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Презентацію підготувала  
Ружанська Тетяна Валентинівна,  

провідний бібліотекар Помічнянської ЗШ №3 



В.О.Сухомлинський  
з матір’ю Оксаною Овдіївною 

В.О.Сухомлинський  
біля рідної хати, с. Василівка 

Родина Сухомлинських 



Бібліотека сім’ї Сухомлинських 
(близько 6 тис. томів) 

Читання – це віконце, через 
яке діти бачать і пізнають світ і 

самих себе                                         



Все своє життя В.О.Сухомлинський присвятив дітям 



Педагогічно-меморіальний музей 
розташовано на першому поверсі 
головного приміщення Павлиської 

середньої школи ім. В.Сухомлинського 



В.О.Сухомлинський з дітьми  
у «Школі радості» 



Жити у гармонії з природою 



“Ми прагнемо до того, щоб на 
шкільному дворі дитина скрізь 

бачила красу природи, яка стає ще 
прекраснішою від того, що про неї 

піклувалася вона, дитина” 
В.Сухомлинський 















                    «Школа – це насамперед книжка»     
                                                                          В.О.Сухомлинський 



В.О.Сухомлинський з дружиною Ганною 
Іванівною та  дітьми – Ольгою  й Сергієм 

Сухомлинский В.А. Письма к сыну: 
книга для учащихся / В.А.Сухомлинский. -  
М.: Просвещение, 1987. – 128 с. 

Видатний педагог В.О. Сухомлинський 
веде мову про високий громадянський 
обов'язок, гідність та моральні цінності, 
притаманні справжній Людині.  



Сухомлинський В.О. Квітка сонця: притчі, казки, 
оповідання  /  В.О.Сухомлинський. - Х.: ВД “Школа”, 2010. 
– 240 с. 

У книзі зібрано найцікавіші твори письменника для дітей: 
притчі, казки та оповідання. Поетичні, щирі, дотепні, з 
глибоким підтекстом, вони пройняті любов'ю до дитини, до 
рідного краю, ненав'язливо, часом обережним натяком вчать 
доброзичливості, поваги до старших, розумних та гарних 
вчинків. Книга призначена для читання дорослими діям 
дошкільного або молодшого шкільного віку. 

Сухомлинський В.О. Чиста криниця: 
казки, оповідання, етюди: для сімейного 
читання / В.О.Сухомлинський. - К.: 
Веселка, 1993. – 287 с.: іл.  

До збірки ввійшли самобутні казки, 
оповідання та етюди видатного українського 
педагога. 

Мудро й тактовно веде розповідь автор, 
допомагаючи дітям стати зіркішим, 
чуйнішими, розумнішими, добрішими, а 
дорослим – краще зрозуміти складність і 
важливість так званих дитячих проблем. 



Сухомлинський В.О. Всі добрі люди - одна сім’я: 
збірка художніх творів для дітей / В.О.Сухомлинський. 
- Х.: ВД “Школа”, 2012. – 160 с. 

До нової збірки увійшли твори, де дійовими особами 
є і люди, і олюднені тварини, рослини і навіть природні 
явища. Пронизані любов'ю до всього живого твори 
Майстра вчать у кожній ситуації прислухатися не до своїх 
примх і амбіцій, а до голосу людського серця. 

Сухомлинський В.О. Казки Школи під 
Голубим Небом: казки, притчі, оповідання / 
В.О.Сухомлинський. - К.: Рад. школа, 1991. 
– 191 с.: іл.  

Книга В.Сухомлинського зароджує у 
дитячій душі високі моральні, гуманістичні 
почуття – любов до батьків, повагу до людей 
похилого віку, милосерді до немічних, 
нещасних. 



Сухомлинський В.О. Вогнегривий коник: Казки. 
Притчі. Оповідання / В.О.Сухомлинський. - К.: 
Вікар, 2008. – 200 с.: іл. – (Скарби української 
літератури). 

До нової збірки увійшли не тільки твори, де 
дійовими особами є люди. На її сторінках ви також 
зустрінетеся з олюдненими тваринами, рослинами і 
навіть природними явищами. Твори автора дуже добрі 
й щирі, пронизані любов'ю до всього живого. Вони 
вчать благородству, викликають у душах тепло і 
радість.  



Найголовніша і найвідоміша 
книга В.О.Сухомлинського 

Має 55 видань 32 мовами світу 

Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям / 
В.А.Сухомлинский. – К.: Рад. школа, 1972. – 243 с. – 
[Рос. мовою]. 
Видатний учитель і педагог знайомить читача з тим, 

як на протязі декількох років, з того дня, відколи 
маленька людина вперше переступила поріг, до 
закінчення початкової школи, він вводив своїх 
вихованців у світ пізнання навколишньої дійсності, 
допомагав здобувати знання, пробуджував розумові 
здібності й утверджував шляхетні почуття, виховував 
громадянську гідність, віру в людину, безмежну 
відданість Батьківщині, любов до рідної землі 



Учитель,  
для всіх 
народів 
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