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Людина народжується на світ не для того, щоб
зникнути безвісною пилинкою. Людина
народжується, щоб лишити по собі слід вічний

В. Сухомлинський

28 вересня 2018 року виповнюється 100 років від дня народження
видатного педагога сучасності, вченого, громадського діяча Василя
Олександровича Сухомлинського.
Його називають великим діячем освіти, якому були властиві
подвижництво, повна самовіддача, благородство. Сільський учитель і
оригінальний теоретик педагогіки, талановитий директор школи, автор сотень
віршованих і прозаїчних мініатюр, дуже скромна і сором'язлива людина і
безстрашний, яскравий полеміст і публіцист — такою цілісною натурою
постає перед нами В. О. Сухомлинський.
Василь Олександрович – автор низки педагогічних праць. Загалом
він написав 48 монографій, понад 600 наукових статей, 1500 оповідань і казок,
притч та новел для дітей. Найвідоміша його праця – «Серце віддаю дітям»,
перекладена на 30 мов світу, її перевидавали 54 рази.
Твори В. О. Сухомлинського відомі у виданнях різними мовами
народів світу від болгарської до японської; його спадщина розглядається в
провідних університетах і педагогічних інститутах Європи. Загалом твори
Василя Олександровича видано 53-ма мовами світу накладом майже 15 млн.
примірників.

Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського має багатоаспектний
характер. Твори його – це золоті розсипи педагогічних ідей, знахідок,
рекомендацій і просто добрих порад. І особливо актуальними стають вони
сьогодні в умовах оновлення змісту освіти. Він бачив далеко наперед: все, що
говорив, писав і застосовував на практиці, відповідає сучасності.
Доля до Василя Олександровича виявила виняткову прихильність. Не
розщедрилася вона хіба що на роки земного життя - трохи більше півстоліття.
Натомість творча спадщина Педагога житиме віками. Шукаючи відповідь на
запитання, що було найголовнішим у його житті, він без вагань стверджував:
любов до дітей. В. О. Сухомлинський жив і творив для майбутнього, тому й
виявився сучасним.
Шановні користувачі! З нагоди 100-річчя від дня народження
Василя Сухомлинського пропонуємо бібліографічний огляд літератури про
життєвий і творчий шлях видатного українця.
Рекомендована література зберігається у фондах Бібліотеки
імені акад. М. О. Лавровського Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя.

Сухомлинський Василь Олександрович. Вибрані твори : в 5ти т. / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1976.

Мета цього видання –
популяризація наукової спадщини
видатного українського педагога В. О.
Сухомлинського та сприяння творчому
використанню в практиці навчальновиховної роботи його найцінніших
теоретичних здобутків.
До п’ятитомника включено
найважливіші праці В. О. Сухомлинського,
у яких розв’язуються майже всі проблеми,
поставлені в інших творах, не охоплених
цим виданням, а також найголовніші
проблемні статті, що припадають на різні
періоди практичної діяльності педагога.

До першого тому входять твори «Проблеми виховання всебічно
розвиненої особистості», «Духовний світ школяра» та «Методика
виховання колективу». В них висвітлено теоретичні й практичні проблеми
педагогіки.
До другого тому входять праці «Як виховати справжню людину»
та «Сто порад учителеві».
Твори, що ввійшли до третього тому, є своєрідною трилогією, в
якій порушуються проблеми виховання дітей, підлітків і юнаків: «Серце
віддаю дітям», «Народження громадянина», «Листи до сина».
До четвертого тому входять твори «Павлиська середня школа» і
«Розмова з молодим директором», в яких узагальнено досвід навчальновиховної роботи в середній школі.
До пятого тому ввійшли педагогічні статті автора, які були
надруковані в періодичній пресі у 1952–1970 роках. У статтях
розглядаються проблеми виховання і навчання учнів.
Усі праці, які друкувались в журналах, газетах, тематичних
збірниках, подаються в п’ятитомнику за текстами цих публікацій, а нові,
неопубліковані твори – за авторськими рукописами.
У кінці кожного тому подано примітки; в 5 томі подається предметний
покажчик до всіх томів.

Сухомлинский Василий Александрович. Сердце отдаю
детям / В. А. Сухомлинский. - 5-е изд. - К. : Радянська школа, 1988. 272 с.
Видатний педагог-новатор Василь Олександрович
Сухомлинський присвятив все своє життя дітям, став для них не тільки
вчителем, але й добрим наставником, проникливим та чутким другом.
Любов і турбота про дітей, їхнє майбутнє пронизує всю його діяльність
і творчість. «Серце віддаю дітям» - початок трилогії про становлення
особистості дитини, її продовження - «Народження громадянина» і
«Листи до сина». Книга присвячена навчальній роботі з дошкільниками
та учнями початкових класів, але не є посібником з педагогіки, а
служить в першу чергу духовному розвитку вчителів та вихователів,
розростання любові, чуткості, відповідальності. В основі гуманістичної
педагогічної системи автора - нерозривність виховання та освіти,
морально-естетичного, фізичного та трудового розвитку в становленні
гармонічної особистості. Книга допомагає зрозуміти, як ввести
маленьку людину в світ пізнання навколишньої дійсності, як пробудити
і затвердити в його душі благородні почуття та переживання, як
виховати людську гідність, віру в добру основу в людині, безграничну
любов до людей і рідної землі.

Сухомлинський Василь Олександрович. Народження
громадянина : научно-популярная литература / В. О. Сухомлинський. - К. :
Радянська школа, 1970. - 288 с.

Книга «Народження громадянина» присвячена
найскладнішому періодові розвитку й виховання людини –
отроцтву. Вона є продовженням книги «Серце віддію дітям».
Автор аналізує процес фізичного, емоційного,
розумового, естетичного, морального розвитку людини в
підлітковому віці. Предметом особливої уваги автора є питання
взаємовідносин між хлопчиками й дівчатками, формування
чоловіка й жінки, яке починається в отроцтві.
У книзі показано, як треба дбати про фізичну й
психічну культурупідлітка, взаємозв’язок розумового,
морального, трудового й естетичного виховання.
Громадянське виховання підлітків – в центрі уваги
автора.
Окремий розділ книги присвячено єдності емоційного
й естетичного виховання. Автор аналізує процес становлення
культури естетичних почуттів.Книга розрахована на вчителів,
вихователів шкіл-інтернатів, батьків.

Сухомлинский Василий Александрович Письма к сыну: научнопопулярная литература / В. А. Сухомлинский. - М. : Просвещение, 1987. 128 с.

«Листи до сина» - завершення трилогії про
становлення особистості дитини – «Сердце віддаю дітям» і
«Народження громадянина».
Книга є органічним продовженням міркувань
педагога з виховання гармонійної особистості молодого
людини. Написана в своєрідному жанрі, вона містить бесіди
батька і сина-студента про сенс життя, ролі праці,
особистісного та професійного розвитку, про громадянське,
моральне та фізичне становлення молодої людини, про
сприйняття їм навколишнього життя, про ролі батька та
матері в сім'ї - і багато інших проблем і питань, які хвилюють
молодь в будь-який час.
В архіві В. О. Сухомлинского 30 листів до сина.
Всі вони ввійшли в даного видання, деякі подані в
скороченні.
Ця глибока педагогіко-публіцистична праця буде
цікавою і корисною для широкого кола читачів.

Сухомлинский Василий Александрович. Павлышская средняя
школа : обобщение опыта учебно-воспитательной работы в сельской
средней школе / В. А. Сухомлинский. - [Б. м.] : Просвещение, 1969. - 400 с.

В цій книзі узагальнено багатолітній досвід
навчально-виховної роботи Павлишської середньої
школи. Розповідаючи про зусилля педагогічного
колективу з виховання всебічно розвиненої
особистості автор прагнув показати цю працю по
можливості з усіх боків, не тільки з'ясувати
застосовувані методи, але і розкрити їх внутрішні
зв'язки та взаємозв'язки.
Перше видання книги "Павлиська середня
школа" було здійснено в 1969 році, але книга сучасна і
сьогодні. Вона належить до класичних творів
педагогіки і може бути навчальним посібником у
педагогічних інститутах

Сухомлинський Василь Олександрович. Сто порад учителеві /
В. О. Сухомлинський. - К. : Радянська школа, 1988. - 304 с.

Книга українського педагога Василя
Олександровича Сухомлинського, спрямована на
допомогу вчителям в організації навчально-виховного
процесу в школі. Видана російською мовою у 1967 р.,
українською мовою в повному об'ємі вийшла у 1976
році.
Твір написаний у вигляді порад. Кожна
порада присвячена окремим аспектам педагогічної
діяльності: особливості педагогічної професії,
організації навчального процесу, вихованню
підростаючого покоління, роботі з батьками
вихованців, виховному впливу колективу. Широко
висвітлюється в цьому плані досвід Павлиської
середньої школи.

Сухомлинський В. О. Казки Школи під Голубим Небом : казки,
притчі, оповідання / В. О. Сухомлинський ; упоряд. О. В. Сухомлинська. К. : Освіта, 1991. - 191 с. : ил.

Видання знайомить з творчою спадщиною
Василя Олександровича Сухомлинського, а саме
цікавими оповіданнями і казками, що зароджують у
дитячій душі високі моральні, гуманістичні почуття –
любов до батьків, повагу до людей похилого віку,
милосердя до немічних.
Книга вийшла у видавництві «Освіта» у 1991
році. Складається вона з таких розділів: «Кмітливий
скляр», «Моя мама пахне хлібом», «Пісня Великого
Сірого Каменя», «Коли засинають зорі», «Скільки ж я
ранків проспав», «Є ще одне найніжніше деревце», «Бо
за морем — чужина».
Твір призначений для читання дорослими для
дітей молодшого і середнього шкільного віку.

Цюпа Іван Антонович. Василь Сухомлинський
(Добротворець) : [повість] / І. А. Цюпа; [післямова В. Святовця]. - К. :
Радянська школа, 1985. - 216 с. - (Світ в образах).

Ця книга — хвилююча розповідь про
видатного вченого-педагога, заслуженого вчителя
Української РСР, члена-кореспондента Академії
педагогічних наук СРСР, Героя Соціалістичної Праці,
колишнього директора Павлиської середньої школи на
Кіровоградщині Василя Олександровича
Сухомлинського.
Повість І. Цюпи охоплює в часі життя і
діяльність Сухомлинського від народження до останку.
Твір, написаний по живих слідах життя, по суті став
першим художньо-документальним осмисленням
постаті педагога в прозі.
У 1971 році повість під назвою
«Добротворець» виходила в серії «Романи й повісті»
видавництва «Дніпро».

Спогади про Сухомлинського / упоряд. С. П. Заволока. - К. :
Радянська школа, 1990. - 228 с.

Видання являється своєрідним літописом
спогадів про В.О. Сухомлинського його рідних,
друзів, колег, однодумців. Віддавши своє серце дітям,
Василь Олександрович разом з колективом
Павлиської школи впровадив у педагогічну практику
гуманістичні засади, в основі яких – любов, повага,
доброта, чуйність і довір’я до учня, глибоке і всебічне
вивчнення особистості школяра.
Книга буде корисною для учителів,
вихователів загальноосвітніх шкіл, студентів та
викладачів педагогічних вузів.

Родчанин Евгений Георгиевич Гуманист. Мыслитель. Педагог:
Об идеалах В. А. Сухомлинського / Е. Г. Родчанин, И. А. Зязюн. - М. :
Педагогика, 1991. - 107 с. - Библиогр.: с. 107-108.

В книзі вперше дається спроба висвітлити
світоглядні основи педагогічних поглядів
українського педагога, мислителя та гуманіста В. О.
Сухомлинського. В основі його педагогічної
системи - гуманістичний ідеал формування
передових суспільних відносин, виховання яких
вимагає виховання у школярів високої свідомості,
уміння та бажання бути справжніми
колективістами.
Для фахівців у галузі педагогіки,
філософів.

Сухомлинський В. О. Біобібліографія: 2001 - 2008 рр. :
бібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Заліток, наук. ред. П. І. Рогова,
наук. конс. О. В. Сухомлинська. - К. : Богданова А. М., 2008. - 196 с. (Видатні педагоги світу ; вип. 3).
Бібліографічний покажчик є продовженням
попереднього видання «В. О. Сухомлинський.
Біобібліографія: 1987-2000 рр.» у серії «Видатні педагоги
світу», започаткованій ДНПБ України ім. В. О.
Сухомлинського в 2001 році.
У третьому випуску представлено бібліографію
праць Василя Олександровича, видатного українського
педагога-гуманіста та документів про нього, що вийшли
впродовж 2001-2008 рр.
Кожен біобібліографічний покажчик – це результат
копіткої праці сім’ї Сухомлинських (дружини – Ганни
Іванівни та доньки – Ольги Василівни) з надрукованими
матеріалами, багато яких знайдено шляхом глибокого
бібліографічного пошуку.
Посібник адресовано науково-педагогічним та
педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним
працівникам. Усім, хто вивчає, кого цікавить життя та
педагогічні погляди В. О. Сухомлинського.

Педагогические апокрифы : научное издание. Этюды о В. А.
Сухомлинском / Сост., предисл., послесл., комментарии, вступл. к частям
книги О. В. Сухомлинской. - Х. : Акта, 2008. - 432 с.
В книгу були ввійшли матеріали, які
стосуються полеміки навколо нарисів Василя
Олександровича «Етюди про комуністичне
виховання», що почалася в 1967 році, в радянській
періодичній пресі. Вони містять оригінали статей,
виступів, листи всіх учасників дискусії та
представлені в хронологічному та логічному порядку.
Ця полеміка значно вплинула на подальший розвиток
педагогічної науки та шкільної практики в країні.
Хронологічний матеріал книги поділений на
три частини:
Перша - «Початок дискусії: 1966-1970 роки прижиттєва полеміка».
У другу частину включені матеріали дискусій з 1970го до 1990-го року.
Третя частина: з 1993 року - по теперішній час.

Калуська Любомира Василівна. Видатні українські педагоги:
Григорій Сокворода. Григорій Ващенко. Софія Русова. Василь
Сухомлинський. Мирослав Стельмахович : інформаційний довідник / Л.
Калуська. - 2-ге вид. - Тернопіль : Мандрівець, 2010. - 224 с.

У цьому виданні представлено короткі
інформативні відомості про основні життєві віхи,
наукову і творчу діяльність Григорія Сковороди,
Григорія Ващенка, Софії Русової, Василя
Сухомлинського та Мирослава Стельмаховича.
В абетковому порядку подано добірку
узагальнених думок учених з різних освітянських
проблем, їхні висловлювання, перелік публікацій про
них, а також різні форми роботи з аудиторією, що
ґрунтуються на ідеях цих педагогів, розроблені й
апробовані автором.
Книга розрахована на педагогів, батьків,
студентів педагогічних навчальних закладів.

