
 Сухомлинський, В. Навіщо 
дякують? : [оповідання] // Школа 
доброти : оповідання, вірші, прислів’я, 
казки. – Харків : Белкар-книга, 2005. – 
С. 14-15 : іл. – (Веселка). 
Сухомлинський, В. Не хочу бути 
слабшим : [оповідання] // Не хочу бути 
слабшим : оповідання, казки, вірші / 
упоряд. В. Мартиненко. – Київ : АВДІ, 
2002. – С. 3-4 – (Читаю сам). 
Сухомлинський, В. Усмішка // 
Чарівне слово : оповідання. – Харків : 
Белкар-книга, 2005. – С. 30-33 : іл. – 
(Веселка). 
Сухомлинський, В. Чиста криниця : 
казки, оповідання, етюди : для 
сімейного читання / упоряд. О. В. 
Сухомлинська ; передм. Д. С. 
Чередниченка. – Київ : Веселка, 1993. – 
287 с. : іл. 
             

        Література про життя 
                     і діяльність 
Василь Сухомлинський : 
[біографічна довідка] // Веселка. 
Антологія української літератури для 
дітей. [У 3 т.]. Т. 3. Проза / упоряд. Б. Й. 
Чайковський. – Київ : Веселка, 1984. – 
С. 595-597 : фото. 
Василь Сухомлинський : 
[біографічна довідка] // Найкраще : 
навч. посібник / упоряд.: А. І. Мовчун, 
Л. І. Харсіка. – Київ : АВДІ, 2013. – С. 
509-513 : фото. 
Сухомлинський Василь 
Олександрович // 100 видатних імен 
України / І. Ф. Шаров. – Київ : 
Альтернатива, 1999. – С. 393-396 : фото. 
 

      Вислови В. О. Сухомлинського 
«Дитинство – це світ з іншими 
життєвими нормами, з іншими 
поглядами, навіть з іншою мовою.» 
«Читання – це віконце, через яке діти 
бачать і пізнають світ і самих себе.» 
«Любов до Батьківщини неможлива без 
любові до рідного слова.» 
«Без поваги, без любові до рідного 
слова не може бути ні всебічної 
людської вихованості, ні духовної 
культури.» 
«Сім’я – це джерело, водами якого 
живиться повновода річка нашої 
держави.» 

         
                    Internet-ресурси 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Сухомлинський_ 
Василь_Олександрович 
 
http://ditky.in.ua/kazky-suhomlynskogo.html 
 
http://www.ukrlit.vn.ua/author/suhomlinsky.ht
ml 

 
Якщо Ви хочете дізнатися більше про 

життя відомого українського 
педагога і письменника та 

ознайомитися з його творами, 
завітайте до нашої бібліотеки. 

            
             Контактна інформація 
                               Адреса: 

м. Київ, вул. Жукова, 22. 
Телефон: 

(044)518-52-41 
e-mail: 

library119@ukr.net 
веб-сторінка: 

http://desnabib.kiev.ua 

Централізована бібліотечна 
система Деснянського району 

м. Києва 
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            ВВВааасссииилллььь      СССууухххооомммлллииинннсссььькккиииййй   
            

 український педагог 
                             і письменник 

              (1918-1970) 
                         

                             П а м ’ я т к а 
 
       «Людина народжується на світ  

не для того, щоб зникнути  
безвісною пилинкою .  

 

             Людина народжується,  
щоб лишити по собі слід вічний .»  

                             Василь Сухомлинський 
                                     

                                       Київ – 2015 

Їх імена в назвах вулиць 

нашого району 
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Шановні читачі!  
      До вашої уваги пропонується 
краєзнавча пам’ятка із серії „Їх імена 
в назвах вулиць нашого району”, 
присвячена видатному українському 
педагогу і письменнику  Василю 
Сухомлинському, ім’ям якого 
названо вулицю Деснянського району. 
 
           Життя та діяльність 
      Василь Олександрович Сухомлинський 
народився 28 вересня 1918 року в 
селі Василівці на Херсонщині у 
селянській родині. У 1933 році 
закінчив семирічку в рідному селі, а у 
1938 році одержав вищу освіту в 
Полтавському педагогічному інституті. 
Працював викладачем української мови 
і літератури у середній школі рідного 
району. 
      У 1941 році, під час Другої світової 
війни, Василь Сухомлинський 
добровольцем пішов на фронт. У січні 
1942 року був важко поранений у битві 
під Ржевом. Осколок снаряду 
залишився в його грудях назавжди, від 
чого ліва рука втратила чутливість і 
рухливість. 
      Після війни, у 1948 році Василь 
Олександрович  був призначений 
директором Павлиської середньої 
школи на Кіровоградщині. Ці роки 
стали найпліднішим періодом його 
науково-практичної та літературно-
публіцистичної діяльності. У Павлиші 
Сухомлинський створив свої найкращі 
наукові книги і твори для дітей. Його 
творчий доробок – 48 книг, більше 

500 наукових статей, 15оо оповідань і 
казок для дітей.  
      Зірка Василя Олександровича згасла 
на злеті – на 52 році життя, 2 вересня 
1970 року.  
      Все найцінніше, створене Великим 
Учителем, назавжди увійшло до 
скарбниці вітчизняної педагогіки та 
національної культури. 
                
             Вшанування пам’яті 
      З 2011 року вулиця у котеджному 
селищі Деснянське в Деснянському 
районі м. Києва названа на честь В. О.                 
Сухомлинського. 
 Також його ім’ям названі:  

- відомча відзнака Міністерства 
освіти і науки України; 

- Державна науково-педагогічна 
бібліотека України;  

- Олександрійський педагогічний 
коледж  на Кіровоградщині;  

- Український коледж у м. Києві; 
- Миколаївський національний 

університет.     
      Спадщина В. О. Сухомлинського 
розійшлася по всьому світу, живе своїм 
життям. На початок ХХІ ст. вийшло 65 
його творів тиражем близько 15 млн. 
примірників. Вони перекладені 59 
мовами світу. 
      Створені та активно працюють 
Українська асоціація ім. Василя 
Сухомлинського (1991), Міжнародне 
товариство послідовників Василя 
Сухомлинського (Німеччина, м. 
Марбург, 1990), Всекитайське 
товариство прихильників Василя 
Сухомлинського (1998). 

      Ідеї В. О. Сухомлинського ввійшли 
органічною частиною в сучасну 
українську реформовану початкову 
школу, за ними працюють навчальні 
заклади, проводяться щорічні 
Всеукраїнські педагогічні читання 
«Василь Сухомлинський і 
сучасність». 
             
                Педагогічні праці 
Сухомлинський, В. О. Батьківська 
педагогіка / Василь Сухомлинський. – 
Київ : Рад. школа, 1978. - 263 с. 
Сухомлинський, В. О. Вибрані твори 
: у 5 т. / Василь Сухомлинський. - Київ : 
Рад. школа, 1977. - 5 т. 
Сухомлинский, В. Не только 
разумом, но и сердцем : сборник статей 
и фрагментов из работ / Василий 
Сухомлинский ; сост. Л. В. Голованов. – 
Москва : Мол. гвардия, 1990. - 139 с. 
Сухомлинский, В. А. Сердце отдаю 
детям ; Рождение гражданина ; Письма 
к сыну / Василий Сухомлинский. – Київ 
: Рад. школа, 1978. - 557 с. 
 
                  Твори для дітей 
 Сухомлинський, В. Вогнегривий 
коник : казки, притчі, оповідання / 
Василь Сухомлинський ; упоряд. О. В. 
Сухомлинська. – Київ : Вікар, 2007. – 
200 с. : іл. – (Скарби української 
літератури). 
Сухомлинський, В. Всі добрі люди – 
одна сім’я : збірка творів / Василь 
Сухомлинський ; худож. О. Макієва. – 
Харків : Школа, 2013. – 160 с. : іл. – 
(Дитячий бестселер). 
 


