, 

ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського ; упоряд.: 

Сухомлинська О. В., Березівська Л. Д., 

Страйгородська Л. І. [та ін.]. – Вінниця : Твори, 

2018. – 395, [1] с. : портр. – (Видатні педагоги світу ; 

вип. 12). 



 В центр виховного процесу Сухомлинський поставив особистість. 

Основою його концепції є повага і довіра до дитини, визнання її 

унікальності та права на власний вибір. Найголовнішим, найглибшим і 

найміцнішим, надійним каменем педагогічної системи Сухомлинського є 

виховання у кожного вихованця поваги до самого себе. Він вважав, що до 

того часу, поки є самоповага, існує й школа. 

...У наших руках — найбільша з цінностей світу — 

Людина. Ми творимо Людину, як скульптор творить 

свою статую з безформного шматка мармуру: десь в 

глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які 

належить добути, очистити від усього зайвого. 

 

 В. О.  Сухомлинський 

 



Вчитель — це перший, а 

потім і головний світоч в 

інтелектуальному житті 

школяра; він пробуджує 

в дитини жадобу знань, 

повагу до науки, 

культури,  освіти. 

       В.О. Сухомлинський 

 
У педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського одне з провідних місць 

належить актуальним дидактичним проблемам. У монографії аналізуються 

проблеми змісту освіти, форм і методів навчання, педагогічного аналізу уроку, 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Антонець, М. Я. 

   Дидактичні проблеми загальноосвіньої школи у 

педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського 

[Текст] : [монографія] : рек. МОН України / Михайло 

Антонець ; Ін-т педагогіки АПН України. – К. : Вища 

школа, 2008. – 246, [2] с. – До 90-річчя від дня 

народження Василя Олександровича Сухомлинського. - 

Книга з дарчим написом автора (426248). – Бібліогр.: 

с.224–247. 

Сухомлинська, О. В. 

   Історико-педагогічний процес: нові 

підходи до загальних проблем [Текст] : 

[публікації з теоретичних і методологічних 

проблем розвитку історико-педагогічної 

науки в Україні] / О. В. Сухомлинська. – К. : 
А.П.Н., 2003. – 67, [1] с. : табл. 



У педагогічній спадщині Сухомлинського провідне місце займає ідея гуманізму, 

людяності і доброчинності. Педагог переконливо стверджує, що виховання 

гуманізму, людяності повинно стати одним із завдань діяльності школи і вчителя і 

здійснюватися через творення людям добра.  

 У даному виданні розкривається досвід 

роботи Павлиської школи як живильного 

джерела духовності, що ґрунтується на 

гуманістичних ідеях В.О. Сухомлинського з 

розвитку творчої особистості. 

Адресоване вчителям, вихователям 

груп продовженого дня, студентам 

педагогічних вищих навчальних закладів, 

старшокласникам. 

   Школа В. О. Сухомлинського - живильне джерело духовності 

[Текст] : [про досвід роботи НВК "Павлиська загальноосвітня 

школа 1-3 ступенів-ліцей імені В. О. Сухомлинського"] 

/ Кіровоградський обл. Ін-т післядипломної пед. освіти імені 

Василя Сухомлинського [та ін.] ; [відп. за випуск Корецька Л. 

В.]. – Кіровоград ; Павлиш : КОІППО імені Василя 

Сухомлинського, 2013. – 135, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 130–
134. 



У книзі представлено ретроспективний аналіз діяльності Павлиської 

середньої школи ( с. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської 

області) у часи, коли нею керував Василь Олександрович Сухомлинський - з 

1948 по 1970 рік. Саме тут народжувалися, перевірялися і втілювалися в 

життя нові навчально-виховні ідеї, замисли, концепції просвітника. 

Сухомлинська, О. В. 

   Школа Сухомлинського у Павлиші - погляд 

крізь призму часу [Текст] : [ретроспективний 

аналіз діяльності Павлиської середньої школи у 

часи, коли нею керував В. О. Сухомлинський - з 

1948 по 1970 рр.] / Ольга Сухомлинська. – К. : 

Педагогічна думка, 2013. – 122, [2] c. : фотоіл., 

табл. – Бібліогр.: с. 96–97 та в підрядкових 

прим. 

Литвиненко, М. А. 

   Педагогічно-меморіальний музей В. О. 

Сухомлинського [Текст] : путівник 

/ М. А. Литвиненко. – К. : Рад. школа, 

1979. – 35, [2] c. : фотоіл. – Бібліогр.: в 

підряд. приміт. 



До видання ввійшли останні публікації автора 

з теоретичних і методологічних проблем розвитку 

історико-педагогічної науки в Україні, її 

понятійно-термінологічного апарату, 

концептуальних підходів до розкриття ролі і 

значення персоналій в історико-педагогічному 

процесі. 

Автор пропонує нові підходи до висвітлення 

цих і деяких інших тем і проблем. 

 

 
Сухомлинский, В. А. 

   О воспитании [Текст] / В. А. Сухомлинский ; 

[сост. и автор вступ. очерков С. Соловейчик]. – Изд. 

3-е. – М. : Политиздат, 1979. – 269, [3] с. : портр. – 

Библиогр.: в подстрочных примеч.  

Сухомлинский, В. А. 
   О воспитании [Текст] / В. А. Сухомлинский ; [сост., 

автор предисловия и вступ. очерков к разделам С. 

Соловейчик]. – 6-е изд. – М. : Политиздат, 1988. – 

269, [3] с. : портр. – Библиогр.: с. 267–268. 



У монографії розкриваються проблеми становлення Василя 

Сухомлинського як педагога-гуманіста, процесу, форм і методів шкільного 

навчання, перевантаження учнів, оцінювання їхніх навчальних досягнень, 

аналізу уроку, педагогічної творчості і майстерності вчителя, значення і 

вивчення рідної мови у навчально-виховному процесі школи. 

 

Антонець, М. Я. 

   Сучасні проблеми діяльності вчителя у педагогічній 

спадщині Василя Сухомлинського [Текст] : монографія 

/ Михайло Антонець ; [тех. ред. Віталій Власюк]. – Вид. 8-

ме, допов. – Рівне : Волинські обереги, 2018. – 305, [2] с. : 

фотоіл. – До 100-річчя від дня народження Василя 

Сухомлинського (28 вересня 1918 - 2 вересня 1970). – 

Бібліогр.: с. 290–305. 

Антонець, М. Я. 

   Проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя 

Сухомлинського [Текст] : монографія / Михайло Антонець. – 

Вид. 5-те, допов. – К. : Четверта хвиля, 2012. – 223, [1] с. : 

фотоіл. – Книга з дарчим написом автора (456832). – Бібліогр.: с. 

210–223. 



 

 

 

Вісник наукової лабораторії  

"В. О. Сухомлинський і школа XXI 

століття" [Текст] : [збірник наукових 

праць] / МОН України, Уманський 

ДПУ імені Павла Тичини ; [редкол.: 

В. Г. Кузь, О. В. Поліщук, С. С. 

Попиченко [та ін.] ; рец. А. Я. 

Розенберг, Н. С. Побірченко]. – Вип. 

IV. – К. : Науковий світ, 2002. – 

125, [1] с. : графіки. – Бібліогр.: в 

кінці кожної праці. 

Вісник наукової лабораторії "В. О. 

Сухомлинський і школа ХХІ 

століття" [Текст]. Вип. ІХ / МОН 

молодьспорту України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; 

[за ред. В. Г. Кузя] ; [редкол.: В. Г. 

Кузь, Т. Д. Кочубей, М. С. Павленко 

[та ін.]. – К. : Жовтий О. О., 2011. – 

177, [1] с. – Бібліогр.: до кожної 

праці. 

Вісник наукової лабораторії 

"В. О. Сухомлинський і школа 

XXI століття" [Текст] : [збірник 

наукових праць] / МОН України, 

Уманський ДПУ імені Павла 

Тичини ; [редкол.: В. Г. Кузь, О. В. 

Поліщук, С. С. Попиченко [та ін.] ; 

рец. А. Я. Розенберг, Н. С. 

Побірченко]. – Вип. IV. – К. : 

Науковий світ, 2002. – 125, [1] с. : 

графіки. – Бібліогр.: в кінці кожної 

праці. 



Сухомлинский, В. А. 
   Потребность человека в человеке [Текст] : [эта книга соствлена 

из высказываний ученого-педагога В. А. Сухомлинского, из 

которых читатель получит представление о педагогической 

концепции автора, познакомится с его мыслями о формировании 

нравственности учащихся] / Василий Сухомлинский ; [сост. Т. В. 

Самсонова]. – Изд. 2-е. – М. : Советская Россия, 1981. – 91, [4] с. – 

(Человек среди людей). 



Сухомлинский, В. А. 
   Сердце отдаю детям [Текст] / Василий 

Сухомлинский. – [Х] : Акта, 2012. – 563, [1] с. : 

фотоил. – Библиогр. указатель: с. 555–563. 

 

Книга «Серце віддаю дітям» - педагогічне кредо і в той же час 

педагогічний  заповіт Сухомлинського. Червоною ниткою через цю працю 

проходить ідея становлення душевної серцевини Людини - її думок, 

переконань, почуттів, естетичних поглядів та смаків. Автор показує, як 

виховати Щасливу Людину, як досягти того, щоб у нашому суспільстві не 

було жодної людської особистості з порожньою душею. 



Борисенко, В. Н. 
   ...Частицу сердца отдал мне [Текст] : 

[воспоминание автора книги - ученика 

Павлышской школы о Сухомлинском В. А.] 

/ Виктор Борисенко. – СПб : Изд-во Александра 

Сазанова, 2013. – 135, [1] c. : фотоил. 

Сухомлинский, В. А. 
   "Не только разумом, но и сердцем..." [Текст] : сборник 

статей и фрагментов из работ / В. Сухомлинский ; [сост. и 

автор предисловия Л. В. Голованов]. – [2-е изд.]. – М. : 

Молодая гвардия, 1990. – 141, [3] с. – (Библиотека 

пионерского вожатого). – Библиогр.: в подстрочных 

примеч. 



Василь Сухомлинський і сучасність [Текст] : 

матеріали Третіх Всеукраїнських педагогічних 

читань. Вип.3 : Ч. 2. / МОН України, АПН, Ін-т 

педагогіки АПН України, Українська асоціація В. 

Сухомлинського, Уманський держ. пед. ін-т імені П. 

Тичини [та ін.] ; [упоряд. і відп. ред. М. Я 

Антонець] ; [рец. Кузь В. Г., Боришевський М. Й. ; 

відп. за вип. Н. М. Чепурна]. – К. ; Черкаси ; Умань : 
[Черкаський обласний ін-т післядипломної освіти 

пед. працівників], 1996. – 86, [1] с. – Бібліогр.: в 

тексті. 

Калініченко, Н. А. 

   Сучасники В. О. Сухомлинського [Текст] 

/ Н. А. Калініченко, Г. М. Перебийніс ; МОН України, 

АПН України, Українська асоціація В. 

Сухомлинського, Кіровоградський обл. ін-т 

удосконалення вчителів. – Кіровоград : [б. в.], 1998. – 

258, [2] с. : портр., фотоіл. – До 80-річчя від дня 

народження В. О. Сухомлинського. – Бібліогр.: с. 

249–255. 



В. О. Сухомлинський не раз 

повторював: "Немає хреста важчого, 

ніж хрест вихователя. Немає в світі 

більш виснажливої роботи, ніж праця 

педагога". 


