
 

"Людина народжується, щоб лишити по собі слід 

вічний". 

                                                                 В. Сухомлинський 
 

 
 

 Народився 28 вересня 1918 в 

селі Василівці Василівської 

волості Олександрійського повіту Херсонської 

губернії (тепер Онуфріївський район Кіровоградської 

області) в бідній селянській сім'ї. Тут минули його 

дитинство й юність. Він вчився в рідному селі у 

школі і в 1933 закінчив семирічку. Влітку 1933 мати 

провела молодшого сина Василя до Кременчука. 

Ставив і розв'язував проблему формування в молоді національного й 

естетичного світогляду. Про один із шляхів успішного розв'язання цієї 

проблеми він писав, що у душі дітей мають увійти найкращі народні традиції та 

стати святим законом, бо не можна уявити народ без імені, без пам'яті, без 

історії. В дусі українських культурно-історичних традицій вчитель констатував, 

що мудрість є найважливішою прикметою людини. У його працях часто 

знаходимо вислови «мудра людська любов», «мудрість жити», «гідність — це 

мудрість тримати себе в руках». Педагог цілеспрямовано формував у кожного 

вихованця вміння бути маленьким філософом, осмислювати світ через красу 

природи. 

Для нього формування естетичного почуття дитини, її емоційної культури — 

було основним завданням гуманістичного виховання. А сприйняття й 

осмислення прекрасного — основа естетичної культури, без якої почуття 

лишаються глухими до всього високого й благородного. 

Книга «Серце віддаю дітям» мала привселюдне зізнання і підтверджене 

трудами та щоденними діяннями 

великого вчителя. Він писав: «Що було 

найголовнішим у моєму житті? Не 

роздумуючи, відповідаю: Любов до 

дітей». 

Помер 2 вересня 1970. 

 

 

 Василь Олександрович Сухоминський 

написав 48 монографій, понад 600 статей, 

1500 оповідань і казок для дітей. 

У квітні 1970 року він закінчив роботу 

«Проблеми виховання всебічно 
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розвинутої особистості» — доповідь для захисту докторської дисертації за 

сукупністю робіт, яку він не встиг захистити через смерть. Всі праці 

Сухомлинського дають переконливе уявлення не тільки про різносторонність 

педагогічних підходів Сухомлинського, але і про цілісність всього його 

педагогічного мислення. 

Твори В. Сухомлинського видані 53-а мовами світу, загальним тиражем майже 

15 млн примірників. Книга «Серце віддаю дітям» перекладена на 30 мов світу і 

витримала 54 видання. У період з 1945 по 1970 роки надруковано 463 статті; у 

1971—1986 рр. — 105 статей. 

Книга "Сто порад учителеві" написана російською мовою протягом 1965 - 

1967 років. Уривки з роботи друкувалися російською мовою в журналі 

“Народноеобразование” (1969, №5,6,9) й українською мовою в ряді номерів 

газети “Радянська освіта” у 1971 та 1972 роках. У повному об’ємі вперше 

опублікована українською мовою у 1976 році в другому томі п’ятитомного 

видання вибраних творів педагога. 

«Серце віддаю дітям» — твір українського педагога Василя Олександровича 

Сухомлинського, який характеризує його як особистість. Книга вийшла в 1969 

році. За цю працю у 1974 році Сухомлинський удостоєний Державної премії 

України в галузі науки і техніки. Адресована широкому колу читачів, які 

цікавляться питаннями навчання і виховання підростаючого покоління. В 

подальшому книгу переклали на 30 мов світу, вона була перевидана 54 рази. 

 

 

 

 

 

 

 

Виставку підготувала Огродник Б. М. 
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