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Мета кабінету: залучення нового покоління майбутніх педагогів до 

вивчення та збереження педагогічної культури; формування творчої 

особистості майбутнього педагога та сприяння відродженню і розбудові 

національної системи освіти. 

Завдання кабінету: збирання, вивчення та зберігання матеріалів, що 

засвідчують життєвий шлях В.О. Сухомлинського; залучення молодого 

покоління педагогів до збереження світової та вітчизняної педагогічної 

спадщини; надання можливості використання матеріалів музею у процесі 

професійної підготовки майбутніх учителів; формування музейної культури 

як рівня розвитку особистості. 

На першому стенді розміщені відомості про дитинство Василя 

Олександровича. Тут фотографії батьків, фото з сестрою Маланкою й братом 

Сергієм (1929 р.), хата, в якій народився майбутній учений-педагог. Інші 

експонати розповідають про його навчання в Полтавському вчительському та 

педагогічному інститутах. В експозиції кімнати-музею є фотографія 

В.О.Сухомлинського – студента Полтавського педагогічного інституту.  

З 1935 року він почав працювати у Василівській, потім у Зибківській 

семирічній школі Онуфріївського району. Із 1936 по 1938 роки навчався 

спершу в Полтавському вчительському (1936-1937 рр.), потім у 

Полтавському педагогічному (1937-1938 рр.) інститутах.  

Матеріали одного з наступних стендів ознайомлюють з періодом роботи 

в Онуфріївській середній школі. Тут фотографії В.О.Сухомлинського – 

завуча школи в Онуфріївці, його колег і учнів.  

На іншому стенді розміщені відомості про службу В.О.Сухомлинського 

в Червоній Армії після призову в 1941 році і закінчення короткотермінових 

курсів політпрацівників у Москві. Він бере участь у боях проти німецько- 

фашистських загарбників під Смоленськом та Москвою. Дев’ятого лютого 

1942 року був тяжко поранений під Ржевом і відправлений до госпіталю 

міста Уви Удмуртської АРСР. На стенді представлені бойові нагороди 

В.О.Сухомлинського, отримані за мужність та відвагу, проявлені у боях з 

фашистами.  

Після лікування, отримавши інвалідність залишається вчителювати – з 

1942 по 1944 викладає російську мову та літературу, згодом – стає 

директором Увинської середньої загальноосвітньої школи. 

У 1944 році, після визволення Онуфрієвського району разом із 

дружиною повертається на Батьківщину. У 1947 році їде в село Павлиш, де 

починає працювати директором середньої школи. Спеціальний стенд 

розповідає про ті двадцять три роки сумлінної праці В. Сухомлинського.  

З 1948 по 1953 веде активну наукову-дослідну діяльність, а згодом, у 

1957 році його обирають членом-кореспондентом Академії педагогічних 

наук РРФСР. 



У 60-ті роки пише свої найкращі книги, серед яких – «Моральний ідеал 

молодого покоління», «Павлиська середня школа» і «Серце віддаю дітям». 

Стенд «Книги Сухомлинського» ознайомлює відвідувачів із найвідомішими 

працями видатного педагога. 

В останні роки свого життя В. Сухомлинський невтомно працював – 

написав і видав до друку декілька нових творів, серед яких, зокрема «Сто 

порад учителю» і «Батьківська педагогіка». Проводив активну громадську 

діяльність: був депутатом Онуфріївської районної ради, проводив культурно-

просвітницьку роботу, виступав на різноманітних науково-педагогічних 

конференціях, з’їздах, симпозіумах. У 1968 році його обрано членом-

кореспондентом Академії педагогічних наук СРСР. 

Другого вересня 1970 року зупинилося серце великого педагога-

новатора, але все те цінне, що було створене розумом і невтомною працею 

Василя Олександровича увійшло в історії світової педагогіки. Його життєвий 

та творчий шлях є великою школою для майбутніх викладачів. 

Спеціалізований кабінет В.О. Сухомлинського – це не лише данина 

пошани одному із найвидатніших вчителів усіх часів, а й місце, де процес 

навчання завжди сповнений атмосферою справжнього натхнення. Студенти, 

під час перебування в аудиторії мають поруч із собою пряму мотивацію – 

історію життя і становлення великого українського педагога.  

Спеціалізований кабінет імені Василя Сухомлинського з радістю 

відкриває свої двері студентам, учителям, почесним гостям університету, 

адже ідеї та досвід знаного у всьому світі викладача широко 

використовується не лише в освітніх цілях, а й у сім’ї, виховній роботі 

трудових колективів, повсякденному житті, тому інтерес до особистості 

видатного педагога цілком закономірний. 

 


