Нагороди та відзнаки

Література:

За свою педагогічну працю Василь
Олександрович Сухомлинський
був нагороджений:

двома орденами Леніна;

багатьма медалями СРСР;

з 1958 року Сухомлинський —
член-кореспондент
Академії
Педагогічних Наук РРФСР і Заслужений
вчитель УРСР;

з
1968
року
—
Герой
Соціалістичної
праці
та
членкореспондент Академії педагогічних
наук СРСР.


Сухомлинський, В. О. Вибрані
твори. [У 5 т.]. Т. 3. Серце віддаю дітям
; Народження громадянина ; Листи до
сина [Текст] / Сухомлинський В. О. —
Київ : Рад. школа, 1977. — 670 с. —
Примітки: с. 659.

Сухомлинський, В. О. Всі добрі
люди - одна сім'я [Текст] : [збірка творів
: для ст. дошк. та мол. шк. віку] / Василь
Сухомлинський ; [пер. з рос. Д.
Чередниченко ; мал. О. Макієвої]. —
[Харків] : Школа, [2015]. — 157 с.

Сухомлинський,
В.
О.
Найгарніша мама [Текст] : [казки:
читаємо
по
складах]
/
В.
Сухомлинський. — Харків : Белкаркнига, 2015. — 48 с. : іл.

Вшанування пам’яті
У 2011 році на честь Василя
Сухомлинського названа вулиця в м.
Києві.
У 2015 році одну з вулиць Дніпра
перейменували на вулицю Василя
Сухомлинського.
У 2016 році в м. Олександрії на честь
Василя Сухомлинського було названо
вулицю в мікрорайоні Перемога.
Ім'ям
Сухомлинського
назвали
відомчу відзнаку Міністерства освіти і
науки України.
На честь Василя Сухомлинського
2003 року в Україні випустили ювілейну
монету.

Централізована бібліотечна
система Деснянського району
м. Києва
Центральна районна бібліотека
ім. П. А. Загребельного

МОВА –
духовне багатство
народу

Пам’ятка книжкова –
помічниця чудова!
Завітай в бібліотеку і
стань нашим читачем!
Адреса:
м. Київ, вул. Драйзера, 6
тел. 546-90-15 , 546-45-49
http:// www.desnabib.kiev.ua
e-mail: library141@ukr.net.
http://www.facebook.com/desnabib
Чекаємо на Вас:
Понеділок – Четвер 15.00 – 20.00
П’ятниця 10.00-17.00
Неділя 14.00 – 18.00
субота – вихідний
Останній понеділок місяця – санітарний
день
Пам’ятка підготовлена за матеріалами
фондів бібліотек ЦБС та Інтернет-ресурсів

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

до 100-річчя від дня
народження

ПАМ’ЯТКА

Київ, 2018

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
До вашої уваги пропонується
пам’ятка,
присвячена
педагогу,
публіцисту, письменнику, поету Василю
Олександровичу Сухомлинському до
100-річчя від дня народження.
Народився Василь Сухомлинський
28 вересня 1918 року в селі Василівці
Василівської волості Олександрійського
повіту Херсонської губернії в бідній
селянській сім'ї.
Тут минули його дитинство й юність.
Він вчився в рідному селі у школі і в
1933 році закінчив семирічку. Влітку
того ж року мати провела молодшого
сина Василя до Кременчука на
підготовчі
курси
учительського
інституту.
З 1935 року почався педагогічний
шлях. У 17 років він став вчителем
заочної школи недалеко від рідного села.
Перевівся
до
Полтавського
педагогічного інституту заочником і
закінчив його в 1938 році.
Під час Другої світової війни
добровольцем пішов на фронт. У січні
1942
молодший
політрук
Сухомлинський був важко поранений,
захищаючи Москву у битві під Ржевом.
У червні 1942 року його призначили
директором сільської середньої школи,
де він пропрацював до березня 1944.

Як тільки рідні місця були
звільнені,
він
повернувся
на
Батьківщину і став завідувачем
районного відділу народної освіти.
Проте вже в 1947 році просився назад
до школи.
З 1948 року і до кінця своїх днів
беззмінно працював директором
Павлиської середньої школи.
У 1955 році захистив кандидатську
дисертацію на тему «Директор
школи - керівник навчально-виховного
процесу».
З 1957 року — член-кореспондент
Академії педагогічних наук РРФСР.
Помер 2 вересня 1970 року.
Похований на кладовищі всього за
300 метрів від школи, який віддав усе
своє життя.

Творчість
Перу видатного педагога належать
48 монографій, понад 600 статей,
1500 оповідань і казок для дітей.
У квітні 1970 року він закінчив
роботу «Проблеми виховання всебічно
розвинутої
особистості»
—
доповідь для захисту докторської
дисертації за сукупністю робіт, яку
він не встиг захистити через смерть.
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.

Найважливішими працями
Сухомлинського є:
1956 - «Воспитание коллективизма у
школьников»;
1959 - «Виховання в учнів любові і
готовності до праці»;
1960 - «Як
покоління»;

ми

виховали

мужнє

1962 - «Людина неповторна»;
1963 - «Дума о человеке»;
1965 - «Щоб у серці жила Батьківщина»;
1966 - «Моральні заповіді дитинства і
юності»;
1967 - «Трудные судьбы»;
1969 - «Сердце отдаю детям»;
1970 - «Народження громадянина»;
1975
«Как
воспитать
несовершеннолетнего человека».

