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Відголовногоредактора

Потреба в бібліографічному покажчикові найстарішого науково-
методичного видання для вчителів – українських філологів, яким є 
«Дивослово», назріла давно. За більш ніж шістдесятилітню історію, 
що веде свій відлік від 1951 року (саме тоді було засновано два 
журнали – «Українська мова в школі» та «Українська література 
в школі» – предтечі «Дивослова», пізніше злиті в одне видання 
«Українська мова і література в школі»), вийшло у світ понад 600 
його чисел, у яких видрукувано тисячі статей, що несли словесникам 
найновіші теоретичні здобутки педагогічної думки, висвітлювали 
важливі наукові та прикладні аспекти проблеми ефективного 
вивчення рідної мови і літератури з використанням прогресивних 
педагогічних технологій, ознайомлювали з цінними надбаннями 
талановитих учителів-практиків. Мовознавчі публікації – це 
ґрунтовні дослідження широкого тематичного діапазону, аналіз 
мови художніх творів, практичні поради з культури мовлення, 
лексикографічні розвідки. Літературознавчі праці присвячені 
всебічному дослідженню і висвітленню українського літературного 
процесу в його ретроспективі й сучасному осягненні. Науковці 
розкрили і донесли до вчителя явище шістдесятництва у постатях і 

Світлій пам'яті Оленсандра Рибалка 
присвячується



художніх творах, подали сучасну інтерпретацію нововведених у 
шкільну програму творів.

У сукупності дивослівські матеріали становлять для вчителя 
надійне опертя у шкільному повсякденні. Проте без довідника 
важко орієнтуватися в морі різнотемних публікацій, тож редакція 
зробила перший крок до систематизації їх, уклавши бібліографічний 
покажчик часопису за 1994–2010 роки. Сподіваємось, що він 
прислужиться широкому колу наших читачів – словесникам, 
науковцям, які спеціалізуються в галузі педагогіки, мовознавства, 
літературознавства, аспірантам, студентам-філологам та студентам 
педагогічних університетів. Віримо, поява цього видання приверне 
увагу до «Дивослова» щирих шанувальників рідного Слова.

Катерина Рибалко
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Відукладача

Понад 60 років, від 1951-го, виходить у світ нинішній щомісячний на-

уково-методичний журнал  Міністерства освіти і науки України «Диво-

слово (Українська мова і література в навчальних закладах)». Слово 

«Дивослово» у назві журналу існує з 1994 року.

До бібліографічного «Покажчика змісту» «Дивослова» включено 

майже всі матеріали часопису (крім ілюстрацій та світлин із текстівками, 

розміщених на обкладинках та в текстах), надруковані протягом 17 років 

(1997 – 2010).

За цей час структура журналу зазнала деяких змін. Передусім це сто-

сується розміщення найбільших рубрик. До 2004 року – «Літературо-

знавство і критика», «Мовознавство» і «Методика. Досвід. Проблеми». 

З 2005-го ця остання рубрика, що відтоді має назву «Методика викла-

дання мови і літератури», розпочинає журнал. Від 2008 року матеріали 

з методики літератури, присвячені творчості певного письменника, гру-

пуються під рубриками «Методичне опрацювання», «Наукове пізнання 

і методичне опрацювання». Рубрики  «Інноваційний урок літератури: 

координати творчості», «Стилі і напрями», «Погляд на сучасний літера-
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турний процес», «ЛітАкцент», «Новочасна література» тощо з’явилися 

останніми роками.

Структура журналу, його рубрикація лягли загалом в основу струк-

тури «Покажчика змісту» – його розділів та підрозділів (рубрик та під-

рубрик часопису). Незначні відмінності у розміщенні матеріалів жур-

налу пояснюються намаганням якнайповніше висвітлити його основну 

тематику в покажчику.

Бібліографічні записи здійснено з додержанням переважно чинного 

стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006, скорочення – за ДСТУ 3582-97 «Скоро-

чення слів в українській мові у бібліографічному описі…» (К., 1998).

У розміщенні публікацій використано абетковий принцип. Водночас 

важливі документи або статті загального характеру винесено на поча-

ток структурного підрозділу, а в кінці його дано відсилання на дотичні 

публікації. Бібліографічні записи мають наскрізну нумерацію (1–4120). 

Заголовок опису подає прізвище автора і скорочено – ім’я. У ділянці від-

повідальності – повне ім’я та прізвище. Так само, у повній формі, у допо-

міжному «Покажчику імен».

Зміст покажчика відкриває підрозділ «Наголос», який разом із 

наступним «Освіта. Реформа школи» представляють публікації, 

присвячені питанням мовної й освітньої політики держави, функці-

онування української мови тощо, розміщені в журналі під рубрика-

ми «На часі», «Наголос», «Якби ми вчились так, як треба». Найбіль-

ший розділ покажчика «Методика викладання мови і літератури» 

складається із загальної для обох навчальних предметів частини, 

де представлено матеріали рубрик журналу «Трибуна словесника», 

«Професія – вчитель-словесник», «Бібліотечка вчителя-словесни-

ка», «Творча лабораторія педагога», «Презентації навчальних за-

кладів», «Оцінювання навчальних досягнень учнів», офіційні мате-

ріали та матеріали, присвячені учнівським конкурсам і олімпіадам, 

а також рубрика «Позакласна робота», та двох великих підрозділів 

– «Методика викладання мови» і «Методика викладання літерату-

ри». У структурі обох цих підрозділів є дрібніші підрозділи, що ма-

ють однакову назву: «Поглиблене вивчення (мови або літератури)», 

«Педагогічні інновації і технології», «Профільна освіта», «Інтерак-
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тивні технології», «Особистісно-зорієнтований урок», «Викладачеві 

ВНЗ», «Нові підручники й посібники».

Підрозділ «Методика викладання мови» розпочинають загальні 

праці, за ними розташовано методичні матеріали до уроків мови у 

5–11-х класах загальноосвітньої школи. Далі, крім вищезазначених 

спільних для мови і літератури назв підрозділів, розміщено матері-

али рубрик «Робітня словесника», «Зернини педагогічного досвіду», 

«Науковець – практикові», «І студентові, і школяреві», «Журнал у 

журналі», «Сторінки майбутнього підручника».

На початку підрозділу «Методика викладання літератури» подано 

описи матеріалів дискусії щодо розроблення Програми з української 

літератури для середньої загальноосвітньої школи та загальні праці, 

що стосуються літературної освіти в навчальних закладах України, 

та інші. Продовжують покажчик статті й матеріали, зібрані у рубри-

ці «Методичне опрацювання творчості письменників». У розміщенні 

використано абетковий принцип. Назви наступних підрозділів мето-

дики літератури частково аналогічні мовним («Педагогічні інновації», 

«Поглиблене вивчення» тощо), частково відповідають рубрикам жур-

налу «Інноваційний урок літератури…», «Авторські методики», «Лі-

тература рідного краю», «Учителеві світової літератури». Підрозділи 

«З ділянки компаративістики», «Фольклор», «Літературно-мистецькі 

паралелі» відображають матеріали, надруковані в інших журнальних 

рубриках.

Низка методичних матеріалів з вивчення і викладання етики стано-

вить зміст підрозділу «Вивчаємо новий предмет. Етика».

Підрозділ «Слово психологу» вміщує матеріали з медико-психоло-

го-педагогічних проблем шкільної освіти.

Розділ покажчика «Мовознавство» складається з підрозділів «За-

гальні питання мовознавства», «З історії української мови», «Мова – 

душа народу», «Українські мовознавці», «Правописні контроверзи», 

«Мова художніх творів», «Мова: тривоги і сподівання», «До мовних гли-

бин» та інших, які відповідають переважно рубрикам журналу.

У межах розділу «Літературознавство і критика» для зручності ко-

ристування покажчиком створено такі підрозділи: «До історії станов-
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лення української літератури», «З теорії літератури», «Образи й мотиви 

у творчості окремих письменників і літератур», «Суцвіття українських 

перекладачів», «Персоналії письменників, літературознавців і крити-

ків». До цього ж розділу включено матеріали рубрик «Вернулося – не 

забулося», «Погляд на сучасний літературний процес» та «Літературне 

краєзнавство».

На сторінках «Дивослова» постійно друкувалися художні й публі-

цистичні твори. Частина їх, разом з мовознавчими працями, увійшла до 

підрозділу «Бібліотечка вчителя-словесника», решта, опубліковані під 

рубриками «Доба у слові», «Новочасна література», антологія «Само-

цвіти» і «Антологія одного вірша», розміщено у відповідних підрозділах 

покажчика.

Крім матеріалів навчально-методичного спрямування й невід’ємно 

пов’язаних із ними статтями з мово- та літературознавства у журналі чи-

мало уваги приділялося питанням розвитку педагогічної думки, зокре-

ма діяльності видатних українських дидактів-філологів-мовознавців, а 

також питанням освіти, культури, історії та багатьох інших. Описи цих 

матеріалів містяться у підрозділах покажчика «З духовної спадщини», 

«Постаті», «Українознавство» тощо.

Публікації з краєзнавчих питань (створення, функціонування та 

розвиток музейних закладів, збереження пам’ятних місць, увічнення 

пам’яті  видатних особистостей та подій) у покажчику відображено у 

підрозділах «Літературне краєзнавство», «Скарби України», «Украї-

нознавство».

Матеріали журнальної рубрики «Рецензії» відображено у  підрозді-

лах покажчика «Рецензії, огляди». Прорецензовані видання з інших ру-

брик «Дивослова» також включено до цього підрозділу.

Анонсовані на сторінках часопису видання, найчастіше в рубриках 

«На вашу книжкову полицю» «Книжкова полиця», «Мовознавство», 

«Наші публікації», «Хроніка», «З редакційної пошти» тощо, зібрано під 

назвою однойменної рубрики у підрозділі «Вийшло в світ».

Ґрунтовні публікації з найрізноманітніших проблем, пов’язаних 

із функціонуванням української мови, викладанням мови й літе-

ратури у школі тощо, які побачили світ у рубриці «З редакційної 
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пош ти», розміщено в інших підрозділах покажчика задля кращого 

наповнення їх. Наприкінці ж підрозділу «З редакційної пошти» за-

значено номери, за якими розміщені ці публікації. Зміст самого під-

розділу становлять листи дописувачів переважно дискусійного ха-

рактеру, а також розвідки, розмисли, висловлювання і поезії. Пошту 

редакції, що стосується безпосередньо нашого часопису, зібрано у 

підрозділі «З життя редакції “Дивослова”».

Інформація про різного рівня наукові та науково-практичні конфе-

ренції, семінари, симпозіуми, школи, конгреси, а також про заходи з від-

значення пам’ятних дат, про конкурси та фестивалі зібрана у підрозділі 

«Хроніка».

Статті й дописи до визначних дат і ювілеїв як окремих осіб, так і уста-

нов – зміст підрозділів  «Наш календар» і «Сторінка пам’яті». Некрологи 

розміщено у підрозділі «Жалобна хроніка».

До підрозділу «З життя редакції “Дивослова”» включено, як уже 

зазначалося, присвячені журналу публікації рубрики «З редакційної 

пошти», рубрики «Сторінка головного редактора», «Хроніка» та інші, а 

також ювілейні (до 50 і 55-річчя часопису) привітання та відповіді на них. 

Видання, подані під № 4050 «Книжки, подаровані редакції», не відобра-

жаються у допоміжних покажчиках.

У підрозділі «В інших виданнях» зібрано матеріали про діяльність 

українських видавництв і часописів – анонси, огляди, інтерв’ю.

Підрозділ «З мистецької спадщини» представляє деякі публікації 

з рубрик «З духовної спадщини», «Скарби України», «Митці України», 

«Художник і книга», «Українознавство» та інших, а також матеріали, що 

друкувалися на 3-й сторінці обкладинки – «З мистецької спадщини» та 

«Мистецька вітальня». Ця рубрика склала підрозділ, що презентує твор-

чість сучасних художників.

Завершують покажчик бібліографічні описи матеріалів, що розпові-

дають про пісню та піснярів – авторів слів та музики – у рубриці «Музич-

на сторінка».

Полегшити пошук інформації у покажчику призначений допоміж-

ний апарат, який складається із допоміжних покажчиків та Списку ско-

рочень.



Д о п о м і ж н і  п о к а ж ч и к и:

Покажчик імен. 1. Автори: у т. ч. публікаторів, перекладачів, редакто-

рів, укладачів та ін. 2. Персоналії;

Предметний покажчик;

Перелік прорецензованих та видань, уміщених до розділу покажчика 

«Рецензії, огляди»;

Видання з розділу покажчика «Вийшло в світ», презентовані в «Ди-

вослові»;

Покажчик рубрик «Дивослова» (1994–2010).
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– С. 2–3.

5. Кре мень В. Ук раїнська освіта ХХІ ст.: зав дан ня і про б ле ми: 
інтерв’ю з Міністром освіти і на у ки Ук раїни Ва си лем Кре ме нем / роз мо-
ву ве ла Таїса Мо с то ва. – 2004. – № 2. – С. 2–4. 

6. Матвієнко А. Най до ступніший спосіб підви щен ня мов ної куль ту-
ри / Ан тоніна Матвієнко. – 2004. – № 12. – С. 55–56. [Про радіожур нал 
«Сло во».]

7. Маць ко Л. Ма ти ме мо те, що зро би мо: до пи тан ня фор му ван ня мов-
ної куль ту ри / Лю бов Маць ко. – 2001. – № 9. – С. 2–3.

8. Маць ко Л. Мо ва – інте ле к ту аль ний порт рет на ро ду: інтерв’ю з 
акад. АПН Ук раїни Лю бов’ю Маць ко / роз мо ву ве ла Таїса Мо с то ва. 
– 2004. – № 9. – С. 3–6.

9. Мо ре нець В. Куль ту ра как би / Во ло ди мир Мо ре нець. – 2008. 
– № 2. – С. 2–3. [Про новітню са мо цен зу ру – мис ле фор му «как би» 
– публічне відре чен ня від ска за но го далі.]

10. Муш ке тик Ю. Не так тії во ро ги… / Юрій Муш ке тик. – 1999. 
– № 7. – С. 2–6. [Про кн. П. То лоч ка «Що або хто за гро жує ук раїнській 
мові» (К., 1998).]

11. Нікітіна Н. Ук раїнська мо ва на те ле ба ченні: сьо го час на си ту-
ація / На та ля Нікітіна. – 2004. – № 12. – С. 2–7. – Прим.: 7 назв.

12. Ока ра А. На за хист російсь кої мо ви: пол тавсь кий «сур жик» та 
ду хов не пле бей ст во / Андрій Ока ра. – 2001. – № 7. – С. 2–4. [Про стан 
російсь кої та ук раїнської мо в на Сході Ук раїни.]

12



«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.



13. Пан чен ко В. «Діамант до ро гий» на роз доріжжях історії / Во ло-
ди мир Пан чен ко. – 2005. – № 1. – С. 2–6. [Ак ти за бо рон ук раїнської 
мо ви в Російській імперії.]

14. Піску нов В. Ет но де мо графічна політи ка / Во ло ди мир Піску нов, 
Сергій Піску нов; [пе редм.] Ана толія Шев чен ка. – За вид.: Де мо графічна 
кри за / на ук. ред. В. Сте шен ко (К., 2001). – 2002. – № 8. – С. 2–5.

15. Погрібний А.За мо вою – Ук раїна: [за ли с та ми чи тачів] / Ана-
толій Погрібний. – 1998. – № 10. – С. 5–7. – (Як би ми вчи лись так, як 
тре ба).

16. Погрібний А.Одвічна на ша про б ле ма: «Як би ж знат тя!» / Ана-
толій Погрібний. – 1998. – № 8. – С. 2–7. – (Як би ми вчи лись так, як тре-
ба). [Про національ ну ідею.]

17. Погрібний А.По вер ну ти ся до са мих се бе: (роз ду ми над ли с та-
ми чи тачів про дер жав ну мо ву) / Ана толій Погрібний. – 1998. – № 9. 
– С. 2–7. – (Як би ми вчи лись так, як тре ба).

18. По с то вий В. На сто рожі ко ло дер жав ної мо ви тре ба по ста ви-
ти за кон. І не ухиль но йо го до т ри му ва ти ся / Віктор По с то вий. – 1998. 
– № 12. – С. 2–4. – (Як би ми вчи лись так, як тре ба).

19. Рад чук В.Мо ва в Ук раїні: стан, функції, пер спе к ти ви / Віталій 
Рад чук. – 2002. – № 2. – С.2–5. – Прим.: 5 назв.

20. Рад чук В. «Пле кай мо совість юні!» / інтерв’ю Євгенії Ко но-
нен ко з Віталієм Рад чу ком [, доц. Ін-ту філо логії, го ло вою ТУМ КНУ 
ім. Та ра са Шев чен ка]. – 2004. – № 11. – С. 2–3.

21. Рад чук В. Ук раїнська мо ва на зорі треть о го ти ся чоліття / 
Віталій Рад чук. – 2003. – № 9. – С. 2–6. – Прим.: 14 назв.

22. Ри бал ко К. Шев чен ко – су час ний / Ка те ри на Ри бал ко. – 2005. 
– № 3. – С. 2 обкл.

23. Са гач Г. Еко логія ду ху й еко логія сло ва / Га ли на Са гач. – 2008. 
– № 11. – С. 2.

24. Ти щен ко К. Євро пей сь кий рік мов в ук раїнсько му вимірі: де сять 
пи тань до проф. КНУ ім. Та ра са Шев чен ка Ко с тян ти на Ти щен ка / за пи-
тан ня ста ви ла Ка те ри на Ри бал ко. – 2001. – № 12. – С. 2–5.

25. Ток мань Г. Ук раїна як простір мо ви і політич но го ви хо ван ня / 
Ган на Ток мань. – 2006. – № 3. – С. 4–9.
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26. Фаріон І. Мо ва вря тує нас і дер жа ву / Іри на Фаріон. – 2002. 
– № 1. – С. 2.

27. Фе до рен ко В. «Ду мать, сіять, не ждать!..»: [звер нен ня до вчи-
телів-сло вес ників головного спеціаліста Де пар та мен ту заг. се ред ньої 
та дошкільної освіти МОН Ук раїни Ва лерія Фе до рен ка]. – 2005. – № 8. 
– С. 2.

28. Шев чен ко А. Не о го ло ше на війна про ти ук раїнської мо ви / Ана-
толій Шев чен ко. – 2002. – № 12. – С. 2–4.

29. Шев чен ко А.«Раз ми їдем до пе ре ду, два до за ду…» / Ана толій 
Шев чен ко. – 2001. – № 8. – С. 2–3. [Про здо бут ки ук раїнської дер жав-
ності за 10 років.]

30. Ющук І. Ук раїнська мо ва в ХХІ столітті: про б ле ми ста ну і ста-
ту су: на за пи тан ня на шо го кор. відповідає проф. Київ. міжнар. ун-ту, 
канд. філол. на ук, за служ. діяч на у ки і техніки Іван Ющук / Іван Ющук. 
– 2010. – № 8. – С. 2–5.

Освіта.Реформашколи

31. За кон про ви щу освіту. – Стат тя 8. Освітньо-кваліфікаційні 
рівні ви щої освіти. – 2002. – № 9. – С. 57; Стат тя 10. Після ди п лом на 
освіта. – № 10. – С. 60. – (Ци туємо).

32. Національ на док т ри на роз вит ку освіти: Зат вер д же но Ука зом 
Пре зи ден та Ук раїни від 17 квітня 2002 р. № 347/2002: [ви тяг: ІІІ. 
Національ ний ха ра к тер освіти і національ но го ви хо ван ня. ІV. Стра тегія 
мов ної освіти]. – 2002. – № 9. – С. 49. – (Ци туємо).

33. «Про функціону ван ня ук раїнської мо ви в Ук раїні»: [пар ла-
ментські слу хан ня у ВР Ук раїни, бе рез. 2003 р.]. – 2003. – № 5. – С. 78.

 * * *
34. Гірда В. Старі про б ле ми з но вим моніто рин гом: роз ду ми вчи-

те ля / Ва лен ти на Гірда. – 2003. – № 4. – С. 75–76. [Про моніто рин гові 
досліджен ня якості за галь ної освітньої підго тов ки.]

35. Да ни левсь ка О. Мовні пра ва учнів у су часній ук раїнській школі 
/ Ок са на Да ни левсь ка. – 2010. – № 5. – С. 2–4. – (На часі). – Прим.: 
13 назв.
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36. Да ни левсь ка О. Шко ла та її світ – від об ра зу до сло ва: на чер ки 
мов но го порт ре та ук раїнсько го шко ля ра / Ок са на Да ни левсь ка. – 2009. 
– № 3. – С. 2–7. – Прим.: 28 назв.

37. Джен д же ро О. Ко опе ра тив не нав чан ня в си с темі роз вит ку 
ко муніка тив них умінь шко лярів / Ок са на Джен д же ро. – 2009. – № 6. 
– С. 2–4. – Бібліогр.: 4 на зви.

38. Дро фань Л. Що до унор му ван ня гу манітар ної освіти, але не 
тільки…: [Всеу країнський семінар «Зміст і стру к ту ра дер жав них стан-
дартів мов ної та літе ра тур ної освіти». Ми ко лаїв, 19–21 ве рес. 1995 р.] / 
Лю бов Дро фань. – 1996. – № 2. – С. 58–61.

39. Інтег ру ван ня чи інтри гу ван ня?: [дис кусія дов ко ла чу ток що до 
планів Міносвіти ліквіду ва ти шкільний курс «Ук раїнська літе ра ту ра»]. 
– 1998. – № 11. – С. 2–3. – (Як би ми вчи лись так, як тре ба). – Авт.: 
М. Ільни цький, Н. Во ло ши на, Є. Пасічник, Я. Ісаєвич, Р. Іва ни чук.

40. Кло чек Г. Ви ща літе ра тур на освіта в кон тексті Бо лонсь ко го про-
це су / Гри горій Кло чек. – 2006. – № 1. – С. 2–6.

41. Кло чек Г. Су час на шкільна мов но-літе ра тур на освіта: спро ба 
си с тем но го аналізу / Гри горій Кло чек. – 2002. – № 4. – С. 26–32.

42. Кон фе ренція з ак ту аль ної освітньої про б ле ма ти ки: [«Інно-
ваційні тех но логії ви к ла дан ня ук раїнської мо ви і літе ра ту ри в школі та 
ви щих нав чаль них за кла дах: про б ле ми і по шу ки». Жи то мир, 9 ли с топ. 
2004 р.]. – 2004. – № 12. – С. 54.

43. Маць ко Л. Ас пе к ти мов ної осо би стості у про спекції пе да гогічно-
го дис кур су / Лю бов Маць ко. – 2006. – № 7. – С. 2–4. – Прим.: 13 назв.

44. Он ко вич Г. Медіа-пе да гогіка і медіа-освіта: по ши рен ня у світі / 
Ган на Он ко вич. – 2007. – № 6. – С. 2–4. – Прим.: 15 назв.

45. Па с ту шен ко Н. Та к со номії нав чаль них цілей як інстру мент про-
ек ту ван ня якості освіти / На талія Па с ту шен ко. – 2005. – № 9. – С. 2–5. 
– Прим.: 7 назв.

46. По лянсь кий П. «Но ва до ба но во го праг не сло ва»: си с темні 
зміни в україн ській се редній школі на по чат ку ХХІ століття / інтерв’ю 
з на чаль ни ком Го лов. уп равління змісту освіти МОН Ук раїни Па в лом 
По лян ським ве ла Раїса Вітрен ко. – 2001. – № 4. – С. 38–42.
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47. Пуль тер С. До пи тан ня впро вад жен ня но вих освітніх тех но логій 
у се редній та вищій школі / Станіслав Пуль тер. – 2005. – № 3. – С. 2–4. 
– Бібліогр.: 8 назв.

48. Ску ратівський Л. Стра тегії фор му ван ня мис лен ня учнів як чин-
ни ка мо в леннєво го роз вит ку / Ле онід Ску ратівський. – 2005. – № 6. 
– С. 2–6. – Прим.: 6 назв.

49. Сте пен ко Г. При ва ти зація ви щої освіти / Га ли на Сте пен ко. – 
1994. – № 10-11. – С. 47–48. – (За ме жа ми Ук раїни).
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ
50. Біляєв О. Ме то ди ка як на у ка / Оле к сандр Біляєв. – 2002. – 

№ 11. – С. 20–24, 49–50. – Прим.: 17 назв.

51. Бон дар чук Л. Наші про по зиції / зібра ла й упо ряд ку ва ла 
Людмила Бон дар чук. – 2000. – № 10. – С. 25. – (Із серп не вих на рад). [Про 
на ук.-ме тод. ка фед ру вчи телів-сло вес ників – голів ме тод. об’єднань 
шкіл та навч. за кладів м. Жи то ми ра.]

52. Вітрен ко Р. Семінар сло вес ників [завіду ю чих се к то ра ми 
гу манітар них ди с циплін та ме то дистів ук раїнської мо ви і літе ра ту-
ри об лас них ін-тів удо ско на лен ня вчи телів. За поріжжя, 12–15 груд. 
1994 р.] / Раїса Вітрен ко. – 1995. – № 4. – С. 60–62.

53. Го ло ва та Л. Ме то ди ка: на у ка чи ми с тец тво?: (до 70-річчя від 
дня на род жен ня Во ло ди ми ра Мель ни чай ка) / Ла ри са Го ло ва та. – 2001. 
– № 12. – С. 55. – (Наш ка лен дар).

54. Дег тярь о ва Г. За с то су ван ня комп’ютер них ме то дич них си с тем 
на уро ках ук раїнської мо ви та літе ра ту ри / Га ли на Дег тярь о ва. – 2010. 
– № 4. – С. 2–4. – Прим.: 8 назв. 

55. Дег тярь о ва Г. Пра цює ек спе ри мен таль на гру па сло вес ників 
Харківщи ни, Сум щи ни й Пол тав щи ни / Га ли на Дег тярь о ва; [пе ред мо ва] 
«Сторінка ме то ди ста» Ва лерія Фе до рен ка. – 2007. – № 12. – С. 2–4. 

56. «Діалогічні ас пе к ти на у ко во-пе да гогічної спад щи ни ви дат них 
ук раїнських ди дактів-філо логів О. Біляєва, Є. Пасічни ка, Б. Сте па ни-
ши на, Л. Ску ратівсько го» [Всеу країнська на ук.-пра к тич. кон фе ренція. 
Пе ре я слав-Хмель ниць кий, 11 – 12 квіт. 2008 р.]. – 2008. – № 5. – С. 26. 

57. Дро боть ко Н. План ме то дич но го об’єднан ня сло вес ників 
[пе да гогічної гімназії м. При лук] / Надія Дро боть ко. – 2003. – № 12. 
– С. 25–26.

58. Куз не цо ва Г. Інте ра к тив ний ме то дич ний ко локвіум як засіб 
фор му ван ня вчи те ля-сло вес ни ка / Га ли на Куз не цо ва. – 2006. – № 11. 
– С. 32–36. – (Ви к ла да чеві ВНЗ). 

59. Кур ляк І. Фор му ван ня змісту і ме то ди ки ви к ла дан ня рідної 
мо ви в пер ших ук раїнських гімназіях [Га ли чи на, кін. ХІХ – поч. ХХ ст.] 
/ Іри на Кур ляк. – 1998. – № 1. – С. 35–37. – Прим.: 7 назв.
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Методикавикладаннямовийлітератури

60. «Ме то дич на на у ка і пра к ти ка в су час них умо вах»: [дис кусія 
«Ди во сло ва» про філо логічну ме то дич ну на у ку <…> Пе релік за пи тань 
до на у ковців і вчи телів]. – Відповіді на пи тан ня ан ке ти / Є. Пасічник. 
– 1998. – № 1. – С. 50–52; / В. Садівська; Ф. Кей да. – № 5. – С. 46–47; 
/ М. Кар па нюк. – № 6. – С. 41–42; / М. Пен ти люк. – № 8. – С. 50–51; / 
А. Ляш ке вич. – № 10. – С. 56; / Л. Бон дар чук. – № 11. – С. 53; / М. Гар-
маш; В. Неділько. – 1999. – № 1. – С. 51–53; / М. Дев де ра; О. Ко валь-
чук; О. Не жи вий. – № 2. – С. 50–52; Після сло во / Р. Вітрен ко. – № 2. 
– С. 52–53.

61. Са ви чен ко М.Дійти до кож но го вчи те ля: [про діяльність ме тод-
об’єднан ня вчи телів-сло вес ників Жи то ми ра] / Ми хай ло Са ви чен ко. 
– 2002. – № 7. – С. 23.

62. Садівська В. З досвіду ме то дич ної ро бо ти [ка фед ри вчи телів-
ук раїністів СШ № 25 м. Луць ка] / Ва лен ти на Садівська. – 1999. – № 4. 
– С. 35–37.

63. Сте па ни шин Б. Стра тегія й та к ти ка пе да гогічної пра к ти ки 
ук раїністів / Бо рис Сте па ни шин. – 1995. – № 7. – С. 37–40.

64. Яворсь ка С. Дже ре ла досліджен ня історії роз вит ку ме то ди ки 
мо ви: ХVІІІ – поч. ХІХ ст. / Сте фанія Яворсь ка. – 2002. – № 7. – С. 19–
23. – Прим.: 16 назв.

Трибунасловесника
Всеу країнський семінар «Підруч ни ки з ук раїнської мо ви та літе

ра ту ри для се редніх шкіл: яки ми їм бу ти» (Чер ка си, 3 – 6 трав. 
1999 р.) [об го во рен ня те ми]

65. Го рик Н. Очікуємо кар ди наль них змін / Ніна Го рик. – 1999. – 
№ 9. – С. 40–41.

66. Май о ров В. Нові підруч ни ки з ук раїнської сло вес ності в кон-
тексті су час ності / Ва силь Май о ров. – 1999. – № 8. – С. 38–39. – (До 
серп не вих конф.).

67. Маць ко Л. Су часні підхо ди до ство рен ня підруч ників з ук ра-
їнської мо ви: місце лінгво стилісти ки / Лю бов Маць ко. – 1999. – № 8. 
– С. 39–42. – Прим.: 7 назв.

68. Мов чан Р.Інтерв’ю з Раїсою Мов чан, од ним з ав торів підруч-
ни ка з ук раїнської літе ра ту ри (11 кл.) / Раїса Мов чан. – 1999. – № 8. 
– С. 45–47.
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69. Сте па нен ко М. Ре фор му ван ня освіти і де які нові підхо ди до 
вив чен ня ук раїнської мо ви в школі / Ми ко ла Сте па нен ко, Ніна Сте па-
нен ко. – 1999. – № 9. – С. 41–42.

70. Ющук І. Пси хо логічний ас пект у ме то диці ви к ла дан ня рідної 
мо ви / Іван Ющук. – 1999. – № 8. – С. 42–44. – Бібліогр.: 7 назв.

***
71. Гри шаєнко Н. Про пе да гогіку співробітниц тва і осо бистість 

вчи те ля / Надія Гри шаєнко. – 1994. – № 3. – С. 35–37. – Прим.: 4 на зви.  
[Пси хо ло го-пе да гогічні про б ле ми спілку ван ня.]

72. Гуць М. Ук раїнська мо ва на по розі треть о го ти ся чоліття 
[4-та міжвузівська конф. Ін-ту жур налісти ки КНУ ім. Т. Шев чен ка та 
Київсько го війсь ко во го ін-ту уп равління і зв’яз ку] / Ми хай ло Гуць. 
– 1999. – № 2. – С. 46–49.

73. Дев де ра М. До ан тро по цен т рич ної лінгво ди да к ти ки / Ми хай ло 
Дев де ра. – 1997. – № 7. – С. 62–64. [Ав тор про по нує нові ме то до логічні 
підхо ди до нав чан ня і вив чен ня ук раїнської мо ви. У № 3 за 1998 рік 
М. Дев де ра ви сло в лює вдячність за дис кусію, ви к ли ка ну стат тею.]

74. Ди вак М. А для чо го нам, влас не, літе ра ту ра?..: (пе да гогічний 
роз дум) / Ми ко ла Ди вак. – 1995. – № 8. – С. 54–57.

75. Ка рансь ка М. Учимо ся ж мо ви ти – без сло во блуд ст ва! / Марія 
Ка рансь ка. – 1999. – № 7. – С. 56–57. [Про заміну ук раїнських слів іншо-
мов ни ми у ЗМІ, шкільних підруч ни ках, на у ко вих ви дан нях, до ку мен тах 
дер жав ної ва ги (Кон сти туція!) то що.]

76. Ква щук А. Чо му їх ігно ру ють? (Репліка) / Ана толій Ква щук. 
– 1997. – № 8. – С. 60. [Про відсутність у шкільних підруч ни ках з мо ви 
різно ви ду до пу с то вих ре чень – уза галь не но-до пу с то во го зна чен ня.]

77. Ко с ма ко ва-Бра ту шен ко Т. Як ви к ла да ти ук раїнську мо ву? / 
Та ма ра Ко с ма ко ва-Бра ту шен ко. – 1997. – № 8. – С. 59–60. [Аналіз чин-
них про грам та ме то дик вив чен ня і ви к ла дан ня мо ви у школі.]

78. Кру па М. Ук раїнський мен талітет і ди да к тичні ма теріали 
шкільних підруч ників / Марія Кру па. – 1996. – № 2. – С. 54–55. 

79. Маць ко Л. Ук раїнська мо ва у вищій школі Ук раїни / Лю бов 
Маць ко. – 1996. – № 11. – С. 24–26.
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80. Па сем ко І. Маніпу ляції з «та том» та інши ми ле к се ма ми в 
ук раїнсько му пра во писі / Іван Па сем ко. – 1994. – № 5-6. – С. 54–55.

81. Сер дюк М. Чи потрібні Ук раїні дві дер жавні мо ви? / Ми хай ло 
Сер дюк, Те тя на По тоць ка. – 1999. – № 12. – С. 36–38.

82. Ску ратівський Л. До лінгво ди да к ти ки, зорієнто ва ної на фор-
му ван ня ду хов ної мов ної осо би стості / Ле онід Ску ратівський. – 1997. 
– № 9. – С. 52–53. [Ди с кусія дов ко ла статті М. Дев де ри «До ан тро по-
цен т рич ної лінгво ди да к ти ки» (1997, № 7).]

83. Сте па ни шин Б. Сло во про «Ди во сло во» / Бо рис Сте па ни шин. 
– 1998. – № 4. – С. 58–59. [Кри тич на стат тя що до ча со пи су, яка зачіпає 
й роз по ча те у № 1 за 1998 р. об го во рен ня про б лем ме то дич ної на у ки 
і пра к ти ки. Ав тор дає слушні по ра ди, як поліпши ти фа хо вий жур нал 
сло вес ників.]

84. Сте па ни шин Б. Як до не сти до учнів ба гат ст во, кра су і ве лич 
рідної мо ви / Бо рис Сте па ни шин. – 1996. – № 7. – С. 50–56. – Бібліогр.: 
с. 56.

85. Шин ка рук Н. Ме то дич на на у ка і пра к ти ка в су час них умо вах 
/ інтерв’ю з провідним спеціалістом МО Ук раїни Не онілою Шин ка рук 
ве ла Раїса Вітрен ко. – 1998. – № 1. – С. 50–51.

Професія–вчитель-словесник

86. «Вчи ти ся – вчи ти – ви хо ву ва ти» [3-й з’їзд УС СПУ. Київ, 
20–22 серп. 1993 р.]. – 1994. – № 12. – С. 53–54. – [До да ток:] Ста тут 
УС СПУ, по пра в ле ний і до пов не ний (ух ва ле но 21 серп. 1993 р.).

87. «Вчи ти ся – вчи ти – ви хо ву ва ти» [4-й з’їзд УС СПУ. Київ, серп. 
1995 р.] / Те тя на Неліна. – 1996. – № 1. – С. 60–61.

88. Го рик Н. Твор чий по черк учи те ля: (но тат ки із Всеу країнсько го 
семіна ру) / Ніна Го рик. – 1997. – № 5-6. – С. 32–34.

***
89. Вітрен ко Р. Кон курс «Учи тель ро ку95». Зав дан ня, про б ле ми, 

пер спе к ти ви / Раїса Вітрен ко. – 1995. – № 10-11. – С. 36–39.

90. Сту пак М. По езія і про за / Ми ко ла Сту пак. – 1995. – № 10-11. – 
С. 40–41. [Вра жен ня і роз ду ми після кон кур су «Учи тель ро ку95».]
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91. «…Ко жен фініш – це, по суті, старт»: (про вчи тель сь кий кон-
курс) / ма теріали підго ту ва ла Те тя на Неліна. – 1996. – № 10. – С. 40–43. 
[Оле к сандр За бо лот ний – «Учи тель ро ку96» (Скви ра, Київська обл.).]

92. Вітрен ко Р. Кон курс «Учи тель ро ку97» стає до б рою тра дицією 
(Рівне, 13 – 20 квіт. 1997 р.) / Раїса Вітрен ко. – 1997. – № 9. – С. 28–31. 
[Учи тель ро ку-1997 – Пе т ро Роз воз чик.]

93. Вітрен ко Р. Кон курс ук раїністів Київщи ни «Учи тель ро ку97» / 
Раїса Вітрен ко. – Пер шод рук у ско роч. об сязі: Освіта Ук раїни, 7 бе рез. 
1997 р. – 1997. – № 7. – С. 57–59.

94. Дро фань Л. Всеу країнський кон курс «Учи тель ро ку98»
[Ми ко лаїв, квіт. 1998 р. Пе ре мо жець – Олег Дем чук] / Лю бов Дро фань. 
– 1998. – № 8. – С. 46–49.

95. Вітрен ко Р. Кон курс – не са моціль, а сти мул до вдо ско на лен-
ня [«Учи тель ро ку98» м. Києва. Пе ре мо жець – Люд ми ла До нен ко] / 
Раїса Вітрен ко. – 1998. – № 5. – С. 21–23.

96. Пись мен на Н. Всеу країнський кон курс ук раїнських сло вес-
ників «Учи тель ро ку99»[м. Оде са. Пе ре мо жець – Во ло ди мир Ма ка-
рен ко, Воз не сенсь ка ЗОШ І–ІІІ сту пенів Зо ло тонісько го р-ну Чер кась-
кої обл.] / Ніна Пись мен на. – 1999. – № 9. – С. 60–62.

97. Вітрен ко Р. У зма ганні пе ре мог ли мо лоді: (вра жен ня від кон-
кур су «Учи тель ро ку99» Києва та Київської об ласті [пе ре мог ли 
відповідно Ок са на Го ря че ва та Яро слав Ор люк]) / Раїса Вітрен ко. – 
1999. – № 4. – С. 45–46.

98. Руд ниць ка О. Cуб’єктивні роз ду ми про об’єктив ний кон курс 
[ювілей ний, 10-й, «Учи тель ро ку2005». Су ми, 17–24 квіт.] / Оль га Руд-
ниць ка. – 2005. – № 9. – С. 19–24.

* * *
99. Ада мен ко М. Взаємо про ник нен ня двох стихій: спро ба са мо-

аналізу / Ми ко ла Ада мен ко. – 2002. – № 12. – С. 57–58.

100. За бо лот ний О.Нав чай мо ди ти ну зна хо ди ти істи ну / Оле к сандр 
За бо лот ний; [пе ред мо ва:] Но ва ру б ри ка / Ва лерій Фе до рен ко. – 2006. – 
№ 9. – С. 17–23. – (Май стер-клас).

101. Ко ва лен ко Н. Так звідки ти, до ро го, по ча ла ся? [спо га ди, роз по-
віді про вчи тель сь ку ро бо ту відмінни ка на род ної освіти, вчи те ля, ме то-
ди ста Надії Ко ва лен ко] / Надія Ко ва лен ко. – 2003. – № 4. – С. 64–66.
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102. Мідян ка П. Знай ом тесь: один з ла у ре атів Всеу країнсько го 
кон кур су «Учи тель ро ку-98» Пе т ро Мідян ка / Пе т ро Мідян ка. – 1998. 
– № 11. – С. 49–52. – Зміст: З вірою в ду хов не відрод жен ня: [ури вок зі 
статті]. Із влас но го досвіду Пе т ра Мідян ки. Урок літе ра ту ри рідно го 
краю в 9 класі: (за збіркою Пе т ра Скун ця «Спи тай се бе»). 

* * *
103. Ба ра новсь ка Л.Від чо го за ле жить кон такт з ау ди торією / Лілія 

Ба ра новсь ка. – 1998. – № 2. – С. 41. – (Зер ни ни пе д. досвіду).

104. Бійчук Г. Зро би ти ук раїнську книж ку мод ною: [роз мо ва зі стар-
шим на ук. співробітни ком Ла бо ра торії нав чан ня ук раїнської мо ви та 
літе ра ту ри Ін-ту пе да гогіки АПН Ук раїни Га ли ною Бійчук про ви хо ван-
ня в дітей куль ту ри чи тан ня. Цій про б лемі при свя че но Міжнар. на ук.-
пра к тич . конф. «Ди ти на чи тає» (Львів, 2008)] / Га ли на Бійчук. – 2009. 
– № 1. – С. 31–32.

105. Брилінський Д. Са мо освіта / Дми т ро Брилінський. – 1994. – 
№ 5-6. – С. 62–63. [Учи тель із 40-річним ста жем ад ре сує свою роз повідь 
мо ло дим учи те лям.]

106. Во локітіна А.Мо ре, сон це і …нав чан ня: (урок-ес та фе та) / Ал ла 
Во локітіна. – 1999. – № 6. – С. 26–27. – (Зер ни ни пед. досвіду). [Ви зна чен-
ня рівня за своєння знань учнів но вих заїздів шко ли в Ар те ку (Крим).]

107. Дя деч ко Л. Інно ваційні ме то ди нав чан ня / Люд ми ла Дя деч ко. 
– 2005. – № 4. – С. 39–42. – (Ви к ла да чеві ВНЗ). – Прим.: 8 назв. [Про 
мо дуль но-рей тин го ву си с те му, за про вад же ну з 2004 р. у 74 ВНЗ.]

108. Ка невсь ка О. Пе да гогічні за дачі і си ту ації / Оле на Ка невсь ка. 
– 2003. – № 9. – С. 38–41. – Бібліогр.: 6 назв.

109. Роз ши рюй мо ови ди но во час ної освіти: [кон курс «Ди во сло ва» 
«Інно ваційний урок». Підсум ки]. – 2010. – № 9. – С. 43.

110. Салій С. Підви щен ня кваліфікації мо ло до го вчи те ля за галь но-
освітньої шко ли че рез са мо освіту / Сте пан Салій. – 1994. – № 9. – С. 60–61.

Розповідіпромайстрів(Портретимайстрів)

111. Акалєло ва С.З лю бов’ю до дітей і до рідно го сло ва: [про вчи те-
ля-ме то ди ста з м. Шах тарсь ка До нець кої обл. Ніну Скрип ник] / Світла-
на Акалєло ва. – 1999. – № 10. – С. 45.
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112. Біда С. Завітай те до світлиці: [про Те тя ну До ма ле гу, вчи те-
ля-сло вес ни ка, фахівця з на ро до знав ст ва При а зовсь кої ЗОШ № 1, 
За порізька обл.] / Софія Біда. – 2000. – № 2. – С. 62–64.

113. Вітрен ко Р. «Вер ни до ме не, пам’яте моя…»: (штри хи до порт-
ре та вчи тель ки Олесі Ко валь чук) / Раїса Вітрен ко. – 1998. – № 6. 
– С. 45–47.

114. Вітрен ко Р.«Стою на боці до б ра, світла, прав ди»: (про вчи тель-
ку Марію Гар маш) / Раїса Вітрен ко, Оль га Мо с те пан. – 1999. – № 6. 
– С.39–42. – Прим. уклад.: Поправку до статті див.: № 8, с. 49.

115. Гар маш М.Ба га то зва них, та ма ло ви б ра них…: [про на род ну вчи-
тель ку Надію Ко ва лен ко] / Марія Гар маш. – 2003. – № 4. – С. 63–64.

116. Го рик Н. З ко гор ти патріотів-шістде сят ників: [Оле ся Ко валь
чук] / Ніна Го рик. – 1998. – № 6. – С. 43–45. – Зі змісту: «Як це не лег-
ко…» [вірш про О. Ко валь чук] / О. Пех.

117. Го т ра Н. Шко ла май бут нь о го: [про ав торсь ку ук раїноз нав-
чу шко лу Марії Чу мар ної, м. Львів] / Надія Го т ра. – 1998. – № 1. 
– С. 47–49.

118. Гра бар Н.На род же ний лю би ти і тво ри ти: [про Оле к сан д ра За бо
лот но го, вчи те ля Сквирсь ко го ліцею, нач. відділу освіти Сквирсь кої 
міськрай дер жадміністрації, учи те ля ро ку-96] / На та ля Гра бар. – 2009. 
– № 4. – С. 30–32.

119. Гри бок О.Творчі шу кан ня – стан її душі. За слу же ний учи тель 
Ук раїни Надія Гри цен ко / Оль га Гри бок. – 2009. – № 5. – С. 23–24.

120. Гуць М. Пе да гог-сло вес ник з ве ли кої літе ри: [Іван Ющук] / 
Ми хай ло Гуць. – 2003. – № 10. – С. 32–33.

121. Дві зустрічі з Оле к сан д рою Гла зо вою. – Зустріч пер ша / Раїса 
Вітрен ко. Зустріч дру га / Лю бов Дро фань. – 1997. – № 5-6. – С. 48–50.

122. Джу ка К. За велінням сер ця: [про вчи тель ку ук раїнської мо ви 
і літе ра ту ри СШ № 2 м. Но во се лиці Чернівець кої обл. з ру мунсь кою 
мо вою нав чан ня Ва лен ти ну Єфтемій ] / Кор нелій Джу ка. – 1997. 
– № 7. – С. 60–61.

123. Дов га О. І пра ця в творчість пе рейш ла: [про вчи тель ку мо ви і 
літе ра ту ри Ірпінської шко ли-гімназії № 4 Київської обл. Лідію Білу] / 
Оль га Дов га. – 1994. – № 8. – С. 37–42.
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124. Кар пен чук С. Шлях до да ле кої пер спе к ти ви: [про Ми хай ла 
Дев де ру] / Світла на Кар пен чук. – 2000. – № 12. – С. 49–53. – Бібліогр.: 
4 на зви.

125. Ка ю да Л. «І щось в мені та ке бо лить, що це і є, на пев но, 
Ук раїна…»: [про вчи те ля ук раїнської мо ви і літе ра ту ри СШ № 108 
м. Хар ко ва Ми ко лу По бе ля на] / Л. Ка ю да. – 1995. – № 10-11. – С. 45.

126. Ко лес ник К.Ко ли ро бо та стає творчістю: [про пе ре мож ця жи то-
мирсь ко го об лас но го кон кур су «Учи тель ро ку-96» Люд ми лу Кра та
сюк] / Клавдія Ко лес ник. – 1998. – № 4. – С. 55–56.

127. Ко мен дант С. І бу де ма ти на землі: [про Ніну Ми хайлівну Мар
чен ко, досвідче но го пе да го га і ви хо ва те ля – матір Ва лерія Мар чен ка] / 
Сте фанія Ко мен дант. – 1999. – № 9. – С. 43–48.

128. Лав рен чук В. Лю бов як най ви щий вимір. За слу же ний учи тель 
Ук раїни На та ля Со сюк / Во ло ди мир Лав рен чук, Ва лерій Фе до рен ко. 
– 2009. – № 10. – С. 22–23.

129. Ло пу шинсь кий І. Учи тель ка з Таврії: [Лю бов Жулєва] / Іван 
Ло пу шинсь кий. – 1997. – № 2. – С. 59–61.

130. Маць ко Л. Ук раїнська мо ва – при зна чен ня і до ля Лю бові Маць
ко / роз мо ва з до к то ром філо логічних на ук, про фе со ром НПУ ім. 
М. Дра го ма но ва, дійсним чле ном АПН Ук раїни Л.І. Маць ко; роз мо ву 
ве ла Іри на Ящембсь ка. – 2001. – № 3. – С. 59–61.

131. Не жи вий О. Ук раїнця ми на ро ди ли ся… [про вчи тель ку з Лу -
ган ська Єли за ве ту Ко лес ни ко ву] / Олексій Не жи вий. – 1999. – № 12. 
– С. 33–35.

132. Неліна Т. Ко ли поєдну ють ся хист, досвід і не бай дужість: [про 
ви к ла да ча ук раїнської літе ра ту ри і ви раз но го чи тан ня Пе да гогічно го 
ко лед жу при КНУ ім. Т. Шев чен ка Зою Ку че ря ву] / Те тя на Неліна. 
– 1999. – № 5. – С. 45–49.

133. Ори щин Р. «Як па рость ви но град ної ло зи…»: [про Ми ко лу 
Ни ко ли на, вчи те ля СШ № 2 м. Тер но по ля, при зе ра респ. кон кур су вчи-
телів 1991 ро ку] / Раїса Ори щин. – 1995. – № 5-6. – С. 41–42.

134. Па зяк Н. Сер це, відкри те лю дям: [Ми хай ло Гуць] / Надія 
Па зяк. – 2001. – № 5. – С. 59–61.
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135. Прий ма чик Ф.Виспіва лась до ля поміж лю бові, світла й до б ро-
ти: [про вчи тель ку ЗОШ № 11 м. Вінниці Світла ну Єлисєєву] / Фаїна 
Прий ма чик. – 2000. – № 9. – С. 51–52. 

136. Ре шодь ко Н.Ки пить у ньо му прав ди си ла: [про пе да го га, пись-
мен ни ка із Сос ниці Ми ко лу Ада мен ка] / На талія Ре шодь ко. – 2002. 
– № 12. – С. 55–57.

137. Руд ниць ка О. По к ли ка на бу ти вчи те лем. За слу же ний учи тель 
Ук раїни Надія Мет чик: [гімназія № 14, м. Луцьк] / Оль га Руд ниць ка. 
– 2009. – № 12. – С. 21–23.

138. Са ха рук С. Бла го сло в ляє вес ну в душі…: про Ніну Го рик / Сте-
пан Са ха рук. – 2002. – № 10. – С. 69–72. – Зі змісту: Го рик Н. «Лиш тобі 
повідаю од но му…» [по езії].

139. Сер дюк М. За співдружність пед праці й на у ки: [про Раїсу 
Христіаніно ву, к.ф.н., зав. ка фед рою ук раїнської мо ви, до цен та Бер-
дянсь ко го педін-ту ім. П.Д. Оси пен ко] / Ми хай ло Сер дюк. – 2001. 
– № 11. – С. 65–66.

140. Со ло ду ха М. Без лю бові не мож на жи ти: [про Лідію Сте па
нен ко, вчи тель ку ук раїнської мо ви і літе ра ту ри СШ № 130 м. Києва] / 
Ми хай ло Со ло ду ха. – 1994. – № 12. – С. 40–42.

141. Со ло ду ха М. Скла дові успіху: [про Ніну Мель ник] / Ми хай ло 
Со ло ду ха. – 1997. – № 3. – С. 58–61.

142. Сте па ни шин Б. Вчи тель ка з ла с ки Бо жої: (сло во про ла у ре а та 
2-ї премії кон кур су «Учи тель ро ку-95» На тал ку Со сюк) / Бо рис Сте па-
ни шин. – 1996. – № 1. – С. 49–52.

143. Та ран Н. Спраг ло му знань – усе до сна ги: [про Ган ну Ко няхіну, 
вчи тель ку ук раїнської мо ви і літе ра ту ри Ли си чансь кої ЗОШ І–ІІІ сту-
пенів № 6 Лу гансь кої обл.] / Надія Та ран. – 2008. – № 3. – С. 23–28.

144. Тур ло І. Учи тель від Бо га [про Га ли ну Дми т рен ко, вчи тель ку 
мо ви і літе ра ту ри гімназії «Троєщи на» у м. Києві] / Іри на Тур ло. – 2005. 
– № 3. – С. 64–67.

145. Ус ти но ва В.Рідне сло во на рідній землі: [про вчи те ля-ме то ди-
ста,  учи те ля ро ку-2000, відмінни ка освіти, ка ва ле ра ор де на «За за слу-
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ги» ІІІ сту пе ня Люд ми лу Лісо ву (Умань)] / Ва лен ти на Ус ти но ва. – 2007. 
– № 6. – С. 62–63.

146. Фе до рен ко В. «Кра са душі, кра са лю бові – най ви ща на землі 
кра са»: Оль га Руд ниць ка – за слу же ний учи тель Ук раїни / Ва лерій 
Фе до рен ко. – 2009. – № 1. – С. 27–28.

147. Фе до рен ко В. Ося яність. Оль га Фи сюк – за слу же ний учи тель 
Ук раїни / Ва лерій Фе до рен ко. – 2008. – № 10. – С. 62–63. 

148. Хо лод ний М. По черк Во ло ди ми ра Мо ск ви ча [вчи те ля Се ми-
полківської СШ на Чернігівщині] / Ми ко ла Хо лод ний. – 1997. – № 11. 
– С. 61. – (З ре дакц. по шти).

149. Хом’як І. Се к ре ти учнівської гра мот ності: [про Те тя ну Мам
чен ко, вчи тель ку СШ № 22 м. Рівно го] / Іван Хом’як. – 1995. – № 12. 
– С. 31–35.

150. Хом’як І. У по шу ках таїни сло ва: [про Іри ну Мізюк, вчи тель ку 
ук раїнської мо ви і літе ра ту ри ЗОШ № 13 м. Рівно го, ла у ре а та премії 
«За відрод жен ня Во лині», за слу же но го вчи те ля Ук раїни] / Іван Хом’як. 
– 2003. – № 5. – С. 65–67.

151. Цим ба люк В. Нев том на у праці: [про ви к ла да ча Сквирсь ко-
го лі цею Ка те ри ну Пліва чук] / Ва силь Цим ба люк. – 1999. – № 4. – 
С. 47–48.

152. Ча ба да М. З опо рою на дослідниць кий по шук: [про вчи те ля 
Ко рот ченківської шко ли Шо ст кинсь ко го р-ну Сумсь кої обл. Ми хай ла 
Біляс ни ка] / Ми ко ла Ча ба да. – 1999. – № 8. – С. 47–49.

Бібліотечкавчителя-словесника

Іван Мал ко вич і Ва силь Ге ра сим’юк

153. Анісімо ва Н. «Із ян го лом на плечі»: ду ховні орієнти ри по езії 
«вісімде сят ників» / Ніна Анісімо ва. – 2002. – № 4. – С. 43–49. – Прим.: 
7 назв.

154. Мал ко вич І. По езії / Іван Мал ко вич. – 2002. – № 4. – С. 50.

155. Ге ра сим’юк В. По езії / Ва силь Ге ра сим’юк. – 2002. – № 4. – 
С. 51.
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Юрій Ан д ру хо вич

156. Хар чук Р. Юрій Ан д ру хо вич не для дітей? / Ро к са на Хар чук. 
– 2006. – № 12. – С. 27–30. – Прим.: 11 назв.

157. Ан д ру хо вич Ю. Ерц-герц-перц / Юрій Ан д ру хо вич. – 2006. 
– № 12. – С. 30–32.

Бо рис Ан то нен ко-Да ви до вич

158. Бой ко Л.«Без прав ди не ма справж ньої літе ра ту ри»: (до 100-літ-
тя від дня на род жен ня Б. Ан то нен ка-Да ви до ви ча) / Ле онід Бой ко. – 1999. 
– № 8. – С. 51–57.

159. Ан то нен ко-Да ви до вич Б. Так во но по ка зує: (оповідан ня) / 
Бо рис Ан то нен ко-Да ви до вич. – 1999. – № 8. – С. 57–59.

Бо г дан-Ігор Ан то нич

160. Жу линсь кий М. «Хто ж по тре бує слів твоїх?» / Ми ко ла Жу линсь-
кий. – 1998. – № 11. – С. 56–61.

161. Ан то нич Б.-І. По езії / Бо г дан-Ігор Ан то нич. – 1998. – № 11. 
– С. 62–63.

Олесь Берд ник

162. Губ ко О.Нев то лен на жа га світо вих таємниць: Олесь Берд ник як 
ха риз ма тич на осо бистість / Олексій Губ ко. – 2002. – № 7. – С. 45–49.

163. Берд ник О. З твор чо го до роб ку / Олесь Берд ник. – 2002. – № 7. 
– С. 49–52. – Прим.: 4 на зви.

164. Неліна Т. Після сло во: [Ва лен ти на Берд ник-Со ко ринсь ка – дру-
жи на О. Берд ни ка – в ре дакції «Ди во сло ва»] / Те тя на Неліна. – 2002. 
– № 7. – С. 52–53.

Біблія або Кни ги Свя то го Пись ма

165. Су ли ма В. Біблійні псал ми / Віра Су ли ма. – 1999. – № 7. 
– С. 59–63.

166. Біблія або Кни ги Свя то го Пись ма Ста ро го і Но во го За повіту. Із 
Кни ги Псалмів. Єван гелія від св. Матвія. – 1999. – № 7. – С. 64.

Осип Бо дянсь кий

167. Мішу ков О.«Історія Русів» та її ви да вець Осип Бо дянсь кий / 
Олег Мішу ков. – 1999. – № 10. – С. 53–55. – Прим.: 10 назв.
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168. Історія Русів. Урив ки. – За вид.: Історія Русів / пе ре клад Іва на 
Дра ча; вступ. ст. Ва лерія Шев чу ка (К., 1991, 318 с.). – 1999. – № 10. – 
С. 56–60. 

Ве ле со ва кни га

169. Лоз ко Г.Ве ле со ва кни га як пам’ят ка прау країнської куль ту ри / 
Га ли на Лоз ко. – 1999. – № 11. – С. 55–60. – Прим.: 13 назв.

170. З Ве ле со вої кни ги. До щеч ки 10, 36-а, 3-Б, До щеч ка збірна / 
віршо ва ний пе респів Ми ко ли Кар пен ка. Ав тен тичні пе ре кла ди до щеч ки 
3-Б / Бо рис Яцен ко, Га ли на Лоз ко. – 1999. – № 11. – С. 61–62.

Іван Вер хратсь кий

171. Ми ки тюк О. «А для ме не най до рожчі кур га ни Вкраїни» / Ок са-
на Ми ки тюк. – 2003. – № 12. – С. 51–55. – Прим.: 39 назв.

172. Вер хратсь кий І. З на у ко вої спад щи ни Іва на Вер хратсь ко го: 
[«Про мо ву», «Про терміно логію», «Про пра во пис»]. З по етич ної 
спад щи ни Іва на Вер хратсь ко го / Іван Вер хратсь кий. – 2003. – № 12. 
– С. 55–57.

Во ло ди мир Вин ни чен ко

173. Фран ко І. Но ви ни на шої літе ра ту ри [рец.]. Во ло ди мир Вин-
ни чен ко. Кра са і си ла. Ви дав ниц тво «Вік». У Києві 1906, стор. 411 / 
Іван Фран ко. – За вид.: Фран ко І. Мо заїка (Л., 2001). – 2005. – № 7. 
– С. 20–21.

174. Пан чен ко В.Федь ко-ха ла мид ник та інші / Во ло ди мир Пан чен-
ко, Світла на При сяж нюк. – 2005. – № 7. – С. 21–24.

175. Вин ни чен ко В. Од вер тий лист до М. Горь ко го / Во ло ди мир 
Вин ни чен ко. – За вид.: Вин ни чен ко В. Публіци с ти ка (Нью-Йорк; Київ, 
2002). – 2005. – № 7. – С. 24–27.

Ми ко ла Вінгра новсь кий

176. Та ла лай Л. Та лант щи рості / Ле онід Та ла лай. – 1998. – № 10. 
– С. 58–61.

177. Вінгра новсь кий М. По езії / Ми ко ла Вінгра новсь кий. – 1998. – 
№ 10. – С. 61–63.
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Оле к са Влизь ко

178. Ко валів Ю. Оле к са Влизь ко / Юрій Ко валів. – 2008. – № 2. – 
С. 54–59. – Прим.: 16 назв.

179. Влизь ко О.По езії / Оле к са Влизь ко. – 2008. – № 2. – С. 59–60.

Сидір Во роб ке вич

180. Пен ца ко ва Л. Бу ко ви на й рідна мо ва в по езіях Си до ра Во роб ке-
ви ча / Ліна Пен ца ко ва. – 2003. – № 7. – С. 28–31.

181. Во роб ке вич С.Тво ри: [по езії, пісні] / Сидір Во роб ке вич. – 2003. 
– № 7. – С. 31–32.

Ле онід Глібов 

182. Хроп ко П.Національ на ос но ва твор чості Ле оніда Глібо ва. До 
175-річчя від дня на род жен ня / Пе т ро Хроп ко. – 2002. – № 3. – С. 55–58. 
– Прим.: 4 на зви.

183. Глібов Л. Тво ри / Ле онід Глібов. – За вид.: Глібов Л. Бай ки. 
По езії (К., 1991). – 2002. – № 3. – С. 58–61.

Па в ло Гра бовсь кий

184. Хроп ко П. «Крик бо лю і ту ги за рідною Ук раїною» / Пе т ро 
Хроп ко. – 1998. – № 5. – С. 50–51. – Зі змісту: По езії / [П. Гра бовсь кий].

185. Гра бовсь кий П.Лист до мо лоді ук раїнської / Па в ло Гра бовсь-
кий. – 1998. – № 5. – С. 51–53.

Бо рис Грінчен ко

186. Мов чун Л. Бо рис Грінчен ко й ук раїнська мо ва / Лариса Мов-
чун. – 2002. – № 2. – С. 65–67.

187. Грінчен ко Б. Не о бе режність у важ ливій справі: з при во ду 
ук раїнської стилісти ки / Бо рис Грінчен ко; підго тов ка до дру ку, пе ре-
клад з рос., ко мен тарі Л. Мов чун. – 2002. – № 2. – С. 67–69. – Прим.: 7 
назв.

Ми хай ло Гру шевсь кий

188. Бур ла ка Г. Літе ра тур на творчість Ми хай ла Гру шевсь ко го / 
Га ли на Бур ла ка. – 2009. – № 1. – С. 48–54. – Прим.: 17 назв.
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189. Гру шевсь кий М. Ос тан ня ку тя: Різдвя на мрія / Ми хай ло Гру-
шевсь кий. – 2009. – № 1. – С. 55–58.

Докія Гу мен на

190. Со ро ка П.На сто рожі прав ди і лю бові: до 100-річчя пись мен-
ниці / Пе т ро Со ро ка. – 2004. – № 5. – С. 57–62.

191. Гу мен на Д.Бар бос п’ятий: [оповідан ня] / Докія Гу мен на. – 2004. 
– № 5. – С. 62–63.

Юрій Да ра ган

192. Кло чек Г. Тон кий свист ле тю чої стріли: Юрій Да ра ган і 
йо го по етич на збірка «Са гай дак» / Гри горій Кло чек. – 2002. – № 9. 
– С. 58–64.

193. Да ра ган Ю. Із збірки «Са гай дак» / Юрій Да ра ган. – 2002. – № 9. 
– С.  64–65.

Оле к сандр Дов жен ко

194. Ко ро годсь кий Р. Дов жен ко: вчо ра, сьо годні, зав т ра в країні 
на ціональ ної куль ту ри / Ро ман Ко ро годсь кий. – 2001. – № 5. – С. 52–54.

195. Дов жен ко О.Із «Що ден ни ка» / Оле к сандр Дов жен ко. – 2001. 
– № 5. – С. 54–58.

Ми хай ло Дра го ма нов

196. Квіт С.Наш Дра го ма нов / Сергій Квіт. – 2001. – № 10. – С. 53–55.

197. Дра го ма нов М. Ук раїнська літе ра ту ра, про скри бо ва на російсь-
ким уря дом: до повідь, за чи та на 1878 ро ку Ми хай лом Дра го ма но вим 
літе ра тур но му Кон гре сові в Па рижі / Ми хай ло Дра го ма нов; пе ре клад з 
фр. оригіна лу здійснив Ґус тав Цвенґрош; [пе редм.] Гри горія Ав ра хо ва. 
– 2001. – № 10. – С. 56–62. – Прим.: 17 назв.

Ми ко ла Євшан

198. Роз луць кий І.До про б ле ми об ра зу жінки в ук раїнській літе ра-
турі / Ігор Роз луць кий. – 2009. – № 5. – С. 56–57. – Прим.: 5 назв.

199. Євшан М. Жінка в ук раїнській літе ра турі: Же ни рускіє [1908] / 
Ми ко ла Євшан. – За ру ко пи сом ЦДІА Ук раїни у м. Львові (Ф. 309, оп. 1, 
спр. 1334). – 2009. – № 5. – С. 57–60.
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Па в ло За г ре бель ний

200. Сла бош пиць кий М. Істо рич ний ди восвіт Па в ла За г ре бель но-
го: (шкіц до порт ре та) / Ми хай ло Сла бош пиць кий. – 2000. – № 2. – 
С. 57–59.

201. За г ре бель ний П. Ди во: (ури вок з ро ма ну) / Па в ло За г ре бель-
ний. – 2000. – № 2. – С. 59–61.

Тро хим Зіньківський

202. Кіраль С. «Він жив цілко ви то Ук раїною». Твор ча спад щи на 
Тро хи ма Зіньківсько го в кон тексті національ них зма гань до би / Сидір 
Кіраль. – 2003. – № 1. – С. 68–72.

203. Зіньківський Т. Урив ки з творів: [«Ку дою йти? (Різдвя на 
повістка)»; «Не на жер ливість со ба ча» (Бай ка); «Мо ло да Ук раїна, її 
ста но ви ще і шлях»; «Та рас Шев чен ко в світлі євро пей сь кої кри ти ки»] / 
Тро хим Зіньківський. – 2003. – № 1. – С. 72–73.

Ро ман Іва ни чук

204. Ро ман Іва ни чук: «Ми нув ши ну зга ду ють, дба ю чи про май бутнє» 
/ Ана толій Шев чен ко. Ду хов ний вимір про зи Р. Іва ни чу ка / Віталій Дон-
чик. «Де ж істи на?» / Ми ко ла Ільниць кий. Гли би на істо рич ної типізації 
/ Ми хай ло Сла бош пиць кий. – 1999. – № 5. – С. 54–58.

205. Іва ни чук Р. Маль ви: (ури вок з ро ма ну) / Ро ман Іва ни чук. – 1999. 
– № 5. – С. 58–60.

Ігор Ка ли нець

206. Маф тин Н. «Знов снить ся нації ле ген да про но с тальгійний 
дар євша ну»: Ди восвіт по езії Іго ря Ка лин ця / На та ля Маф тин. – 2004. 
– № 7. – С. 59–63.

207. Ка ли нець І.По езії / Ігор Ка ли нець. – 2004. – № 7. – С. 63–64.

Ігор Ка чу ровсь кий

208. Дзю ба І.Вірність собі / Іван Дзю ба. – За вид.: Ка чу ровсь кий І. 
Се ло. Осінні пізньоцвіти (К., 2000). – 2006. – № 1. – С. 25–28.

209. Ка чу ровсь кий І. По езії / Ігор Ка чу ровсь кий. – 2006. – № 1. 
– С. 29.

210. Ка чу ровсь кий І. «Са док виш не вий ко ло ха ти…»: спро ба фор-
маль ної аналізи / Ігор Ка чу ровсь кий. – 2006. – № 1. – С. 30.
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На талія Ко б ринсь ка

211. Тимків Н. «Ме не вже сер це не бо лить» / Надія Тимків. – 2010. – 
№ 6. – С. 56–61. – Прим.: 6 назв.

212. Ко б ринсь ка Н. Свічка го рить: но ве ла / На талія Ко б ринсь ка. 
– 2010. – № 6. – С. 61–62. 

Оле к сандр Ко нись кий

213. Хроп ко П. Реч ник національ ної ідеї / Пе т ро Хроп ко. – 2000. 
– № 8. – С. 59–61.

214. Ко нись кий О.На род на пе да гогія: [оповід.] / Оле к сандр Ко нись-
кий. – 2000. – № 8. – С. 62–64.

215. Але к сан д ро ва Г. Зна ковість і зна чущість при сут ності. До 
170-річ чя Оле к сан д ра Ко нись ко го / Га ли на Але к сан д ро ва. – 2006. 
– № 10. – С. 58–62. – Прим.: 25 назв.

216. Ко нись кий О. Пи тан ня: [оповід.] / Оле к сандр Ко нись кий. – За 
вид.: Ко нись кий О. «Пе ре бен дя» (Тво ри у 4 т., т. 3. – Оде са, 1900). 
– 2006. – № 10. – С. 62–63.

Гри горій Ко син ка

217. Наєнко М.«Тре пет ний, як жит тя»: Штри хи до порт ре та Гри-
горія Ко син ки / Ми хай ло Наєнко. – 2001. – № 6. – С. 26–29.

218. Лаврінен ко Ю. Гри горій Ко син ка / Юрій Лаврінен ко. – 2001. 
– № 6. – С. 29–30.

219. Ко син ка Г. Фавст. Оповідан ня / Григорій Косинка. – 2001. 
– № 6. – С. 30–33.

Ліна Ко с тен ко

220. Ба ку ла Б. Історія і по езія / Бо гу слав Ба ку ла; з пол. пе ре клав 
Ми ко ла Ільниць кий. – 2000. – № 3. – С. 37–40.

221. Ко с тен ко Л.По езії / Ліна Ко с тен ко. – 2000. – № 3. – С. 45–46.

Ага тан гел Кримсь кий

222. Ло мо нос Є. Ши ро косвіте жит тя Ага тан ге ла Кримсь ко го / 
Євдокія Ло мо нос. – 2002. – № 1. – С. 46–50. – Бібліогр.: 11 назв; Прим.: 
7 назв.

223. Кримсь кий А. По езії. Пе ре к ла ди / Ага тан гел Кримсь кий. – 
2002. – № 1. – С. 50–51.
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Пан те лей мон Куліш

224. Сте па ни шин Б. Ук раїнська національ на ідея Пань ка Куліша / 
Бо рис Сте па ни шин. – 1997. – № 12. – С. 31–33.

225. Пан чен ко В.«Дум ка у ме не стоїть на сто рожі по чут тя»: (лю бовні 
сю же ти в житті й по езії Пан те лей мо на Куліша) / Во ло ди мир Пан чен ко. 
– 1997. – № 12. – С. 34–36.

226. Куліш П. «Чор на ра да»: (ури вок з ро ма ну) / Пан те лей мон 
Куліш. – 1997. – № 12. – С. 55–59.

227. Куліш П. [По езії] / Пан те лей мон Куліш. – 1997. – № 12. 
– С. 59–61.

Ро ман Куп чинсь кий

228. При ходь ко І. «Є тільки клич роз ку тих міліонів: ”Сво бо да”!»: 
(оз на йо  м лен ня з творчістю Ро ма на Куп чинсь ко го в кон тексті по езії 
Січо во го стрілец тва) / Інна При ходь ко. – 2000. – № 4. – С. 57–60. 
– Прим.: 13-назв.

229. Куп чинсь кий Р. По езії / Ро ман Куп чинсь кий. – 2000. – № 4. 
– С. 60–61.

Антін Ло тоць кий

230. Бур ко О.«Ми хай ло-се миліток»: кон спект уро ку в 5 класі / Оль-
га Бур ко. – 2004. – № 4. – С. 47–52.

231. Ло тоць кий А. Ми хай ло-се миліток: оповідан ня з на род но го 
пе ре ка зу / Антін Ло тоць кий. – 2004. – № 4. – С. 52–53.

Євген Ма ла нюк

232. Вой чи шин Ю.«По ет аб ст рактів і кон т растів» / Юлія Вой чи шин. 
– 2000. – № 10. – С. 49–52.

233. Ма ла нюк Є.По езії / Євген Ма ла нюк. – 2000. – № 10. – С. 53–54.

Та рас Мель ни чук

234. Ку ри щук Г. «Мені не тре ба де сять сонць – жи ву то бою, 
Ук раїно…» / Га ли на Ку ри щук. – 2008. – № 8. – С. 56–57.

235. Тимків Н. Об раз ма тері у твор чості Та ра са Мель ни чу ка / Надія 
Тимків. – 2008. – № 8. – С. 58–60. – Бібліогр.: 11 назв.

236. Мель ни чук Т. По езії / Та рас Мель ни чук. – 2008. – № 8. – 
С. 61–63.
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Юрій Муш ке тик

237. Шев чен ко А. Ми ну ле й су час не крізь приз му бо лю й лю бові: 
(до 70-ліття Юрія Муш ке ти ка) / Ана толій Шев чен ко. – 1999. – № 3. – 
С. 51–53.

238. Муш ке тик Ю. На бра та брат: (ури вок з ро ма ну) / Юрій Муш ке-
тик. – 1999. – № 3. – С. 53–56.

Іван Не чуй-Ле виць кий

239. Ску ратівський В. Не чуй-Ле виць кий: (про спект до май бут ньої 
мо но графії) / Ва дим Ску ратівський. – 1998. – № 12. – С. 48–50.

240. Не чуй-Ле виць кий І. Вечір на Вла ди мирській горі: (ско ро че но) / 
Іван Не чуй-Ле виць кий. – 1998. – № 12. – С. 51–55.

Іван Огієнко

241. Мов чун Л. Ду ховні скар би Іва на Огієнка / Лариса Мов чун. – 
2003. – № 10. – С. 59–62. – Прим.: 5 назв. 

242. Со хаць ка Є.Огієнко-літе ра ту роз на вець: статті про Б.-І. Ан то-
ни ча / Євгенія Со хаць ка. – 2003. – № 10. – С. 63–66. – Прим.: 27 назв. 

243. Огієнко І. На у ка про рідно мовні обов’яз ки: урив ки / Іван 
Огієнко. – За вид.: Огієнко І. На у ка про рідно мовні обов’яз ки (Жов ква, 
1936). – 2003. – № 10. – С. 67–69.

244. Огієнко І. Вчімо ся рідної мо ви: урив ки / Іван Огієнко. – За вид.: 
Огієнко І. Вчімо ся рідної мо ви! (На ри си про мо ву ук раїнську) (К., 1918). 
– 2003. – № 10. – С. 69–70.

Оле к сандр Олесь

245. Хроп ко П. Тра гедія сер ця / Пе т ро Хроп ко. – 1998. – № 7. – 
С. 48–50.

246. Олесь О.По езії / Оле к сандр Олесь. – 1998. – № 7. – С. 50–54.

247. Неліна Т. Во ск рес ла…: [про пісню «Во ск рес ла», сло ва О. Оле ся, 
муз. Є. Сав чу ка] / Те тя на Неліна. – 1998. – № 7. – С. 55.

Олег Оль жич

248. Ли сен ко Н.По ет, уче ний, бо рець / На тал ка Ли сен ко. – 1998. – 
№  8. – С. 55–57.
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249. Оль жич О. [По езії] / Олег Оль жич. – 1998. – № 8. – С. 58–60.

250. Олег Оль жич пи сав: [ви сло в лю ван ня] / Олег Оль жич. Де що 
про Оль жи ча та йо го творчість / М. Ан то но вич, Я. Гай вас, У. Сам чук, 
О. Ля ту ринсь ка, В. Дер жа вин, Є. Ма ла нюк, Л. Че ре ва тен ко. – 1998. – 
№ 8. – С. 61–62.

То дось Ось мач ка

251. Сла бош пиць кий М.По ет при страс ної ан ти те зи / Ми хай ло Сла-
бо шпиць кий. – 2000. – № 5. – С. 55–57.

252. Ось мач ка Т.По езії. План до дво ру: (ури вок з повісті) / То дось 
Ось мач ка. – 2000. – № 5. – С. 58–61.

Дми т ро Па в лич ко

253. Мо ре нець В. На зрізі кон т ра ст них пе ре ходів і за пе ре чень: (до 
70-ліття Дми т ра Па в лич ка) / Во ло ди мир Мо ре нець. – 1999. – № 9. – 
С. 49–50.

254. Па в лич ко Д. По езії / Дми т ро Па в лич ко. – 1999. – № 9. – 
С. 50–51.

Ле онід Пер во май сь кий

255. Ба зи левсь кий В.Уро ки по езії: Ле онід Пер во май сь кий / Во ло ди-
мир Ба зи левсь кий. – 2008. – № 5. – С. 55–57.

256. Пер во май сь кий Л. По езії / Ле онід Пер во май сь кий. – 2008. – 
№ 5. – С. 58–60.

Ва лер’ян Підмо гиль ний

257. Мов чан Р. Про за Ва лер’яна Підмо гиль но го: До ля. Лю ди на. 
Стиль / Раїса Мов чан. – 2000. – № 1. – С. 52–56. – Прим.: 6 назв.

258. Підмо гиль ний В.Гай да ма ка: [оповід.] / Ва лер’ян Підмо гиль ний. 
– 2000. – № 1. – С. 56–60.

Євген Плуж ник

259. Ток мань Г.«Це за кон: зам руть чер во но жи ли…»: (мо тив смерті 
в ліриці Євге на Плуж ни ка) / Ган на Ток мань. – 1998. – № 6. – С. 57–59. 

260. Плуж ник Є.По езії / Євген Плуж ник. – 1998. – № 6. – С. 59–61.

261. Ток мань Г. Інтим на ліри ка Євге на Плуж ни ка: ко хан ня то го, 
хто «хи ливсь до до лу» / Ган на Ток мань. – 2005. – № 2. – С. 27–33. – 
Бібліогр.: 12 назв.
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262. Плуж ник Є.По езії / Євген Плуж ник. – 2005. – № 2. – С. 33–34.

Ва силь Пор тяк

263. Хар чук Р. Пись мен ник з іншо го світу / Ро к са на Хар чук. – 2010. 
– № 3. – С. 55–58. – Прим.: 5 назв.

264. Пор тяк В. Пе ред ко со ви цею: [но ве ла] / Ва силь Пор тяк. – 2010. 
– № 3. – С. 58–59.

Оле на Пчілка

265. Дро фань Л.«І прав ду й бо роть бу бла го сло ви ти»: (до 150-річчя 
від дня на род жен ня Оле ни Пчілки) / Лю бов Дро фань. – 1999. – № 6. 
– С. 50–54.

266. Пчілка О.По езії [пер шод ру ки: «До зе ле но го гаю» (на пе ре додні 
1919 р.). Пе респіви. Ан гольські співи (3.05.1921)] / Оле на Пчілка. – 1999. 
– № 6. – С. 54–56.

Ма к сим Риль сь кий

267. Неділько В.Опа ле на «Не о па ли ма ку пи на»: (до ля по еми) / Все-
во лод Неділько. – 2000. – № 7. – С. 53–55.

268. Риль сь кий М.Не о па ли ма ку пи на / Ма к сим Риль сь кий. – 2000. 
– № 7. – С. 56–57.

269. Бе цен ко Т. Риль сь кий-мо воз на вець / Те тя на Бе цен ко. – 2002. 
– № 6. – С. 50–52.

270. Риль сь кий М. «Хай на ше сло во не вми рає»: [ви сло в лю ван ня 
і по езії про мо ву і сло во] / Ма к сим Риль сь кий; підго ту ва ла Оль га 
Ма ка рен ко. – За вид.: Зібран ня творів у 20 т. (К., 1987). – 2002. – № 6. 
– С. 53–56.

Сте пан Ру дансь кий

271. При ходь ко І. Сте пан Ру дансь кий – по ет національ но го бо лю / 
Інна При ходь ко. – 1999. – № 4. – С. 54–58. – Прим.: 7 назв.

272. Ру дансь кий С. По езії / Сте пан Ру дансь кий. – 1999. – № 4. 
– С. 58–60.

Во ло ди мир Самійлен ко

273. Слонь овсь ка О. «Чо ловік з ніжним людсь ким по чут тям» / Оль-
га Слонь овсь ка. – 1998. – № 9. – С. 51–52.
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274. Самійлен ко В.[По езії]. Пе ре к ла ди / Во ло ди мир Самійлен ко. – 
1998. – № 9. – С. 52–57.

Ва силь Си мо нен ко

275. Шев чен ко А. Ва силь Си мо нен ко вчо ра й сьо годні / Ана толій 
Шев чен ко. – 1999. – № 12. – С. 42–45.

276. Си мо нен ко В. По езії / Ва силь Си мо нен ко. – 1999. – № 12. – 
С. 45–47.

Ва силь Слап чук

277. Руд ниць ка О. «Хто я? Я – той, що в мені»: урок-роз дум про 
по езію Ва си ля Слап чу ка / Оль га Руд ниць ка. – 2004. – № 6. – С. 69–73.

278. Слап чук В. Інтерв’ю з Ва си лем Слап чу ком / роз мо ву ве ла Те тя-
на Неліна. – 2004. – № 6. – С. 73–76.

279. Слап чук В.По езії / Ва силь Слап чук. – 2004. – № 6. – С. 77–78.

Во ло ди мир Со сю ра

280. Галь чен ко С.До історії на род жен ня по еми / Сергій Галь чен ко. 
– 1998. – № 1. – С. 54–55.

281. Со сю ра В. Ма зе па: (урив ки з по еми). «Нав ко ло ра дості так 
ма ло»: [вірш] / Во ло ди мир Со сю ра; [публікацію по еми за най до вер-
шенішим ав торсь ким варіан том тек сту і вірша за єди ним ав то гра фом 
підго ту вав Сергій Галь чен ко]. – 1998. – № 1. – С. 55–60.

Ми хай ло Ста риць кий

282. Лев чик Н. Ми хай ло Ста риць кий: ба га то гранність та лан ту / 
Надія Лев чик. – 2005. – № 12. – С. 20–26. – Прим.: 9 назв.

283. Але к сан д ро ва Г. Порівнян ня як ар гу мент: «Своє» і «чу же» у 
п’єсах Ми хай ла Ста риць ко го / Га ли на Але к сан д ро ва. – 2005. – № 12. – 
С. 27–31. – Прим.: 18 назв.

284. Ста риць кий М. По езії / Ми хай ло Ста риць кий. – 2005. – № 12. – 
С. 31–33.

Ва силь Сте фа ник

285. По г ре бен ник В. Від ан тиміліта ри ст сь ко го до національ но-
патріотич но го па фо су / Во ло ди мир По г ре бен ник. – 1998. – № 3. – С. 62.
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286. Сте фа ник В.Марія: [но ве ла] / Ва силь Сте фа ник. – 1998. – № 3. 
– С. 62–64.

Оле к са Сто ро жен ко

287. Хроп ко П.За ко ханість у національ ну ста ро ви ну / Пе т ро Хроп-
ко. – 2001. – № 11. – С. 67–69.

288. Сто ро жен ко О. Прокіп Іва но вич (фраг мент [оповід.]) / Оле к са 
Сто ро жен ко. – 2001. – № 11. – С. 69–70. – Прим.: 8 назв.

Ва силь Стус

289. Свер стюк Є. Ва силь Стус. 15 років. Міра при сут ності: із ви с ту пу 
на ве чорі пам’яті Ва си ля Сту са в Київсько му бу дин ку вчи те ля 4 ве рес ня 
2000 ро ку / Євген Свер стюк. – 2001. – № 1. – С. 54–57.

290. Стус В.По езії / Ва силь Стус. – 2001. – № 1. – С. 57–58.

Ва силь Су хо м линсь кий

291. Уг ло ва О. Ви хо ван ня сло вом / Оль га Уг ло ва. – 2000. – № 9. 
– С. 54–56. – Бібліогр.: 21 на зва.

292. Су хо м линсь кий В. Сло во про сло во: [стат тя] / Ва силь Су хо м-
линсь кий. – 2000. – № 9. – С. 57–59.

Оле на Теліга

293. Ску ратівський В.Оле на Теліга як яви ще / Ва дим Ску ратівський. 
– 2000. – № 6. – С. 54–55.

294. Теліга О. По езії. Пра по ри ду ха: (урив ки зі статті) / Оле на 
Теліга. – 2000. – № 6. – С. 57.

Григір Тю тюн ник

295. Шев чен ко А. Ща с тя і зло ща с тя Гри го ра Тю тюн ни ка / Ана толій 
Шев чен ко. – 1999. – № 1. – С. 55–59.

296. Тю тюн ник Г.Зав’язь. Три зо зулі з по кло ном / Григір Тю тюн-
ник. – 1999. – № 1. – С. 60–62.

Ле ся Ук раїнка

297. Сте па ни шин Б.Дра ма Лесі Ук раїнки «Бо я ри ня» / Бо рис Сте па-
ни шин. – 1998. – № 2. – С. 50–51.

298. Ук раїнка Ле ся.Бо я ри ня: дра ма тич на по ема / Ле ся Ук раїнка. – 
1998. – № 2. – С. 51–63.
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299. Не над ке вич Є.Ук раїнська жінка / Євген Не над ке вич; сло во про 
ав то ра Гри горія Ав ра хо ва. – Пер шо пе ред рук за вид.: Ук раїнська літе-
ра ту ра (Уфа [Б. р.]). – 2001. – № 2. – С. 52–56.

300. Ук раїнка Ле ся. По езії. Заб ло ко вані цен зу рою вірші, які не 
ввійшли до Зібран ня творів у 12 т. (К., 1975–1979) / Ле ся Ук раїнка. 
– 2001. – № 2. – С. 57–58.

Дми т ро Фальківський

301. Ко валів Ю. Трагічна одіссея Дми т ра Фальківсько го / Юрій 
Ко валів. – 2008. – № 11. – С. 45–47. – Прим.: 6 назв.

302. Фальківський Д.По езії / Дми т ро Фальківський. – 2008. – № 11. 
– С. 48, 50.

Іван Фран ко

303. По г ре бен ник Ф.Во ск реслі вірші Іва на Фран ка / Федір По г ре-
бен ник. – 1998. – № 4. – С. 46–47.

304. Фран ко І. Вста не слав на ма ти Ук раїна: (з віршів Іва на Фран ка, 
що не вклю чені до зібран ня йо го творів у 50 то мах) / Іван Фран ко. 
– 1998. – № 4. – С. 47–52.

305. Гор да се вич Г. Три ареш ти Іва на Фран ка / Га ли на Гор да се вич. 
– 1998. – № 4. – С. 52–54.

Бо рис Хар чук

306. Ва си ли шин О. «Ук раїна! Це той Бог, до яко го до ро стає ду ша…». 
У ве ресні ви пов ни ло ся б 70 років Бо ри сові Хар чу ку / Олег Ва си ли шин. 
– 2001. – № 9. – С. 67–71.

307. Хар чук Б. Пов стансь кий кінь: но ве ла / Бо рис Хар чук. – 2001. 
– № 9. – С. 71–72.

Ми ко ла Хо лод ний

308. Дроз довсь кий Д. Ми ко ла Хо лод ний у житті й у твор чості / Дми-
т ро Дроз довсь кий. – 2010. – № 12. – С. 52–55. – Прим.: 4 на зви.

309. Ба ран Є. «Відпли ває від вас мій чо вен…» / Євген Ба ран. – 2010. 
– № 12. – С. 55–57.

310. Хо лод ний М. По езії / Ми ко ла Хо лод ний. – 2010. – № 12. – 
С. 58– 59.
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Андрій Чай ковсь кий 

311. При ходь ко І.Бу ди тель національ ної свідо мості ук раїнців / Інна 
При ходь ко. – 2000. – № 11. – С. 40–44. – Прим.: 5 назв. 

312. Чай ковсь кий А. За се ст рою. Ко заць ка пом ста (урив ки 
[оповідань]) / Андрій Чай ковсь кий. – 2000. – № 11. – С. 44–46.

Ле онід Чер нов (Ма ло ший чен ко)

313. До цен ко Р. Ар го навт, який оми нув ГУ ЛАГ: з ци к лу «Ук раїна 
без українців» / Ро с ти слав До цен ко. – 2002. – № 11. – С. 63–67.

314. Чер нов Л. Заспів: ури вок [на ри су]. Харків: ури вок з по еми / 
Ле онід Чер нов. – 2002. – № 11. – С. 67.

Ми ко ла Чер нявсь кий

315. Шу ми ло Н. Про ста но в лен ня ес те тич них по глядів Ми ко ли Чер-
нявсь ко го / На та ля Шу ми ло. – 2010. – № 7. – С. 56–58. – Прим.: 9 назв.

316. Чер нявсь кий М. Осліплен ня Па ри са: оповідання; Вірші / Ми ко-
ла Чер няв сь кий. – 2010. – № 7. – С. 59.

Гриць ко Чу прин ка

317. Бой ко-Бло хин Ю. Гриць ко Чу прин ка: я знаю, я вірю – жит тя 
пе ре мо же / Юрій Бой ко-Бло хин. – 1999. – № 2. – С. 55–60.

318. Чу прин ка Г. По езії / Гриць ко Чу прин ка. – 1999. – № 2. 
– С. 61–62.

Юрій Ше вель ов

319. Ма сен ко Л.Юрій Ше вель ов – ви дат ний ук раїнський мо воз на-
вець / Ла ри са Ма сен ко. – 2003. – № 1. – С. 60–63. – Прим.: 6 назв.

320. Ше вель ов Ю. Урив ки з творів: [«Оле к сандр По теб ня. Мо ва. 
На ціональність. Де націоналізація»; «Ук раїнська мо ва в першій по ло ви ні 
двад ця то го століття (1900–1941). Стан і ста тус»; «Так нас нав ча ли пра-
виль них проізно шеній»] / Юрій Ше вель ов. – 2003. – № 1. – С. 63–67.

Юрій Яновсь кий

321. Мов чан Р. Не о ро ман тич на про за Юрія Яновсь ко го: («Май стер 
ко раб ля», «Чо ти ри шаблі») / Раїса Мов чан. – 2001. – № 7. – С. 59–65. 
– Прим.: 7 назв.

322. Яновсь кий Ю.Май стер ко раб ля: фраг мент VІ розділу / Юрій 
Яновсь кий. – 2001. – № 7. – С. 65–67.
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Творчалабораторіяпедагога
323. Ан тош Г. Сти му люй мо учнівську творчість / Га ли на Ан тош. – 

2005. – № 4. – С. 21–27. – Прим.: 8 назв. [Про пси хо ло го-пе да гогічні 
ас пе к ти твор чості учнів, особ ли вості ро бо ти з п’яти к лас ни ка ми. Для 
учнів 7–8 класів за про по но ва но ав торсь ку про гра му фа куль та тив но го 
кур су «Те орія та пра к ти ка на пи сан ня творів».]

324. Ба бен ко О. Пле кай мо мов ну осо бистість / Ок са на Ба бен ко. 
– 2004. – № 4. – С. 56–59. – Прим.: 5 назв. [Роз ви ток ди тя чої твор чості 
на уро ках мо ви в 7 класі.]

325. Ба бен ко О.Роз ви ток твор чих здібно стей учнів / Ок са на Ба бен-
ко. – 2001. – № 11. – С. 28, 45–46. [Про фор му ван ня пись мен ниць ких 
на ви чок (на пи сан ня творів) в учнів се редніх класів.]

326. Гірш Р. «Літе ра ту ра і я»: за нят тя-гра в літе ра турній секції клу-
бу «Універ сум» / Рус ла на Гірш. – 2007. – № 10. – С. 25–27. – (Ро бо та з 
об да ро ва ни ми дітьми в Чернівецькій гімназії № 1).

327. Де ни сюк Л. Ефе к тив ний про ект: «Твор ча віталь ня»: з досвіду 
ро бо ти з об да ро ва ни ми уч ня ми / Лю бов Де ни сюк. – 2007. – № 9. – 
С. 38–42. – (Зо ло тоніська гімназія ім. Се ме на Скля рен ка / Пре зен тація 
нав чаль но го за кла ду). 

328. Дідківський В. Літе ра тур ний гур ток у за галь но освітній школі / 
Во ло ди мир Дідківський. – 2005. – № 5. – С. 18–23. – Зі змісту: З твор чо-
го до роб ку Во ло ди ми ра Дідківсько го.

329. Дра чук І. Зав дан ня пе да го га – пле ка ти об да ро ван ня / Інна Дра-
чук. – 2007. – № 11. – С. 10–11. [Ав тор про по нує си с те му ро бо ти, що 
сприяє роз вит кові нав чаль них здібно стей.]

330. Дро боть ко Н. Літе ра тур ний гур ток – шко ла лю бові до сло ва 
/ Надія Дро боть ко. – 2004. – № 1. – С. 33–44. [Про гурт ки по етів-
по чатківців (5–7 кла си).]

331. Євсе вська В. Відкри вай мо дітям радість тво рен ня / Ва лен ти на 
Євсе вська. – 2004. – № 12. – С. 39–41.

332. Ка люж на О. Зав дан ня для роз вит ку твор чих здібно стей шко-
лярів на уро ках мо ви і літе ра ту ри / Ок са на Ка люж на. – 2009. – № 5. 
– С. 11–13.

333. Ко ва лен ко В. Шкільна літе ра тур на студія для об да ро ва них 
/ Ва лен ти на Ко ва лен ко; [пе редм.] Раїси Вітрен ко. – 2001. – № 11. – 
С. 61–62.
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334. Ман д ри ка В.За нят тя по етич но го гурт ка: для учнів 5–6 класів 
/ Ва лен ти на Ман д ри ка; [пе редм.] Раїси Вітрен ко. – 2001. – № 11. – 
С. 60–61.

335. Пе рех ре ст на О. Роз ви ток твор чих здібно стей учнів на уро ках 
мо ви і літе ра ту ри / Оль га Пе рех ре ст на. – 2003. – № 3. – С. 53–55.

336. По ко ти ло Н.Ува гу – юним та лан там / Надія По ко ти ло, Та рас 
Лех ман. – 2003. – № 4. – С. 78. [Про кон курс «Мій пер ший вірш», за по-
чат ко ва ний бібліоте ка ря ми і міським цен т ром соціаль них служб для 
мо лоді м. Чер во но гра да Львівської обл.]

337. Пя сець каЛ.За пам’ятай те це ім’я: Дми т ро Дроз довсь кий / Люд-
ми ла Пя сець ка. – 2005. – № 4. – С. 59. – (Наші надії). [Про пе ре мож ця 
учнівських олімпіад і кон курсів різно го рівня, ме даліста Одесь кої 
гімназії № 4, сту ден та На УК МА.]

338. Хо ро зо ва О. Скільки та лантів кош тує та лант? / Ок са на Хо ро зо-
ва. – 1994. – № 12. – С. 38–40. [Про кон курс на ук.-дослідних робіт учнів 
Києва на вес няній сесії МАН (секція ук раїнської філо логії).]

339. Чу мак Т.Роз ви ток твор чих здібно стей учнів на уро ках літе ра ту-
ри / Те тя на Чу мак. – 2000. – № 7. – С. 49–51.

340. Шев чен ко Ж. Ви ко ри стан ня еле ментів віршу ван ня в ро боті з 
об да ро ва ни ми дітьми / Жан на Шев чен ко. – 2009. – № 11. – С. 11–13. 
– (Робітня сло вес ни ка). [Ав торсь ка ком п лекс на про гра ма роз вит ку літе-
ра тур них здібно стей учнів 5 кла су.]

341. Ше ле сто ва Л.До про б ле ми вив чен ня літе ра ту ри: (пи тан ня твор-
чо го роз вит ку учнів. 5-й клас) / Люд ми ла Ше ле сто ва. – 1997. – № 10. 
– С. 50–52.

342. Ше ле сто ва Л. Роз ви ток твор чих здібно стей п’яти к лас ників: (у 
про цесі вив чен ня фольк ло ру) / Люд ми ла Ше ле сто ва, Люд ми ла Мо мот. 
– 1997. – № 4. – С. 26–28.

343. Ши мансь кий В. Ста но в лен ня гар монійно роз ви не ної осо би-
стості / Віктор Ши мансь кий. – 2007. – № 10. – С. 23. – (Ро бо та з об да ро-
ва ни ми дітьми в Чернівецькій гімназії № 1).

344. Ши мансь кий В. «Універ сум» – клуб інте ле к ту алів / Віктор 
Ши ман сь кий. – 2007. – № 10. – С. 24–25. – (Ро бо та з об да ро ва ни ми 
дітьми в Чернівецькій гімназії № 1).
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Презентаціїнавчальнихзакладів
Бер дянсь кий дер жав ний пе да гогічний універ си тет. Інсти тут 

філо логії

345. Криж ко В. По туж ний осе ре док на у ки і куль ту ри / Ва силь 
Криж ко. – 2009. – № 10. – С. 40–41.

346. Ни ще та В. Життєтвор чий ас пект шкільної мов ної освіти / Во ло-
ди мир Ни ще та. – 2009. – № 10. – С. 42–45. – Прим.: 7 назв.

Див. також № 753, 981, 1453, 2595

Києво-Мо ги лянсь ка ака демія

347. Ми ро но ва Ю.Києво-Мо ги лянсь ка ака демія / Юлія Ми ро но ва, 
На та ля Дзю би ши на-Мель ник. – 2002. – № 5. – С. 54–56. – Зі змісту: 
[Ук раїнська мо ва в На УК МА – ро бо ча…] / Н. Дзю би ши на-Мель ник.

Київський національ ний універ си тет ім. Та ра са Шев чен ка

348. Се ме нюк Г. Інсти тут філо логії: з ми ну ло го – в май бутнє / 
Гри горій Се ме нюк. – 2004. – № 10. – С. 55–60. – (До 170-річчя КНУ 
ім. Т. Шев чен ка).

Львівський національ ний універ си тет ім. Іва на Фран ка

349. Па сем ко І.Ви пу ск ни ки да ле ко го 57-го / Іван Па сем ко. – 2003. 
– № 4. – С. 49–53. – (Львівський регіон).

Ніжинсь кий пе да гогічний універ си тет

350. Брилінський Д. Ніжинсь ко му пе да гогічно му – 175 / Дми т ро 
Брилінський. – 1995. – № 10-11. – С. 64. – (Наш ка лен дар).

Національ ний універ си тет «Ос т розь ка ака демія»

351. Ко валь чук В. Діамант у зо лотій ко роні «Во линсь ких Афін» / 
Все во лод Ко валь чук. – 2001. – № 10. – С. 70–71.

Пе ре я слав-Хмель ниць кий пе да гогічний універ си тет ім. Гри горія 
Ско во ро ди

352. Ко цур В.Грані співробітниц тва / роз мо ва кор. «Ди во сло ва» з 
ре к то ром Пе ре я слав-Хмель ниць ко го педінсти ту ту ім. Г.С. Ско во ро ди 
В.П. Ко  цу ром. – 2001. – № 6. – С. 37–39.

353. Роз со ха А. Мо ло дий вуз на древній Пе ре я слав щині: тра диції, 
по шу ки, про ек ти на ХХІ століття / Ан тоніна Роз со ха. – 2001. – № 6. 
– С. 34–37.

Див. також  № 1301, 1775, 2315
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Зо ло тоніська гімназія ім. Се ме на Скля рен ка

354. Зо ло тоніська гімназія ім. Се ме на Скля рен ка: шко ла знань, здо-
ров’я, успіху. – 2007. – № 9. – С. 22.

Див. також  № 327, 916, 940, 1586

Ко но топсь ка міська гімназія

355. Ше ру ди ло Т. Ко но топсь ка гімназія: учи ти ся – тут пре стиж но 
/ роз мо ву з ди ре к то ром Те тя ною Ше ру ди ло ве ла Ка те ри на Ри бал ко. 
– 2003. – № 12. – С. 35–37.

Див. також  № 677, 685, 727, 1436

Пер ша ук раїнська гімназія м. Ми ко лаєва

356. Бе реж ний С.Візит на карт ка Пер шої ук раїнської гімназії Ми ко-
лаєва / Сергій Бе реж ний. – 1999. – № 7. – С. 31–32.

Ук раїнська гімназія м. Сімфе ро по ля

357. Ру ден ко Н.Ук раїнська гімназія: перші кро ки / На та ля Ру ден ко. 
– 1999. – № 6. – С. 57–58. – (З ре дакц. по шти).

Хер сонсь ка гімназія № 20 ім. Бо ри са Лав рень о ва

358. Омель чук С. На шля ху до профільності: Хер сонській гімназії 
№ 20 ім. Бо ри са Лав рень о ва – 190 / Сергій Омель чук. – 2005. – № 3. 
– С. 17–19.

Див. також  № 1320, 3540

Чер кась ка гімназія № 31

359. Пи во ва ров В. Гімназія – мій дім, моя ро ди на, моя ма лень ка 
рідна Ук раїна / Ва силь Пи во ва ров. – 2010. – № 1. – С. 26–27.

Див. також  № 710, 921, 1410, 1516

Ук раїнський ко леж ім. Ва си ля Су хо м линсь ко го (СШ № 272), 
м. Київ

360. Хай руліна В. Рідно мов ний освітній простір: шля хи ста но в лен ня 
та особ ли вості функціону ван ня / Ва си ли на Хай руліна. – 2006. – № 6. 
– С. 6–11.

Див. також  № 740, 742, 743, 1197, 1479, 2962
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Кловсь кий ліцей іно зем них мов (СШ № 77), м. Київ

361. Кловсь кийліцей. – 2000. – № 10. – С. 55. – (До 100-ліття / Наш 
ка лен дар).

З досвіду роботи Сквирсь кого ліцею

362. Юхим чак В. Ек спе ри мен таль ний пе да гогічний май дан чик / 
Віктор Юхим чак, Ва силь Цим ба люк. – 1996. – № 7. – С. 27–28.

363. Пліва чук К. Од на з ка федр ліцею [гу манітар них ди с циплін] / 
Ка те ри на Пліва чук. – 1996. – № 7. – С. 29–33.

Див. також  № 847, 1221, 1511, 3572, 3582.

Оцінюваннянавчальнихдосягненьучнів

364. «Гу манітар на освіта в Ук раїні: про б ле ма оціню ван ня нав чаль-
них до сяг нень учнів»: Всеу країнська на у ко во-пра к тич на кон фе ренція 
[Львів, 23–25 жовт. 2002 р.]. – 2003. – № 4. – С. 28–29. – [До да ток:] Ре ко-
мен дації.

Ви с ту пи учас ників кон фе ренції

365. Ісак Н. Проб ле ми по точ но го та те ма тич но го оціню ван ня / 
На талія Ісак. – 2003. – № 4. – С. 32–34. – (Пред ста в ляємо Львівський 
регіон).

366. Па с ту шен ко Н. Ка те горії нав чаль них цілей та їх зв’язок з оціню-
ван ням знань учнів / На талія Па с ту шен ко. – 2003. – № 4. – С. 30–32. 
– (Пред ста в ляємо Львівський регіон).

***
367. Го род на О. Нес подіва на після мо ва…: [лист до ав то ра статті 

«Порт фоліо? “Пап ка успіху”? Навіщо во ни нам?» ] / Ок са на Го род на. 
– 2008. – № 5. – С. 24.

368. Ми ки тюк В.Ще раз про те с ту ван ня.По гляд крізь приз му Фран-
ко вих сен тенцій / Во ло ди мир Ми ки тюк. – 2009. – № 4. – С. 2–7. – Прим.: 
7 назв.

369. Па щук Н.Зовнішнє не за леж не оціню ван ня: вчи мо ся на по мил-
ках / Надія Па щук. – 2008. – № 2. – С. 21–22.

370. Фа со ля А. Оціню ван ня в умо вах інте ра к тив но го нав чан ня / 
Ана толій Фа со ля. – 2007. – № 12. – С. 5–11. – Прим.: 10 назв.
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371. Фа со ля А. Порт фоліо? «Пап ка успіху»? Навіщо во ни нам? / 
Ана толій Фа со ля. – 2008. – № 5. – С. 20–23.

372. Шин ка рук Н. Інтерв’ю з на чаль ни ком відділу суспільно-гу-
манітар ної освіти Ук раїни МОН Ук раїни Не онілою Шин ка рук / роз-
мо ву ве ла Раїса Вітрен ко. – 2001. – № 11. – С. 25. [Про зміни, пов’язані 
з уп ро вад жен ням 12-баль ної си с те ми оціню ван ня знань, а та кож про 
но вий про ект про гра ми з укр. літе ра ту ри, підго то в ле ний Ін-том літе ра-
ту ри ім. Т.Г. Шев чен ка.]

ГотуємосядоЗНО

373. Ав ра мен ко О. Підго тов ка до зовнішньо го не за леж но го оціню-
ван ня / Оле к сандр Ав ра мен ко, Люд ми ла Ко ва лен ко. – За вид.: Ав ра-
мен ко О. М., Ко ва лен ко Л.Т. Ук раїнська мо ва та літе ра ту ра. Довідник. 
1700 те с то вих зав дань (К., 2009). – 2010. – № 1. – С. 6–10. – (Нові підруч-
ни ки й посібни ки). – Зміст: На пи сан ня м’яко го зна ка; М. Ко цю бинсь-
кий; А. Ма лиш ко; В. Си мо нен ко; І. Драч; Д. Па в лич ко.

374. Ав ра мен ко О. Те с тові зав дан ня з ук раїнської мо ви та літе ра ту-
ри / Оле к сандр Ав ра мен ко, Люд ми ла Ко ва лен ко. – За вид.: Ав ра мен-
ко О. М., Ко ва лен ко Л.Т. Ук раїнська мо ва та літе ра ту ра. Довідник. 1700 
те с то вих зав дань (К., 2009). – 2010. – № 4. – С. 14–15. – Зміст: На пи сан-
ня апо ст ро фа; Ва силь Сте фа ник.

375. Бой чук Т. Син та к сис і пун к ту ація про сто го ре чен ня: те с тові 
зав дан ня / Те тя на Бой чук. – 2010. – № 10. – С. 20–22.

376. Бой чук Т. Син та к сис і пун к ту ація склад но го ре чен ня: те с тові 
зав дан ня / Те тя на Бой чук. – 2010. – № 11. – С. 12–16.

377. Та ро ви та І. Підго тов ка до на пи сан ня суд жен ня. Урок в 11 класі 
/ Іри на Та ро ви та. – 2010. – № 4. – С. 11–13. – Бібліогр.: 11 назв.

378. Хар чук Р. Що та ке ме та фо ра / Ро к са на Хар чук. – 2010. – № 4. 
– С. 16–17. – Бібліогр.: 13 назв.

 

Офіційно

379. Біляєв О. Зміни в змісті і стру к турі про грам з ук раїнської мо ви 
для 5–11 класів шкіл з російсь кою мо вою нав чан ня / Оле к сандр Біляєв, 
Неллі Бон да рен ко, Ал ла Яр мо люк. – 2001. – № 9. – С. 4–8.
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380. Біляєв О. Кон цепція нав чан ня дер жав ної мо ви в шко лах Ук раїни 
/ Оле к сандр Біляєв, Ле онід Ску ратівський, Лідія Си мо нен ко ва, Га ли на 
Ше ле хо ва. – 1996. – № 1. – С. 16–21. – Зі змісту: Дер жав на мо ва як 
рідна. Дер жав на мо ва в шко лах з інши ми мо ва ми нав чан ня.

381. Бон да рен ко Н. Кон цепція підруч ни ка ук раїнської мо ви для 
шкіл з російсь кою мо вою нав чан ня / Неллі Бон да рен ко, Ал ла Яр мо люк. 
– 2002. – № 4. – С. 66–71. 

382. Бон да рен ко Н. Ме то дичні ре ко мен дації що до вив чен ня дер-
жав ної мо ви в шко лах Ук раїни з угорсь кою, ру мунсь кою, поль сь кою 
та інши ми мо ва ми ви к ла дан ня / Неллі Бон да рен ко, Ка те ри на Пов хан. 
– 1997. – № 10. – С. 20–23.

383. Ви мо ги до ви ко нан ня пись мо вих робіт учнів і пе ревірки зо шитів 
з ук раїнської мо ви і літе ра ту ри та за рубіжної літе ра ту ри у 5–11 кла сах: 
До да ток до ли с та МОН Ук раїни № 1/9-301 від 28.04.2006 ро ку. – 2006. 
– № 8. – С. 41–44.

384. Ви мо ги до змісту й оформ лен ня про грам курсів за ви бо ром: [за 
но вою ре дакцією Кон цепції профільно го нав чан ня у старшій школі]: 
Про ект / А.О. Тка чен ко, В.Л. Іва щен ко, К.В. Та ранік-Тка чук, О.М. Ав -
ра мен ко, С.П. Фоміна. – 2010. – № 5. – С. 26–27.

385. Во ло ши на Н. Кон цепція літе ра тур ної освіти: Про ект: (схва ле но 
вче ною ра дою Ін-ту пе да гогіки АПН Ук раїни) / Ніла Во ло ши на, Євген 
Пасічник, Надія Скрип чен ко, Пе т ро Хроп ко. – 1994. – № 4. – С. 26–34.

386. Дер жав ний стан дарт ба зо вої і пов ної се ред ньої освіти. Зат вер д-
же но По с та но вою КМ Ук раїни від 14 січ. 2004 р. № 24. – 2004. – № 3. 
– С. 76–80.

387. Дер жав ний стан дарт за галь ної се ред ньої освіти Ук раїни: Сло-
весність: про ект / скла ли П.П. Хроп ко, Н.Й. Во ло ши на, В.О. Мар ти нен-
ко. – 1997. – № 8. – С. 25–31.

388. Дер жав ний стан дарт за галь ної се ред ньої освіти. Ук раїнська 
мо ва: про ект / Л. Ску ратівський, О. Біляєв, М. Ва шу лен ко, Л. Маць ко, 
Н. Бон да рен ко, Л. Си мо нен ко ва, Г. Ше ле хо ва, О. Хо рош ковсь ка, К. Пов-
хан, В. Но во се ло ва, А. Яр мо люк. – 1997. – № 7. – С. 18–37.

389. Єрмо лен ко С. Нав чаль но-ви хов на кон цепція вив чен ня ук ра-
їнської (дер жав ної) мо ви: [схва ле на МО Ук раїни 3 ли с топ. 1993 р.] / 
Світла на Єрмо лен ко, Лю бов Маць ко. – 1994. – № 7. – С. 28–33.
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390. За гальні кри терії оціню ван ня нав чаль них до сяг нень учнів у 
си с темі за галь ної се ред ньої освіти. На каз МОН Ук раїни від 05.05.2008 
№ 371. До да ток 1. – 2008. – № 8. – С. 13–16.

391. Зовнішнє оціню ван ня з ук раїнської мо ви. Зо шит № 1 за 2005–
2006 н.р. Час ви ко нан ня – 135 хви лин. – 2007. – № 3. – С. 2–5. – 
(Ма теріали МОН Ук раїни та Ук раїнсько го цен т ру оціню ван ня якості 
освіти).

392. Інструкція з ве ден ня клас но го жур на лу учнів 5–11(12) класів 
за галь но освітніх нав чаль них за кладів. На каз МОН Ук раїни від 
03.06.2008 № 496. – 2008. – № 8. – С. 21–23.

393. Кон цепція літе ра тур ної освіти в 12-річній за галь но освітній 
школі: про ект / підго ту ва ли О.Я. Сав чен ко, В.О. Мар ти нен ко (дошкілля 
і по чат ко ва шко ла), Н.Й. Во ло ши на, Л.А. Сіма ко ва, А.М. Фа со ля, 
З.О. Шев чен ко (ос нов на і стар ша шко ла). – 2002. – № 4. – С. 59–65.

394. Кон цепція мов ної освіти 12-річної шко ли: Ук раїнська мо ва як 
рідна / Ла бо ра торія нав чан ня ук раїнської мо ви Ін-ту пе да гогіки АПН 
Ук раїни. – 2002. – № 8. – С. 59–65. – (До серп не вих конф.).

395. Кри терії оціню ван ня нав чаль них до сяг нень учнів з літе ра ту ри: 
(ук раїнська, за рубіжна, літе ра ту ри національ них мен шин) / Го лов. упр. 
змісту освіти; Ла бо ра торія змісту літе ра тур ної освіти Ін-ту пе да гогіки 
АПН Ук раїни. – 2001. – № 8. – С. 21–22.

396. Кри терії оціню ван ня нав чаль них до сяг нень з ук раїнської мо ви 
учнів 5–11 класів шкіл з російсь кою, бол гарсь кою, кримсь ко та тарсь кою 
мо ва ми нав чан ня: [за твер д жені На ук.-ме тод. комісією МОН Ук раїни 
22.08.2001 р.]. – 2002. – № 1. – С. 60–72.

397. Кри терії оціню ван ня нав чаль них до сяг нень у си с темі за галь ної 
се ред ньої освіти: (про ект). – 2000. – № 10. – С. 63–64. – (До рішен ня 
ко легії МОН).

398. Кри терії оціню ван ня нав чаль них до сяг нень учнів з ук раїнської 
та за рубіжної літе ра тур і літе ра тур національ них мен шин. На каз МОН 
Ук раїни від 05.05.2008 № 371. До да ток 3. – 2008. – № 8. – С. 19–21.

399.  Кри терії оціню ван ня нав чаль них до сяг нень учнів з ук раїнської 
мо ви та мов національ них мен шин. На каз МОН Ук раїни від 05.05.2008 
№ 371. До да ток 2. – 2008. – № 8. – С. 16–19.
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400. Кри терії оціню ван ня нав чаль них до сяг нень учнів у си с темі 
за галь ної се ред ньої освіти. Ук раїнська мо ва. Ук раїнська літе ра ту ра / 
за заг. ред. В.О. Ог нев’юка та О.Я. Сав чен ко. – За вид.: Освіта Ук раїни 
(2000, 5 жовт., № 40). – 2000. – № 11. – С. 55–64. 

401. Ме то дичні ре ко мен дації що до вив чен ня нав чаль них ди с циплін 
у 5 кла сах у 2005/2006 нав чаль но му році. – Рідна (ук раїнська) мо ва / 
Л. Ша бель ни ко ва, О. Гла зо ва. Ук раїнська літе ра ту ра / Л. Ша бель ни ко-
ва, Р. Мов чан. – 2005. – № 5. – С. 31–35.

402. Ме то дичніре ко мен дації що до вив чен ня ук раїнської літе ра ту ри 
в за галь но освітніх нав чаль них за кла дах у 2008/2009 нав чаль но му році / 
Де пар та мент за галь ної се ред ньої та дошкільної освіти МОН Ук раїни; 
Ла бо ра торія нав чан ня ук раїнської мо ви і літе ра ту ри Ін-ту пе да гогіки 
АПН Ук раїни. – 2008. – № 8. – С. 9–12. – (До серп не вих на рад).

403. Ме то дичніре ко мен дації що до вив чен ня ук раїнської літе ра ту ри 
в за галь но освітніх нав чаль них за кла дах у 2009/2010 нав чаль но му році / 
К. Та ранік-Тка чук, Т. Яцен ко, З. Шев чен ко. – 2009. – № 7-8. – С. 10–17.

404. Ме то дичніре ко мен дації що до вив чен ня ук раїнської літе ра ту ри 
в за галь но освітніх нав чаль них за кла дах у 2010/2011 нав чаль но му році: 
(Лист МОН від 21.08.2010 р. № 1/9-580) / Ка те ри на Та ранік-Тка чук, 
Оле к сандр Ав ра мен ко. – 2010. – № 9. – С. 10–23. – Зі змісту: Ка лен дар-
но-те ма тич не пла ну ван ня уроків ук раїнської літе ра ту ри для 10 кла су, 
роз роб ле не для рівня стан дар ту (акад.).

405. Ме то дичні ре ко мен дації що до вив чен ня ук раїнської мо ви в 
за галь но освітніх нав чаль них за кла дах у 2008/2009 нав чаль но му році / 
Де пар та мент за галь ної се ред ньої та дошкільної освіти МОН Ук раїни; 
Ла бо ра торія нав чан ня ук раїнської мо ви і літе ра ту ри Ін-ту пе да гогіки 
АПН Ук раїни. – 2008. – № 8. – С. 2–9. – (До серп не вих на рад).

406. Ме то дичні ре ко мен дації що до вив чен ня ук раїнської мо ви в 
за галь но освітніх нав чаль них за кла дах у 2009/2010 нав чаль но му році: 
(Лист МОН Ук раїни від 22.05.2009 № 1/9-353) / К. Та ранік-Тка чук, 
Г. Ше ле хо ва. – 2009. – № 7-8. – С. 2–9.

407. Ме то дичні ре ко мен дації що до вив чен ня ук раїнської мо ви в 
за галь но освітніх нав чаль них за кла дах у 2010/2011 нав чаль но му році: 
(Лист МОН від 21.08.2010 р. № 1/9-580) / Ка те ри на Та ранік-Тка чук, 
Га ли на Ше ле хо ва. – 2010. – № 9. – С. 2–10.
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408. Ме то дичні ре ко мен дації що до ви к ла дан ня ук раїнської літе ра ту-
ри в 2005–2006 н.р. / Упр. змісту освіти Де пар та мен ту за галь ної се ред-
ньої та дошкільної освіти МОН Ук раїни. – 2005. – № 8. – С. 32–33.

409. Ме то дичні ре ко мен дації що до ви к ла дан ня ук раїнської (рідної) 
мо ви у 2005–2006 н.р. / Упр. змісту освіти Департаменту загальної 
се  ред ньої та дошкільної освіти МОН України; Лабораторія навчання 
ук раїнської мо ви Ін-ту пе да гогіки АПН Ук раїни. – 2005. – № 8. 
– С. 29–32.

410. Ме то дичні ре ко мен дації що до оформ лен ня в клас но му жур налі 
ре зуль татів нав чаль них до сяг нень з ук раїнської та за рубіжної літе ра ту-
ри учнів за галь но освітніх нав чаль них за кладів: До да ток до ли с та МОН 
Ук раїни № 1/9-436 від 23.06.2006 ро ку. – 2006. – № 8. – С. 59–60.

411. Ніко лаєнко С.Про по ря док закінчен ня нав чаль но го ро ку та про-
ве ден ня дер жав ної підсум ко вої ате стації в за галь но освітніх на вчаль них 
за кла дах у 2006/2007 нав чаль но му році: з ли с та МОН Ук раїни № 1/9-1 
від 09.01.2007 / Cтаніслав Ніко лаєнко. – 2007. – № 4. – С. 38–41.

412. Пе ре каз з твор чим зав дан ням як ек за ме наційна фор ма пе ревірки 
учнів з ук раїнської мо ви у за галь но освітніх нав чаль них за кла дах. 
11(12) клас / Го лов. упр. се ред ньої освіти Міносвіти Ук раїни; Ін-т пе да-
гогіки АПН Ук раїни. – 1999. – № 1. – С. 18–23.

413. Пе рехід за галь но освітньої шко ли на 12-річну си с те му нав чан ня: 
бібліог рафічний по каж чик. – 2006. – № 4. – С. 60–61.

414. По лянсь кий П. Пе да гогічна адап тація учнів 5 кла су до нав чан ня 
в ос новній школі / Па в ло По лянсь кий. – 2005. – № 5. – С. 30–31.

415. Про вив чен ня ук раїнської та за рубіжної літе ра тур у 2004/2005 
н.р. у за галь но освітніх нав чаль них за кла дах Ук раїни. Про ви к ла дан ня 
кур су ук раїнської літе ра ту ри. Про ви к ла дан ня кур су за рубіжної літе-
ра ту ри / Упр. змісту освіти МОН Ук раїни. – 2004. – № 8. – С. 3–4.

416. Про вив чен ня шкільно го кур су ук раїнської літе ра ту ри у за галь-
но освітніх нав чаль них за кла дах у 2003–2004 нав чаль но му році / Упр. 
змісту освіти МОН Ук раїни. – 2003. – № 8. – С. 76–77.

417. Про ви зна чен ня кількості фрон таль них та індивіду аль них видів 
кон т роль них робіт з ук раїнської мо ви в за галь но освітніх нав чаль-
них за кла дах з ук раїнською мо вою нав чан ня: Лист МОН Ук раїни від 
18.05.09 № 1/9-342 / Па в ло По лянсь кий. – 2009. – № 7-8. – С. 17.
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418. Про змінив нав чаль них про гра мах і тех но логію вив чен ня літе ра-
ту ри в 2001–2002 нав чаль но му році / Го лов. упр. змісту освіти; Ла бо ра-
торія змісту літе ра тур ної освіти Ін-ту пе да гогіки АПН Ук раїни. – 2001. 
– № 8. – С. 19–21.

419. Про зміни в ор ганізації нав чаль но го про це су у 2008/2009 н.р. 
для ви пу ск ників 11-х (12-х) класів за галь но освітніх нав чаль них за кладів: 
На каз МОН Ук раїни. – Ук раїнська мо ва; Ук раїнська літе ра ту ра. – 2008. 
– № 10. – С. 2.

420. Про ок ремі пи тан ня за вер шен ня 2009/2010 нав чаль но го ро ку в 
за галь но освітніх нав чаль них за кла дах: Лист № 1/9-217 від 31.03.2010 / 
Б.М. Же б ровсь кий. – 2010. – № 5. – С. 25–26.

421. Про по ря док закінчен ня нав чаль но го ро ку та про ве ден ня дер-
жав ної підсум ко вої ате стації у за галь но освітніх нав чаль них за кла дах в 
2008/2009 нав чаль но му році: з Інстру к тив но-ме то дич но го ли с та МОН 
Ук раїни від 30 січня 2009 ро ку № 1/9-73. – 2009. – № 4. – С. 62–64.

422. Про по ря док закінчен ня нав чаль но го ро ку та про ве ден ня дер-
жав ної підсум ко вої ате стації у за галь но освітніх нав чаль них за кла дах 
в 2009/2010 нав чаль но му році: Лист МОН від 01.02.2010 № 1/9-50 / 
П. По лянсь кий. – 2010. – № 3. – С. 61–63.

423. Про по ря док закінчен ня нав чаль но го ро ку та про ве ден ня дер-
жав ної підсум ко вої ате стації в за галь но освітніх нав чаль них за кла дах у 
2009/2010 нав чаль но му році: До пов нен ня до ли с та МОН від 01.02.2010 
№ 1/9-50: Лист № 1/9-135 від 03.03.2010 / П. По лянсь кий. – 2010. 
– № 5. – С. 25.

424. Про гра ма для за галь но освітніх нав чаль них за кладів з нав чан-
ням російсь кою мо вою. Ук раїнська мо ва. 5 клас 12-річної шко ли / підго-
ту ва ли Н.В. Бон да рен ко, О.М. Біляєв, Л.М. Па ла мар, В.Л. Ко но нен ко. 
– 2005. – № 7. – С. 28–41.

425. Про гра ма для за галь но освітніх нав чаль них за кладів. Рідна (ук ра-
їнська) мо ва для шкіл з ук раїнською мо вою нав чан ня. 5 клас 12-річної 
шко ли / ук ла ли Л.В. Ску ратівський (кер.), Г.Т. Ше ле хо ва, В.І. Ти хо ша, 
А.М. Ко роль чук, В.І. Но вось о ло ва, Я.І. Ос таф; відп. за вип. Л.П. Ша -
бель ни ко ва. – 2005. – № 5. – С. 36–46. – Прим. ук лад.: Уточ нен ня див.: 
2005, № 8, с. 9. 

426. Про гра ма для за галь но освітніх нав чаль них за кладів. Ук раїнська 
мо ва для шкіл з ук раїнською мо вою нав чан ня. 6 клас 12-річної шко ли / 
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укла ли Л.В. Ску ратівський, Г.Т. Ше ле хо ва, В.І. Ти хо ша, А.М. Ко роль-
чук, В.І. Но вось о ло ва, Я.І. Ос таф. – 2006. – № 8. – С. 24–29.

427. Про гра ма для за галь но освітніх нав чаль них за кладів з 
ук раїнською мо вою нав чан ня. Ук раїнська літе ра ту ра. 6 клас 12-річної 
шко ли /кер. авт. кол. М.Г. Жу линсь кий; заг. ред. Р.В. Мов чан; ук ла дачі: 
Р.В. Мов чан, Н.В. Лев чик, О.А. Камінчук, М.П. Бон дар, О.Б. Поліщук, 
М.М. Су ли ма, Л.П. Ша бель ни ко ва, В.М. Садівська. – 2006. – № 8. 
– С. 45–48. – Прим. ук лад.: Уточ нен ня див.: 2006, № 9, с. 34. 

428. Про гра ма для се ред ньої за галь но освітньої шко ли. Ук раїнська 
літе ра ту ра для шкіл з ук раїнською і російсь кою мо ва ми нав чан ня. 
5 клас (85/68 го дин) / підго ту ва ли Є. Пасічник, О. Слонь овсь ка. – 1998. 
– № 11. – С. 17–19.

429. Про гра ми для се редніх за галь но освітніх нав чаль них за кладів. 
Рідна мо ва. 5–11 кла си. До да ток: Кри терії оціню ван ня нав чаль них до сяг-
нень учнів 5–11 класів з ук раїнської мо ви: нав чаль но-пра к тич не ви дан ня 
/ підго ту ва ли Л.В. Ску ратівський, Г.Т. Ше ле хо ва, В.І. Но вось о ло ва; відп. 
за вип. Н.І. Шин ка рук; МОН Ук раїни, Го лов. упр. змісту освіти. – 2001. 
– № 8. – С. 23–50. – (Вклад ка). – Прим. ук лад.: Уточ нен ня і до пов нен ня до 
публікації про грам з рідної мо ви (Л. Ску ратівський) див.: 2001, № 10, с.27.

430. Про гра ми для се ред ньої за галь но освітньої шко ли з по глиб-
ле ним вив чен ням ук раїнської літе ра ту ри у 8–11 кла сах, для класів з 
гу манітар ним профілем, гімназій, ліцеїв та ко леджів. Зат вер д же но 
МОН Ук раїни (Лист № 1/11-2444 від 23.07.2002) / ук ла дачі: Г.Ф. Се ме-
нюк, В.І. Цим ба люк. – 2004. – № 1. – С. 51–80.

431. Ре ко мен дації що до вив чен ня ук раїнської мо ви в 2004/2005 н.р. 
/ Упр. змісту освіти МОН Ук раїни; Ла бо ра торія нав чан ня ук раїнської 
мо ви Ін-ту пе да гогіки АПН Ук раїни. – 2004. – № 8. – С. 2–3.

432.  Ре ко мен дації що до ви к ла дан ня рідної мо ви в но во му 2001–2002 
нав чаль но му році / Го лов. упр. змісту освіти; Ла бо ра торія змісту мов-
ної освіти Ін-ту пе да гогіки АПН Ук раїни. – 2001. – № 8. – С. 4–7.

433. Ре ко мен дації що до ви к ла дан ня ук раїнської мо ви в но во му 
2002/2003 н.р. / Го лов. упр. змісту освіти МОН Ук раїни; Ла бо ра торія 
нав чан ня ук раїнської мо ви Ін-ту пе да гогіки АПН Ук раїни. – 2002. 
– № 8. – С. 65–70. – (До серпневих кон фе ренцій).

434. Ре ко мен дації що до ви к ла дан ня ук раїнської мо ви в 2003–2004 
нав чаль но му році / Упр. змісту освіти МОН Ук раїни; Ла бо ра торія нав-
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чан ня ук раїнської мо ви Ін-ту пе да гогіки АПН Ук раїни. – 2003. – № 8. 
– С. 37–45.

435. Се ме нюк Г. Про гра ми для се ред ньої за галь но освітньої шко ли 
з по глиб ле ним вив чен ням ук раїнської літе ра ту ри у 8–11 кла сах, для 
класів з гу манітар ним профілем, гімназій, ліцеїв та ко леджів / Гри горій 
Се ме нюк, Ва силь Цим ба люк. – 2003. – № 8. – С. 46–75.

436. Снісар З. Ви к ла дан ня пред метів гу манітар но го ци к лу в ПТНЗ у 
2003–2004 нав чаль но му році / Зінаїда Снісар. – 2003. – № 8. – С. 77–80.

437. Таб ли ця пе ре ве ден ня се ред нь о го ба ла ате ста та з 12-баль ної 
у 200-баль ну шка лу: До да ток до ли с та МОН від 1.03.2010 № 1/9-217. 
– 2010. – № 5. – С. 26.

438. Ти хо ша В. Про гра ми для за галь но освітніх нав чаль них за кладів 
з по глиб ле ним вив чен ням ук раїнської мо ви, ліцеїв та гімназій гу манітар-
но го профілю. – «Рідна мо ва» (8–11 кла си) / Ва лен ти на Ти хо ша. – 2003. 
– № 9. – С. 67–80.

439. Ук раїнська літе ра ту ра. 5–12 кла си: Про гра ма для за галь но-
освітніх нав чаль них за кладів з ук раїнською мо вою нав чан ня: ос нов на 
шко ла, стар ша шко ла (без профільна) / МОН Ук раїни, Го лов. упр. 
змісту освіти; Ін-т літе ра ту ри ім. Т.Г.Шев чен ка НАН Ук раїни; кер. авт. 
кол. М. Жу линсь кий; заг. ред. Р. Мов чан. – 2005. – № 1. – С. 30–38.

440. Ук раїнська мо ва. Про гра ма для про фесійних ліцеїв: про ект / 
підго ту ва ла З.І. Снісар. – 2004. – № 5. – С. 71–80.

441. Фе до рен ко В. Кон суль тації спеціаліста МОН Ук раїни / Ва лерій 
Фе до рен ко. – 2006. – № 5. – С. 22–23.

442. Фе до рен ко В. Ме то дичні ре ко мен дації що до вив чен ня 
ук раїнської літе ра ту ри у 2006–2007 нав чаль но му році / Ва лерій Фе до-
рен ко. – 2006. – № 8. – С. 49–59.

443. Фе до рен ко В. Ме то дичні ре ко мен дації що до вив чен ня 
ук раїнської (рідної) мо ви у 2006–2007 нав чаль но му році / Ва лерій Фе до-
рен ко, Ле онід Ску ратівський. – 2006. – № 8. – С. 29–40.

444. Фе до рен ко В. Ме то дичні ре ко мен дації що до ви ко ри стан ня 
те с то вих тех но логій у про цесі вив чен ня ук раїнської мо ви в за галь-
но освітніх нав чаль них за кла дах: До да ток до ли с та МОН Ук раїни від 
29.12.2006 № 1/9-795 / Ва лерій Фе до рен ко, Люд ми ла Ко ва лен ко. – 
2007. – № 2. – С. 22–26.
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445. Фе до рен ко В. Ме то дичні ре ко мен дації що до ви ко ри стан ня 
те с то вих тех но логій у про цесі вив чен ня ук раїнської та за рубіжної літе-
ра ту ри в за галь но освітніх нав чаль них за кла дах / Ва лерій Фе до рен ко, 
Юрій Ков ба сен ко, На та ля Невінча на, Андрій Пан чен ков. – 2008. – № 1. 
– С. 28–32.

446. Що до ви не сен ня на по за к лас не чи тан ня про гра мо вих творів: 
Лист МОН Ук раїни від 22.12.2008 № 1/9-821 / Па в ло По лянсь кий. 
– 2009. – № 7-8. – С. 17.

447. Ющук І.Про гра ми для за галь но освітніх нав чаль них за кладів з 
рідної мо ви / Іван Ющук. – 2003. – № 8. – С. 22–36.

Біле ти

448. Дер жав на підсум ко ва ате стація в ос новній школі. Ук раїнська 
літе ра ту ра. – 9, 11 кла си. – 2003. – № 4. – С. 79–80.

449. Ек за ме наційні біле ти з ук раїнської літе ра ту ри. 9 клас. – 2002. 
– № 5. – С. 72.

450. Зав дан ня для дер жав ної підсум ко вої ате стації для учнів 9 та 
11 (12) класів за галь но освітніх нав чаль них за кладів: Ук раїнська літе ра-
ту ра. – 2005. – № 4. – С. 71–72. 

451. Зав дан ня для дер жав ної підсум ко вої ате стації учнів 11 (12)-х 
класів за галь но освітніх нав чаль них за кладів: Ук раїнська літе ра ту ра. 
– 2002. – № 4. – С. 72; 2004. – № 4. – С. 79.

452. Зав дан ня для дер жав ної підсум ко вої ате стації учнів 9-х класів 
за галь но освітніх нав чаль них за кладів з ук раїнської літе ра ту ри. – 2006. 
– № 4. – С. 62; 2007. – № 4. – С. 42; 2010. – № 3. – С. 64.

453. Зав дан ня для дер жав ної підсум ко вої ате стації учнів 11-х класів 
за галь но освітніх нав чаль них за кладів з ук раїнської літе ра ту ри. – 2006. 
– № 4. – С. 63; 2007. – № 4. – С. 43.

454. Зав дан ня для дер жав ної підсум ко вої ате стації учнів 11-х класів 
за галь но освітніх нав чаль них за кладів з ук раїнської літе ра ту ри (для 
класів філо логічно го профілю). – 2006. – № 4. – С. 64; 2007. – № 4. 
– С. 44.
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Міжнароднийконкурсзукраїнськоїмовиім.ПетраЯцика

455. Міжна род ний кон курс знавців ук раїнської мо ви / Прес-служ-
ба Ліги ук раїнських ме це натів. – 2000. – № 12. – С. 3 обкл. [Про по ча-
ток на прикінці серп ня 2000 р. 1-го кон кур су, ор ганізо ва но го Фун-
дацією Пе т ра Яци ка (То рон то), Лігою ук раїнських ме це натів за участі 
Міносвіти і на у ки Ук раїни.]

456. Сла бош пиць кий М. Кон курс [1й] за вер ше но. Що далі? На наші 
за пи тан ня відповідає ви ко нав чий ди ре к тор Ліги ук раїнських ме це натів 
Ми хай ло Сла бош пиць кий / роз мо ву ве ла Світла на Со бо левсь ка. – 2001. 
– № 6. – С. 3–4.

457. Ко ро нен ко С. Бу дуй мо дер жа ву ук раїнсько го сло ва…: [на го ро-
джен ня при зерів 2го кон кур су <…> Київ, НПУ ім. М.П. Дра го ма но ва, 
2002] / Світла на Ко ро нен ко. – 2002. – № 4. – С. 58.

458. Сла бош пиць кий М. Не роз ми ну ти ся сьо годні з май бутнім / 
Ми хай ло Сла бош пиць кий. – 2001. – № 12. – С. 68. – (Ува га: кон курс!).

459. Сла бош пиць кий М. Тільки спільни ми си ла ми: Міжна род ний 
кон курс з ук раїнської мо ви ім. Пе т ра Яци ка стає спра вою мільйонів 
/ Ми хай ло Сла бош пиць кий. – 2002. – № 8. – С. 13–14. – (Ува га: кон-
курс!).

460. Радіоди к тант зву чить для всієї Ук раїни: 9 ли с то па да – у День 
ук раїнської пи сем ності та мо ви – стар тує 3й Міжнар. кон курс з 
ук раїнської мо ви імені Пе т ра Яци ка / Світла на Ко ро нен ко, Віктор 
На б ру ско, Ле онтій Да цен ко. – Ли с ти радіос лу хачів, що надійшли після 
радіоди к тан ту. – 2002. – № 11. – С. 2–3. – (Ува га: кон курс!).

461. ІІІ Міжна род ний кон курс з ук раїнської мо ви імені Пе т ра 
Яци ка: роз мо ва з ви ко нав чим ди ре к то ром Ліги ук раїнських ме це натів 
Ми хай лом Сла бош пиць ким і го ло вою На гля до вої ра ди кон кур су Ва лен-
ти ною Стрілько / за пи са ла С. Ко ро нен ко. – 2003. – № 1. – С. 78–79. 
– (Ува га: кон курс!).

462. Мо ва, як Бог, во на од на на всіх: [про підсум ки 3-го ета пу кон кур-
су: інфор мації зі Льво ва, Баш кир то ста ну, США] / підго ту ва ла С. Ко ро-
нен ко. – 2003. – № 3. – С. 2–3. – (Ува га: кон курс!).

463. Па ла чо ва К. Кон курс знавців ук раїнської мо ви імені Пе т ра 
Яци ка: зі спо гадів учас ниці трьох кон курсів / Ка те ри на Па ла чо ва. – 
2003. – № 4. – С.27.
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464. Стрілько В. «Патріотизм по чи нається зі ста в лен ня до своєї 
мо ви…» / роз мо ву з го ло вою На гля до вої ра ди ІІІ Міжнар. кон кур су з 
ук раїнської мо ви ім. Пе т ра Яци ка Ва лен ти ною Стрілько ве ла С. Ко ро-
нен ко. – 2003. – № 7. – С. 2. – (Ува га: кон курс!).

465. Ут вер д жуй мо рідну мо ву: Міжнар. кон курс ім. Пе т ра Яци ка. 4й 
[9 ли с топ. 2003 – 15 трав ня 2004 р.] / Т. Ко ко тун, А. Мов чун, Л. Маць-
ко. – 2004. – № 10. – С. 29–31.

466. Зав дан ня для чет вер то го за галь но національ но го ета пу ІV Між-
нар. кон кур су з ук раїнської мо ви ім. Пе т ра Яци ка. – 2004. – № 10. – 
С. 31–36.

467. Філа рет, Патріарх Київський і всієї Ру си-Ук раїни. Сло во 
Пат ріар ха Київсько го і всієї Ру си-Ук раїни Філа ре та до ук раїнських 
учи телів: ви ступ на уро чи сто му за критті 8го Міжнар. кон кур су з 
ук раїнської мо ви ім. Пе т ра Яци ка. – 2008. – № 9. – С. 2 обкл.

 

Всеукраїнськіолімпіадиюнихфілологів

468. Ма теріали 9ї Всеу країнської олімпіади юних філо логів (20–
26 бе  рез. 1994 р., Тер нопіль). – 1994. – № 8. – С. 43–50.

469. Олімпіада очи ма пе да гогів і шко лярів / Л. Воз нюк, М. Кру-
па, Н. Бой ко, О. Штогрін, А. Біжко, О. Бо рець ка, М. По бе лян (вірш); 
підго ту ва ла Т. Неліна. – 1994. – № 9. – С. 44–47.

470. Ма теріали 10ї Всеу країнської олімпіади юних філо логів (Уж го-
род, бе рез. 1995 р.). – 1995. – № 8. – С. 40–42.

471. 11та Всеу країнська олімпіада юних філо логів. Луцьк, 24 – [30] 
бе рез. 1996 р. / ма теріали підго ту ва ла Р. Вітрен ко. – 1996. – № 10. – 
С. 36–39.

472. Про про ве ден ня 4-го ета пу Всеу країнських учнівських олімпіад 
у 1997 р.: На каз (ви тяг) Міносвіти Ук раїни, НАН Ук раїни, АПН 
Ук раїни (м. Київ, 14 лю то го 1997 р.). – 1997. – № 9. – С. 11.

473. Шин ка рук Н. Інтерв’ю з ком пе тент ною лю ди ною / роз мо-
ву з провідним спеціалістом МО Ук раїни Не онілою Шин ка рук про 
ор ганізацію 12ї Всеу країнської олімпіади юних філо логів ве ла Те тя на 
Неліна. – 1997. – № 9. – С. 12–13.
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474. Зав дан ня олімпіади: Ук раїнська мо ва. 9–11 кла си; Ук раїнська 
літе ра ту ра. 9–11 кла си. – 1997. – № 9. – С. 13–15.

475. До да ток № 1 до На ка зу Міносвіти Ук раїни: [спи ски учас ників 
4-го ета пу олімпіади, що от ри ма ли ди пло ми 1–3 сту пенів]. – 1997. 
– № 9. – С. 15–18.

476. З кон курс них робіт. – 1997. – № 9. – С. 18–22.

477. Творчість учас ників олімпіади: [По езії] / Є. Со ло ни на, М. Гір-
няк, О. Ду кас, Л. Роз маїта, Н. Трач. [Про зові тво ри] / А. Аку лен ко. 
– 1997. – № 9. – С. 22–24.

478. Відгу ки учнів про олімпіаду. – 1997. – № 9. – С. 25–26. – Зміст: 
Ко рис но чи ціка во? І те, й інше! / К. Ле бедєва. І вес ня ний Чернігів пла-
кав осіннім до щем / А. Аку лен ко.

479. Неліна Т. Це чарівне сло во «Олімпіада»…: [роз ду ми по за крит-
тю] / Те тя на Неліна. – 1997. – № 9. – С. 26–27.

480. Вітрен ко Р. Три над ця та філо логічна олімпіада все-та ки відбу-
ла ся: (Львів, 8 квіт. [по ча ток] 1998 р.) / Раїса Вітрен ко. – 1998. – № 9. 
– С. 46–49. – Зі змісту: Зав дан ня 4-го ета пу Всеу країнської олімпіади з 
ук раїнської мо ви і літе ра ту ри.

481. 14та Всеу країнська олімпіада юних філо логів: (Вінни ця, 
25 бе рез. – 1 квіт. 2000 р.) / добірку підго ту ва ла Т. Неліна. – 2000. – № 6. 
– С. 39–50. – Зміст: «Пе ре можці є. Пе ре мо же них не має» [пе ред мо ва]. 
Зав дан ня олімпіади. Пе ре можці олімпіади. Ро бо ти учас ників олімпіади. 
З твор чо го до роб ку освітян [фраг мен ти, пер шод ру ки та пе ре дру ки].

482. Пя сець ка Л. Свя то по ша ну ван ня най та ла но витіших: підсум ки 
16ї Всеу країнської учнівської олімпіади з ук раїнської мо ви та літе ра-
ту ри [Ми ко лаїв] / Люд ми ла Пя сець ка. – 2002. – № 9. – С. 20–24, 49. – Зі 
змісту: Пе ре можці олімпіади. Зав дан ня олімпіади: Ук раїнська мо ва; 
Укра їнська літе ра ту ра.

483. 17та Всеу країнська олімпіада юних філо логів: [чет вер тий 
етап]. Рівне, 23–29 бе рез. 2003 р. / С. Мірош ник. – 2003. – № 9. – 
С. 44–50. – Зі змісту: Зав дан ня. Пе ре можці. Урив ки з робіт учас ників 
олімпіади; Підсум ки / Л. Пя сець ка.

484. 18та Всеу країнська учнівська олімпіада юних філо логів: 
[Жи то мир, 14–20 бе рез. 2004 р.]. – 2004. – № 9. – С. 27–36. – Зміст: 
Свя то в Жи то мирі / Л. Пя сець ка; Зав дан ня. Аналіз олімпіад них робіт / 
журі олімпіади; Пе ре можці олімпіади. Ро бо ти учас ників олімпіади.
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485. 19та Всеу країнська олімпіада юних філо логів: [фіналь ний 
етап – м. Біла Цер ква, 20–26 бе рез. 2005 р.]. – 2005. – № 12. – С. 13–19. 
– Зміст: Свя то на пру же ної праці / Л. Пя сець ка; Зав дан ня. Пе ре можці 
олімпіади.

486. 20та Всеу країнська олімпіада юних філо логів. – 2006. – № 7. – 
С. 16–22. – Зміст: Зма ган ня – це вимір інте ле к ту: про підсум ки олімпіади 
з ук раїнської мо ви і літе ра ту ри / Л. Пя сець ка; Зав дан ня. Пе ре можці 
олімпіади.

487. 21ша Всеу країнськаолімпіада юних філо логів. – 2007. – № 7. 
– С. 23–29. – Зміст: Рідне сло во поєдна ло сер ця: Про підсум ки ХХІ Все-
української учнівської олімпіади з ук раїнської мо ви та літе ра ту ри / 
Л. Пя сець ка; Зав дан ня. Пе ре можці олімпіади.

488. 22га Всеу країнська олімпіада юних філо логів: ([фінал] Іва но-
Франківськ, бе рез. 2008). – 2008. – № 7. – С. 25–35. – Зміст: Ти ж день під 
зіркою філо логії / Л. Пя сець ка; Зав дан ня. Пе ре можці олімпіади.

Позакласнаробота

489. Ба ра новсь ка Л. Ну що б, зда ва ло ся, сло ва…: (те ма тич ний вечір) 
/ Лілія Ба ра новсь ка. – 1999. – № 5. – С. 43–44.

490. Біда С. Гур ток ук раїнської мо ви й літе ра ту ри в сільській школі 
/ Софія Біда. – 1996. – № 8. – С. 53–54; № 10. – С. 47–48.

491. Біда С. День свя то го Ва лен ти на: (сце нарій ве чо ра відпо чин ку 
для стар шо к лас ників) / ук ла ла Софія Біда. – 1999. – № 1. – С. 48–50.

492. Біла О. По са ди ла ма ти маль ви ко ло ха ти…: сце нарій на ро до-
знав чо го свя та / скла ла Оль га Біла. – 2003. – № 6. – С. 47–49.

493. Бо гач С. «У нас люб лять Ос та па Виш ню»: (сце нарій літе ра тур но-
го ве чо ра) / Світла на Бо гач. – 2001. – № 2. – С. 44–47.

494. Бой чук Н. «А все ж не стерп на без не вин на ка ра…»: літе ра тур-
ний вечір, при свя че ний пам’яті Ва си ля Сту са / скла ла На талія Бой чук. 
– 2003. – № 6. – С. 30–32.

495. Борт няк М. Гірська ор ли ця: сце нарій літе ра тур но го ве чо ра, 
при свя че но го Ользі Ко би лянській / підго ту ва ла Міла Борт няк. – 2003. 
– № 3. – С. 64–65.
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496. Ва куліч Л. Вечір по езії Ок са ни Ля ту ринсь кої / Лідія Ва куліч, 
Га ли на Ко пан чук, Те тя на Руб чук. – 2002. – № 7. – С. 40–44. 

497. Вдо вен ко Л. Різдвяні об ря ди «Водіння Ко зи» і «Ме лан ки»: [сце-
нарій дійст ва] / скла ла Люд ми ла Вдо вен ко. – 2004. – № 1. – С. 39–40.

498. Ви жо вець І. Творчість Та ра са Шев чен ка і фольк лор: [сце нарій 
уро ку] / склав Ігор Ви жо вець. – 2003. – № 6. – С. 40–42.

499. Вин ниць ка С. «На ша ду ма, на ша пісня не вмре, не за ги не!»: 
[сце нарій Шев чен ко во го ве чо ра] / скла ла Світла на Вин ниць ка. – 2003. 
– № 6. – С. 37–40.

500. Віват Г. Ва силь Стус у тво рах ук раїнських митців сло ва: сце-
нарій літе ра тур но го ве чо ра / Ган на Віват. – 2005. – № 4. – С. 34–36.

501.  Візінська М. Бе ре ги ня ро ду на шо го: сце нарій ро дин но го свя та 
/ скла ла Марія Візінська. – 2001. – № 5. – С. 44–47. – (До Дня ма тері).

502. Вірста С. То му ро ду не бу де пе ре во ду, в ко т ро му брат тя ми лу-
ють зго ду / Світла на Вірста, Га ли на Єрко, Ла ри са Кон стан ке вич. – 2010. 
– № 8. – С. 28–33.

503. Галь он ка О. Літе ра тур ний те атр «Сло во»: [м. Чернігів] / Олексій 
Галь он ка, Ана толій Ми на. – 1995. – № 3. – С. 60–62.

504. Галь чен ко С. «…Мої дні, мов хре сти»: (сце нарій те а т ралізо ва-
ної ви с та ви, при свя че ної сторінкам жит тя й твор чості Во ло ди ми ра 
Со сю ри) / Сергій Галь чен ко. – 1994. – № 7. – С. 53–60.

505. Гар маш М. За сво бо ду, за дер жа ву: (сце нарій уро чи стої лінійки 
до Дня Зброй них сил Ук раїни, який відзна чається 6 груд ня) / Марія Гар-
маш. – 1999. – № 11. – С. 51–53.

506. Гар маш М. Наш Шев чен ко: (літе ра тур но-му зич ний сце нарій) / 
скла ла Марія Гар маш. – 2000. – № 5. – С. 47–49.

507. Га щук Р. Со бор душі Оле ся Гон ча ра: (літе ра тур но-му зич на 
ком по зиція, при свя че на Оле севі Гон ча ру) / скла ла Раїса Га щук. – 2000. 
– № 4. – С. 51–54.

508. Го ло вань Н. Ук раїнські ве чор ниці: [сце нарій] / скла ла На талія 
Го ло вань. – 2005. – № 11. – С. 18–20.

509. Го рик Н. До б ре то му жи ти, хто вміє дру жи ти: сце нарій ве чо ра 
для стар шо к лас ників. До да ток: [ви сло ви, прислів’я, вірші про друж бу] 
/ Ніна Го рик. – 2005. – № 12. – С. 38–42.
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510. Гре чин Л. Літе ра тур но-ми с тець ка ком по зиція «Шев чен ко-ху-
дож ник» / ав то ри сце нарію Лю бов Гре чин та Ва силь Па на сюк. – 1998. 
– № 5. – С. 56–59.

511. Гріга О. Найс вятіше в світі сло во – ма ти: літе ра тур но-му зич на 
ком по зиція на ос нові по езій Раїси Ко тик / скла ла Оль га Гріга. – 2006. 
– № 5. – С. 54–56. – (До Дня ма тері).

512. Гу ме нюк С. «Мо ло дий я, мо ло дий…»: літе ра тур на ком по зиція, 
при свя че на 110-й річниці з дня на род жен ня Па в ла Ти чи ни / підго ту ва ла 
Світла на Гу ме нюк. – 2001. – № 1. – С. 42–44.

513. Гу ра Г. Хліб зо лотіє на стеб лині: сце нарій шкільно го свя та / Ган-
на Гу ра. – 2009. – № 9. – С. 21–26.

514. Гур бансь ка А. «Як він лю бив її…»: вечір ук раїнсько го ро ман су 
/ Ан тоніна Гур бансь ка. – 2003. – № 1. – С. 74–77. 

515. Дей не га В. «Кра щої, ніж рідна, мо ви не бу ває…»: літе ра тур но-
му зич на ком по зиція до Дня ук раїнської пи сем ності та мо ви / Віталій 
Дей не га, Віра Му кан. – 2008. – № 9. – С. 31–36.

516. Дер жав на на у ко во-пе да гогічна бібліоте ка Ук раїни (м. Київ) 
про по нує: [бібліогр. по каж чи ки з про ве ден ня по за к лас ної ро бо ти] / 
ук ла ли Віта Вер бо ва, Ла ри са Сам чук, Оле на Ос т ровсь ка. – 2003. – № 6. 
– С. 61–62.

517. Дми т рен ко Г. Діво ча вро да: сце нарій літе ра тур но-ми с тець ко го 
ве чо ра стар шо к лас ників / скла ла Га ли на Дми т рен ко. – 2006. – № 7. 
– С. 35–38.

518. Дми т рен ко Н. У ріднім слові – цілий світ! Вікто ри на для учнів 
7–8 класів / На та ля Дми т рен ко, Люд ми ла Чи рук, Оле на Гон ча рук, 
Надія Ку ха рик. – 2010. – № 7. – С. 26–28.

519. Ду хо та Л. Дзво ни пам’яті: (до річниці Чор но биль сь кої тра гедії) 
/ склала Люд ми ла Ду хо та. – 1997. – № 3. – С. 55–57.

520. Д’яку но ва Л. Із ко гор ти слав них ук раїнок: сце нарій літе ра тур-
но го ве чо ра, при свя че но го Лю бові Яновській [(1861–1933)] / Люд ми ла 
Д’яку но ва, Та ма ра Гей ко. – 2003. – № 12. – С. 45–48.

521. Забіяка В. Світ не без до б рих лю дей: (ма теріали до ви хов но го 
за хо ду для учнів 5–8 класів) / скла ла Віра Забіяка. – 1996. – № 10. – 
С. 44–47.
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522. За до рож ня О. «Жінко, ти зав жди ве лич на…»: (літе ра тур на 
ком по зиція, при свя че на Дню жінки-ма тері) / Оле на За до рож ня, Ва лен-
ти на Вісіна. – 1995. – № 12. – С. 51–55.

523. Ісак Н. Кон курс еру дитів «По ле чу дес» / скла ла На талія Ісак. 
– 1998. – № 1. – С. 46.

524. Ка ла вур Н. «На пе ре хресті му зи й долі…»: літе ра тур но-му зич-
на ком по зиція за творчістю Та ра са Шев чен ка / скла ла Надія Ка ла вур. 
– 2001. – № 5. – С. 47–51.

525. Ка ю ков В. Ко зацькі за ба ви: [сце нарій свя та] / Ва силь Ка ю ков. 
– 1995. – № 1. – С. 58–60.

526. Ко валь чук О. «Вітра ми й сон цем Бог мій шлях намітив…»: літе-
ра тур но-му зич на ком по зиція, при свя че на 100-річчю від дня на род жен-
ня Оле ни Теліги / Оле ся Ко валь чук. – 2006. – № 7. – С. 30–35, 2 обкл. 

527. Ков шев на Н. Шкільний КВК: філо ло ги і біоло ги / скла ла На та ля 
Ков шев на. – 2002. – № 12. – С. 50–54.

528. Ко мен дант С. Ка лен дар но-те ма тич ний план та ано тації нав чаль-
них те ле пе ре дач з ук раїнської мо ви й літе ра ту ри… / Сте фанія Ко мен-
дант. – …на 1994/95 нав чаль ний рік. – 1994. – № 9. – С. 41–44; … 1995/96 
нав чаль ний рік. – 1995. – № 9. – С. 46–49; …на 1996/97 нав чаль ний рік. 
– 1996. – № 10. – С. 49–51. 

529. Ко няхіна Г. «Та кий я ніжний, та кий три вож ний…»: за нят тя в 
літе ра турній вітальні му зею Во ло ди ми ра Со сю ри, при свя че не 110-й 
річниці від дня на род жен ня по ета / Ган на Ко няхіна. – 2008. – № 4. 
– С. 35–39. – Бібліогр.: 7 назв.

530. Ко риць ка Г. Різдвя но-но ворічні пе ре дзво ни: фольк лор но-пісен-
на ком по зиція / Га ли на Ко риць ка. – 2004. – № 12. – С. 50–54.

531. Ко риць ка Г. Слав ся, Та ра се ве ли кий!: літе ра тур но-му зич на 
ком по зиція для учнів се редніх класів / Га ли на Ко риць ка. – 2005. – № 2. 
– С. 35–38.

532. Ко ше лєва О. «Чи та чу! Пог лянь, усміхнись: я твій, я не вмер, я 
жи вий!»: урок-ком по зиція до 110-ліття від дня на род жен ня Ма к си ма 
Риль сь ко го / Ок са на Ко шелєва. – 2005. – № 3. – С. 31–34.

533. Крав чен ко О. Ве сел ко во на Ве лик день сон це ви гра ває: сце нарій 
Ве ли код нь о го свя та / Оль га Крав чен ко. – 2009. – № 4. – С. 38–39.
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534. Куп цо ва В. Си с те ма краєзнав чої ро бо ти на уро ках мо ви [та в 
по за у рочній, по за к ласній і дослідницькій ро боті] / Ва лен ти на Куп цо ва. 
– 1999. – № 10. – С. 30–35.

535. Ку че ря ва З. Про щаль ний вальс: (сце нарій ви пу ск но го ве чо ра) / 
склала Зоя Ку че ря ва. – 1997. – № 4. – С. 45–47.

536. Ку че ря ва З. «Си ну мій…»: літе ра тур но-му зич на ком по зиція 
до Дня Зброй них сил Ук раїни / скла ла Зоя Ку че ря ва. – 2005. – № 11. 
– С. 14–17.

537. Ку че ря ва З. Сміймо ся на здо ров’я: [літе ра тур но-му зич на ком по-
зиція] / скла ли Зоя Ку че ря ва, Те тя на Неліна. – 2003. – № 6. – С. 55–61.

538. Ла го да У. Вечір пам’яті Та ра са Шев чен ка / скла ла Уля на Ла го-
да. – 2003. – № 6. – С. 35–37.

539. Ло пу шинсь кий І. «Відда ли жит тя ге рої за на шу сво бо ду»: (до 
80-річчя тра гедії під Кру та ми): [сце нарій ве чо ра пам’яті] / Іван Ло пу-
шинсь кий. – 1997. – № 12. – С. 36–39. – Бібліогр.: 10 назв.

540. Ло пу шинсь кий І. Жни ва скор бо ти: вечір-реквієм до 70-річчя 
штуч но го го ло до мо ру в Ук раїні 1932–1933 років / склав Іван Ло пу-
шинсь кий. – 2003. – № 6. – С. 42–45. 

541. Ло пу шинсь кий І. «Убий мо в собі ра ба!..»: літе ра тур но-му зич на 
ком по зиція, при свя че на ви бор чим пе ре го нам в Ук раїні / Іван Ло пу-
шинсь кий. – 2002. – № 3. – С. 51–54. 

542. Мінчак Г. Пись мо кри ла дає: сце нарій мо воз нав чо го ве чо ра / 
скла ла Га ли на Мінчак. – 2006. – № 11. – С. 40–43.

543. Мов чун А. Літе ра тур но-істо рич на гра-кон курс «Всім сер цем 
лю біть Ук раїну свою» / скла ла Ан тоніна Мов чун. – 1996. – № 1. 
– С. 55–59.

544. Мо гиль ниць ка Г. Бе ре ги ня до му на шо го: (інсценізо ва ний спа-
ре ний урок на род ної ети ки й мо ралі) / Га ли на Мо гиль ниць ка. – 1999. 
– № 5. – С. 40–42.

545. Мо гиль ниць ка Г. «Над білим ян го лом скор бо ти не згас ний ду ху 
смо ло скип»: сце нарій ве чо ра пам’яті жертв Го ло до мо ру 1932–1933 рр. 
/ Га ли на Мо гиль ниць ка. – 2007. – № 11. – С. 22–24. – (Робітня сло вес-
ника).
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546. Мо гиль ниць ка Г. «По над Кру та ми – вічність у сур ми сур мить!»: 
до Дня пам’яті ге роїв Крут / Га ли на Мо гиль ниць ка. – 2008. – № 1. – 
С. 25–27.

547. Му зи ка Л. «На ро де мій, до те бе я ще вер ну…»: літе ра тур но-
му зич ний вечір, при свя че ний 20-річчю від дня смерті Ва си ля Сту са / 
ук ла ла Ла ри са Му зи ка. – 2005. – № 9. – С. 45–49.

548. Ос т ро жинсь ка Т. Вечір, при свя че ний пам’яті Бо ри са Грінчен ка 
/ [підго ту ва ла] Те тя на Ос т ро жинсь ка. – 1997. – № 4. – С. 59–61. – (З ре -
дакц. по шти).

549. Ос т ро жинсь ка Т. Мо во моя ма те ринсь ка: (літе ра тур но-му зич на 
ком по зиція) / скла ла Те тя на Ос т ро жинсь ка. – 1998. – № 1. – С. 43–45. 

550. От рош ко Л. За про шуємо до Світлиці: сце нарій ек скурсії / 
Люд ми ла От рош ко. – 2007. – № 11. – С. 17–19. – (9 листопада – День 
української писемності та мови).

551. Оче ре тян ко С. По ли но ва до ля Ва лер’яна Підмо гиль но го: літе ра-
тур но-му зич на ком по зиція / підго ту ва ла Світла на Оче ре тян ко. – 2004. 
– № 2. – С. 63–67.

552. Оче ре тян ко С. «Се лю бов моя пла че так гірко…»: літе ра тур-
но-му зич на ком по зиція / скла ла Світла на Оче ре тян ко. – 2006. – № 8. 
– С. 17–23. – (150-річчя Іва на Фран ка). 

553. Па в лен ко О. Зга дай, учи те лю, свої шкільні ро ки: сце нарій ве чо-
ра / скла ла Оль га Па в лен ко. – 2004. – № 10. – С. 51–54.

554. Па в лен ко О. Свя то ос тан нь о го дзво ни ка: фраг мент. Ви пу ск ний 
вечір: фраг мент: вітан ня ви пу ск ни кам від де ся ти клас ників / скла ла Оль-
га Па в лен ко. – 2006. – № 5. – С. 24–27.

555. Па в лен ко О. «У юних сер цях, на че дзво ни ка пісня, ти юною 
ли шиш ся…»: сце нарій свя та зустрічі стар шо к лас ників з учи те ля ми-
пенсіоне ра ми / скла ла Оль га Па в лен ко. – 2007. – № 9. – С. 43–46.

556. Па в люк Г. «На ша сла ва стрілець кая не вмре, не за ги не»: (сце-
нарій шкільної радіолінійки, при свя че ний Західноу країнській На родній 
Рес публіці) / склав Гри горій Па в люк. – 2000. – № 11. – С. 36–38.

557. Па сен ко Л. «Я син твій, не не Ук раїно, на ро ду па рост я тво го…»: 
літе ра тур но-му зич на ком по зиція / Люд ми ла Па сен ко. – 2009. – № 1. – 
С. 18–19. – (До 170-річчя Па в ла Чу бинсь ко го). 
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558. Пле кай мо рідне сло во: [ви тяг] з «Кон цепції Світлиці ук раїнсько-
го сло ва» (м. Біла Цер ква Київ. обл., 2005). – 2007. – № 11. – С. 17. 

559. Пліва чук К. День ма тері: сце нарій шкільно го свя та / скла ла 
Ка те ри на Пліва чук. – 2003. – № 6. – С. 45–47.

560. По к ляць ка Г. Об ра зу хліба вклонімо ся. Прис вя че но пам’яті 
про трагічний 1933 рік: [сце нарій] / Га ли на По к ляць ка. – 2005. – № 5. 
– С. 24–26. 

561. По та пен ко О. Ро бо та мов но го гурт ка / Оле к сандр По та пен ко. 
– 1998. – № 10. – С. 47–53. – Прим.: 20 назв.

562. При го ровсь кий В. Дес ною за ча ро ва ний: (Дов женківський літе-
ра тур но-му зич ний вечір) / склав Віталій При го ровсь кий. – 1994. – № 8. 
– С. 13–17.

563. П’яти коп Н. Чор но биль – на ша пе чаль і скор бо та: сце нарій 
ве чо ра, при свя че но го 20-й річниці тра гедії / ук ла де но за ма теріала ми 
На талії П’яти коп, Міли Борт няк; вірші Ад ле ра Ко ро ле ва. – 2006. – № 4. 
– С. 24–28.

564. Росіцький Р. Ан тип ко ва до са да: [свя то Ми ко ли Чу до твор ця, 
сце нарій для учнів 5–6 класів] / склав Ро ман Росіцький. – 1998. – № 12. 
– С. 42–44.

565. Ро я но ва А. Пос лан ня у вічність. Літе ра тур ний вечір, при свя че-
ний 195-літтю від дня на род жен ня Та ра са Шев чен ка та з на го ди ого ло-
шен ня 2009 ро ку – Ро ком мо лоді / Алев ти на Ро я но ва, Сергій Ко ва лен-
ко. – 2009. – № 3. – С. 46–49. – Бібліогр.: 4 на зви.

566. Ру ден ко В. Ук раїнський вер теп: (сце нарій шкільно го Різдвя но го 
свя та) / текст ук лав Ва силь Ру ден ко. – 1995. – № 12. – С. 39–41. – (Ук раї-
ноз нав ст во). 

567. Рудь ко М. Чи знаєш ти на родні при каз ки і прислів’я / Ми ко ла 
Рудь ко. – 1997. – № 1. – С. 17.

568. Соя Б. «Ми те бе не за бу ли, Та ра се!»: по ети – ла у ре а ти Національ-
ної премії Ук раїни ім. Т.Г. Шев чен ка – Коб за реві / склав Бо рис Соя. 
– 2004. – № 3. – С. 29–30, 51. – (До 190-річчя від дня на род жен ня Т. Шев-
чен ка).

569. Сте цюк Н. Ду хов ний олімп Ук раїни: (літе ра тур ний вечір, при-
свя че ний ювілею Ліни Ко с тен ко) / скла ла Надія Сте цюк. – 2000. – № 3. 
– С. 37–40.
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570. Сте цюк Н. На по розі без смер тя: (реквієм по ету [Ва силь Стус]) / 
скла ла Надія Сте цюк. – 2000. – № 12. – С. 45–48.

571. Тка чен ко Н. Гол го фа Ос та па Вишні: літе ра тур на віталь ня / скла-
ла На талія Тка чен ко. – 2003. – № 6. – С. 32–35.

572. То ка рик М. Свою Ук раїну любіть: (літе ра тур но-му зич ний сце-
нарій) / скла ли Мар та То ка рик, Віра Ве ре жак. – 2000. – № 6. – С. 51–52. 

573. Ток мань Г. По за к лас на ро бо та з літе ра ту ри / Ган на Ток мань. 
– 2003. – № 11. – С. 38–42. – Прим.: 5 назв.

574. Уг ло ва О. Складімо, друзі, май бут тя із древ нь о го чу дес но го 
каміння…: мандрівка в історію освіти / скла ла Оль га Уг ло ва. – 2003. 
– № 6. – С. 49–55.

575. Фа со ля А. Жінки у драмі ко хан ня Шев чен ка: (історія мрій, 
надій, роз ча ру вань по ета у віршах, що ден ни ко вих за пи сах, спо га дах): 
[сце нарій] / склав Ана толій Фа со ля. – 1996. – № 3. – С. 51–55.

576. Фатіф С. Наші іме на. Захід для учнів 5–6 класів / Світла на 
Фатіф. – 2010. – № 7. – С. 23–26. – Бібліогр.: 14 назв.

577. Фед чун Н. Шля ха ми Гри горія Ско во ро ди. Му зей од но го дня 
[дійст во про во дить ся в ак товій залі шко ли] / На та ля Фед чун. – 2008. 
– № 9. – С. 21–25.

578. Фур со ва Л. Літе ра тур ний турнір для се ми клас ників / Люд ми ла 
Фур со ва. – 2004. – № 9. – С. 49–50.

579. Фур со ва Л. «Я бу ду ху дож ни ком!»: вечір пам’яті Ка те ри ни Біло-
кур / скла ла Люд ми ла Фур со ва. – 2010. – № 12. – С. 27–30. – Бібліогр.: 
10 назв.

580. Фур со ва Л. «Я тобі засвічусь, як ніко му іще не світивсь!..»: літе-
ра тур но-ми с тець кий вечір-те ле пе ре да ча за творчістю Бо ри са Олійни ка 
/ Люд ми ла Фур со ва. – 2010. – № 11. – С. 36–40.

581. Хи т ровсь ка Л. Жов то га ря че не бо: літе ра тур но-му зич на та 
хо рео графічна ком по зиція за по емою Те тя ни Май да но вич «Жов то га ря-
че не бо», віршем «Давній засів» і пісня ми Май да ну часів По ма ран че вої 
ре во люції / ук ла ла Люд ми ла Хи т ровсь ка. – 2005. – № 12. – С. 34–37.

582. Хи т ровсь ка Л. «Та ка бу де нам Ук раїна, які у нас бу дуть сер ця…
»: (літе ра тур но-му зич на ком по зиція за по емою Те тя ни Май да но вич 
«Хри стос і Про ме тей», при свя че на дво ти ся чоліттю Різдва Хри сто во го) 
/ сце нарій ук ла ла Люд ми ла Хи т ровсь ка. – 2000. – № 8. – С. 53–57.
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583. Хоміч М. Наш про рок: літе ра тур но-му зич на ком по зиція / скла-
ла Міла Хоміч. – 2004. – № 3. – С. 51–54. – (До 190-річчя від дня на ро-
джен ня Т. Шев чен ка).

584. Хоміч М. По ру ба не де ре во ро ду: сце нарій літе ра тур но го ве чо ра 
за тво ра ми Ва си ля Гея / ук ла ла Міла Хоміч. – 2002. – № 10. – С. 64–68. 
– (До 60-річчя УПА).

585. Цим ба люк В. Літе ра тур но-твор че об’єднан ня «Жу рав ка» [при 
Сквирсь ко му ліцеї] / Ва силь Цим ба люк. – 1999. – № 3. – С. 48–49.

586. Ци шевсь ка Л. «Ле чу, го рю, зго раю і люб лю». По е тич на го ди на: 
творчість Вікто ра Ба ра но ва / Ла ри са Ци шевсь ка, Люд ми ла Ко но ва люк, 
Люд ми ла Да ви ден ко, Світла на Во дер ко. – 2010. – № 10. – С. 23–26. 

587. Цо па О. «За Ук раїну, за її до лю…»: літе ра тур на ком по зиція, 
при свя че на Ми колі Во ро но му / Ок са на Цо па, Оль га Ба кун. – 2003. 
– № 10. – С. 52–54.

588. Чу мак Т. Світли ця Шев чен ко во го за повіту: (сце нарій те ма тич но-
го ве чо ра) / скла ла Те тя на Чу мак. – 1998. – № 3. – С. 51–53.

589. Ша ра па Л. На Ве лик день сон це грає: сце нарій свя та / скла ла 
Ла ри са Ша ра па. – 2002. – № 4. – С. 41–42.

590. Шер шень Л. «Хліб наш на сущ ний…»: (урок-ком по зиція) / Ла ри-
са Шер шень. – 1994. – № 10-11. – С. 48–49. – (Ук раїноз нав ст во).

591. Ши шук А. Стеж ка ми Ма лиш ко вих пісень: сце нарій літе ра тур но-
го ве чо ра / Ана толій Ши шук. – 2002. – № 10. – С. 61–63. – (До 90-ліття 
з дня на род жен ня по ета).

592. Шпиль о ва Н. Бе ре ги ня: (сце нарій ви пу ск но го ве чо ра) / Не ля 
Шпиль о ва; [пе редм.] Те тя ни Неліної. – 2004. – № 4. – С. 45–46.

593. Шпиль о ва Н. Зи мові свя та [за пи тан ня – відповіді] / підго ту ва-
ла за кн. В. Ску ратівсько го «Вінець» Не ля Шпиль о ва. – 1996. – № 11. 
– С. 56.

594. Яній О. «Зорій довіку поміж на ми»: (сце нарій ве чо ра, при свя че-
но го М. Зань ко вецькій) / Оле на Яній. – 1995. – № 12. – С. 55–59.

Див. також № 1365, 1463, 1484, 1494, 1672, 3536
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МЕТОДИКАВИКЛАДАННЯМОВИ
595. Бон да рен ко Н. Вив чен ня мо ви за но вою си с те мою: по пе редні 

підсум ки і найб лижчі пер спе к ти ви / Неллі Бон да рен ко. – 2006. – № 11. 
– С. 2–6. – Бібліогр.: 8 назв.

596. Бон да рен ко Н. Дер жав на мо ва – за но ви ми про гра ма ми / Неллі 
Бон да рен ко, Віктор Кулінич. – 1996. – № 8. – С. 54–59. 

597. Бон да рен ко Н. Дер жав на мо ва у кон тексті мов ної освіти / 
Неллі Бон да рен ко. – 1996. – № 4. – С. 30–33.

598. Бон да рен ко Н.Курс ук раїнської мо ви як дер жав ної крізь приз-
му ук раїноз нав ст ва / Неллі Бон да рен ко. – 1998. – № 2. – С. 24–26.

599. Бон дар чук Л.До дже рел життєдай но го са мо бут нь о го мис лен ня 
/ Люд ми ла Бон дар чук. – 1999. – № 11. – С. 20–24.

600. Гнат ко вич Т.Лінгвістич ний аналіз тек сту як засіб фор му ван ня 
мов ної ком пе тент ності шко лярів / Те тя на Гнат ко вич. – 2009. – № 9. – 
С. 2–6. – Прим.: 17 назв.

601. Го рошкіна О. Роль соціаль них чин ників у нав чанні ук раїнської 
мо ви / Оле на Го рошкіна. – 2002. – № 5. – С. 2–3. – Прим.: 6 назв. – 
(На го лос).

602. Дон чен ко Т. Мо ти ваційне за без пе чен ня нав чаль ної діяль ності 
на уро ках мо ви / Та ма ра Дон чен ко. – 2001. – № 7. – С. 24–26. – Прим.: 
4 на зви.

603. До роз В. Кон цеп ту аль ний аналіз на уро ках ук раїнської мо ви / 
Вікторія До роз. – 2009. – № 10. – С. 49–53. – Прим.: 6 назв. [Проб ле ма 
досліджен ня – роз ви ток рис білінгваль ної осо би стості, що ро бить її 
здат ною до міжетнічної куль тур ної ко мунікації.]

604. Маць ко Л. Про дер жав ний освітній стан дарт з ук раїнської мо ви 
для се ред ньої шко ли / Лю бов Маць ко. – 1996. – № 2. – С. 61–63.

605. Не лю ба А. Де які штри хи до «мов но го порт ре та» ви пу ск ни ка 
се ред ньої шко ли / Ана толій Не лю ба. – 1995. – № 1. – С. 51–52.

606. Пен ти люк М. Кон цепція когнітив ної ме то ди ки нав чан ня ук раїн-
ської мо ви / Марія Пен ти люк, Ал ла Нікітіна, Оле на Го рошкіна. – 2004. 
– № 8. – С. 5–9. – Прим.: 25 назв.

607. Ску ратівський Л. Мо тив як рушійна си ла пізна валь ної діяль-
ності учнів у про цесі вив чен ня мо ви / Ле онід Ску ратівський. – 2005. – 
№ 2. – С. 2–4. – Прим.: 10 назв.
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608. Ше ле хо ва Г. Вив чен ня ук раїнської мо ви в се редніх за галь но-
освітніх шко лах у 1998/99 нав чаль но му році / Га ли на Ше ле хо ва. – 1998. 
– № 8. – С. 17–18. – (До серп не вих конф.).

609. Ющук І. Но ва до ба но во го праг не сло ва…: [про вдо ско на лені 
про гра ми вив чен ня рідної мо ви] / Іван Ющук. – 1998. – № 8. – С. 18–19. 
– (До серп не вих конф.).

610. Ющук І. Роз дум про ме ту ви к ла дан ня рідної мо ви в школі / Іван 
Ющук. – 2004. – № 9. – С. 10–14.

* * *
611. Ба яндіна О. Шев ченківська те ма ти ка на уро ках аналізу тек сту / 

Оль га Ба яндіна. – 2009. – № 3. – С. 36–37. – (До 195-річчя від дня на ро-
джен ня Т. Шев чен ка).

612. Бірець ка Н. Мо в леннєва ро бо та на уро ках рідної мо ви / Нінель 
Бірець ка. – 2010. – № 10. – С. 2–4.

613. Бой чук Т. Те с тові зав дан ня з фра зео логії / Те тя на Бой чук. 
– 2008. – № 4. – С. 8–14. – Бібліогр.: 29 назв.

614. Болтівець С. Пси хо логія ди к тан ту / Сергій Болтівець. – 1994. 
– № 9. – С. 16–22. – Прим.: 5 назв.

615. Бон да рен ко Н. Чи тан ня як про б ле ма ме то ди ки нав чан ня ук раїн-
ської мо ви / Неллі Бон да рен ко. – 2004. – № 12. – С. 19–25.

616. Бон дар чук Л. «При ро да од но му ма ма, іншо му – ма чу ха» / Люд-
ми ла Бон дар чук, Га ли на Гри бан. – 1994. – № 4. – С. 48–50.

617. Бро довсь ка В. Вив чен ня син та к си су ук руп не ни ми ча с ти на ми / 
Ва лен ти на Бро довсь ка, Те тя на Бла кит на. – 1994. – № 12. – С. 32–33.

618. Ва лентій Л. Мов ний аналіз як ме тод нав чан ня / Люд ми ла 
Ва лентій. – 1996. – № 3. – С. 40–43. – Прим.: 6 назв.

619. Ва силь чен ко Є. Ви к ла дан ня ук раїнської мо ви в інтер на тах: 
[5 клас] / Євдокія Ва силь чен ко. – 1997. – № 9. – С. 53–57. – Прим. 
ук лад.: Уточ нен ня див.: 1998, № 1, с. 37.

620. Ви до лоб Н.Прислів’я та при каз ки в кон тексті уро ку / На талія 
Ви до лоб. – 1999. – № 4. – С. 33–35.

621. Вільчинсь ка Т. Мор фем ний і сло вотвірний аналіз у школі / 
Те тя на Вільчинсь ка. – 2003. – № 6. – С. 22–23.
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622. Гам рець кий І. Мо в леннєво-публіци с тич на куль ту ра учнів: один 
з ас пектів / Іван Гам рець кий. – 1999. – № 12. – С. 14–15.

623. Гнат ко вич Т.Ре алізація ком пе тентнісно го підхо ду в про цесі ви -
вчен ня склад нопідряд но го ре чен ня / Те тя на Гнат ко вич. – 2008. – № 10. 
– С. 24–31. – Бібліогр.: 6 назв; Прим.: 3 на зви.

624. Гнат ко вич Т. Син та к сичні впра ви в си с темі фор му ван ня мов ної 
ком пе тент ності шко лярів / Те тя на Гнат ко вич. – 2010. – № 6. – С. 13–18. 
– (Уро ки ме то ди ста). – Прим.: 10 назв.

625. Гоп штер Є. Функційно-стилістич ний підхід до вив чен ня зай мен-
ни ка / Євгенія Гоп штер. – 2008. – № 4. – С. 2–5. – Прим.: 14 назв.

626. Гор ба чук Д.Звер тан ня як еле мент діло во го мо в лен ня / Дми т ро 
Гор ба чук. – 2006. – № 12. – С. 2–4.

627. Грев це ва Т. Ал го ритмічний підхід до розв’язан ня склад них 
пи тань ор фо графії: (пра во пис при кмет ни ко вих та дієпри кмет ни ко-
вих суфіксів) / Та ма ра Грев це ва, Оле на Над точій. – 1998. – № 2. 
– С. 22–24.

628. Гри бан Г.Взаємозв’язок у вив ченні мо ви і літе ра ту ри / Га ли на 
Гри бан. – 1998. – № 2. – С. 19–22.

629. Да ниль чук О. Про гра ма з ри то ри ки. 1–11 класи / Оль га Да ниль-
чук, Інна Та ра синсь ка. – 2000. – № 7. – С. 34–36. – (Ав торські ме то ди-
ки).

630. Да цюк І. Інто наційно-сми слові впра ви під час вив чен ня пун к-
ту ації у про сто му ус к лад не но му ре ченні / Іван Да цюк. – 1996. – № 11. 
– С. 29–32.

631. Да цюк І.При чи ни пун к ту аційних по ми лок у про сто му ус к лад не-
но му ре ченні / Іван Да цюк. – 1996. – № 10. – С. 28–30.

632. Да цюк І.Тво ри на ос нові спо сте ре жень / Іван Да цюк. – 2000. 
– № 6. – С. 20–21.

633. Ди ка Н. По нят тя куль ту ри мо в лен ня учнів / На талія Ди ка. 
– 2002. – № 2. – С. 50–51.

634. Ди ка Н. Ро бо та над гра ма тич ни ми (мор фо логічни ми) по мил ка-
ми / На талія Ди ка. – 2002. – № 12. – С. 30–33. 

635. Ди ка Н. Ро бо та над гра ма тич ни ми (син та к сич ни ми) по мил ка ми 
/ На талія Ди ка. – 2003. – № 1. – С. 40–42.
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636. Ди ка Н. Слов ник ос нов них тру д нощів що до ви мо ви та на пи сан-
ня слів / На талія Ди ка. – 2003. – № 2. – С. 34–36.

637. Ди ка Н. Як пра виль но вжи ва ти сло во «грив ня» / На талія Ди ка. 
– 1999. – № 3. – С. 38–39.

638. Дон чен ко Т.Мо в леннєвий роз ви ток як на у ко во-ме то дич на про-
б ле ма / Та ма ра Дон чен ко. – 2006. – № 5. – С. 2–5. – Прим.: 6 назв.

639. Дон чен ко Т. Уро ки мо ви ма ють ста ти уро ка ми сло вес ності / 
Та ма ра Дон чен ко. – 1995. – № 4. – С. 36–38.

640. Дон чен ко Т. Фор му ван ня в учнів по нят тя про ти пи мо в лен ня 
і ти по логічну стру к ту ру тек сту / Та ма ра Дон чен ко. – 2004. – № 4. 
– С. 23–26.

641. До роз В. Вив чен ня ук раїнської ле к си ки в поліет но мов них шко-
лах: лінгво куль ту ро логічна ро бо та / Вікторія До роз. – 2005. – № 12. 
– С. 10–13.

642. До роз В. Нав чан ня ук раїнської мо ви у про цесі фор му ван ня 
го тов ності до міжетнічної ко мунікації / Вікторія До роз. – 2010. – № 7. 
– С. 2–7. – (Но вий освітній простір). – Прим.: 16 назв.

643. Ду бо вик С.Фор му ван ня гра ма тич них на ви чок: функціональ на 
орієнтація / Світла на Ду бо вик. – 1998. – № 6. – С. 29–31.

644. Дуд ко І. Се ман ти ко-гра ма тичні та функціональні особ ли вості 
зай мен ників: до пи тан ня про вив чен ня / Іри на Дуд ко. – 2007. – № 2. 
– С. 2–5. – Прим.: 11 назв.

645. Забіяка В. Ро бо та зі слов ни ком / Віра Забіяка; [пе редм.] Лю бов 
Дро фань. – 1998. – № 4. – С. 22–25.

646. За бо лот ний О. Особ ли вості уз год жен ня при суд ка в числі з 
ря дом од норідних підметів / Оле к сандр За бо лот ний. – 2003. – № 9. 
– С. 32–33.

647. За бо лот ний О. Роз ви ток нав чаль но-пізна валь ної ак тив ності 
учнів. Проб лемні си ту ації / Оле к сандр За бо лот ний. – 2004. – № 12. – 
С. 27–29. – Прим.: 5 назв.

648. Заєць В. Тек сти із зав дан ня ми для аудіюван ня і чи тан ня мовч ки 
/ Ва лен ти на Заєць. – 2010. – № 12. – С. 19–22. – (Ди да к тич на скарб нич-
ка).
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649. Іва шень Л. Без спо луч ни кові ре чен ня: (ди да к тич ний ма теріал) / 
скла ла Лілія Іва шень. – 1997. – № 1. – С. 54–57.

650. Ісак Н. Сло вос по лу чен ня в курсі шкільно го син та к си су / На талія 
Ісак. – 2006. – № 10. – С. 2–6.

651. Каліш В. Поліфункціональність сло ва: Фор му ван ня мов них 
умінь / Ва лен ти на Каліш. – 2001. – № 6. – С. 19–22.

652. Канєвська О. На на ших уро ках / за ма теріала ми учнівських 
творів підго ту ва ла Оле на Канєвська. – 1997. – № 3. – С. 53–55.

653. Ква щук А. Вив чаємо сло вотвір: за пи тан ня, зав дан ня й відповіді 
/ Ана толій Ква щук. – 2005. – № 6. – С. 7–8.

654.  Ква щук А. Для до пит ли вих про склад нопідрядні ре чен ня: у 
за пи тан нях і відповідях / Ана толій Ква щук. – 2002. – № 12. – С. 28–30.

655. Ква щук А. Ко ли «пи тан ня» без силі… / Ана толій Ква щук. – 2001. 
– № 3. – С. 44–46. [Про гра ма тичні кон ст рукції, у про цесі аналізу яких 
«пи тан ня» ста ви ти або не потрібно, або вжи ван ня їх мож на істот но 
об ме жи ти.]

656. Ква щук А. На до по мо гу вчи те лям-сло вес ни кам / Ана толій 
Ква  щук. – 1997. – № 3. – С. 52–53. [При к ла ди склад них зав дань для 
пе ревірки знань з мо ви як на уроці, так і на шкільній олімпіаді.] 

657. Ква щук А. По нят тя про ос но ву сло ва: (те с тові зав дан ня) / Ана-
толій Ква щук. – 1999. – № 4. – С. 21–24.

658. Ква щук А. Про прий мен ник і спо луч ник для до пит ли вих учнів: 
за пи тан ня, зав дан ня й відповіді / Ана толій Ква щук. – 2004. – № 2. 
– С. 35–38.

659. Ква щук А. Пун к ту ація для до пит ли вих: за пи тан ня, зав дан ня й 
відповіді / Ана толій Ква щук, Те тя на Гон тар. – 2005. – № 11. – С. 2–5.

660.  Ква щук А. Склад но су ряд не ре чен ня: (те с тові зав дан ня) / Ана-
толій Ква щук. – 1998. – № 9. – С.16–17.

661. Ква щук А. Уч ням – про дієсло во: за пи тан ня, зав дан ня, відповіді 
/ Ана толій Ква щук, Те тя на Гон тар. – 2007. – № 4. – С. 17–18.

662. Ква щук А. Цікаві ма теріали для уроків з фо не ти ки, ор фо епії і 
графіки / Ана толій Ква щук, Ал ла Ко с тюк. – 2001. – № 11. – С. 47–49.
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663. Ко валь Л. Роз ви валь не нав чан ня у пра к тиці / Лю бов Ко валь. 
– 2002. – № 10. – С. 24–30.

664. Кон д ратьєва Г. Вив чен ня уза галь не но-осо бо вих ре чень / Га ли-
на Кон д ратьєва. – 1995. – № 3. – С. 35–37.

665. Коць Т. Опа но вуємо мо воз нав чу на у ку: [терміни мо воз нав чих 
по нять] / Те тя на Коць. – 2003. – № 1. – С. 33–35.

666. Ко шар на О. Засіб підви щен ня гра мот ності учнів [ор фо графічної 
і пун к ту аційної] / Оле к сан д ра Ко шар на. – 1999. – № 7. – С. 34–36.

667. Ку ляс П. Ре да гу ван ня – спра ва потрібна і ціка ва: пра к тичні зав-
дан ня / підго ту вав Па в ло Ку ляс. – 2003. – № 2. – С. 51–56.

668. Ку че рук О. Еко логічне ви хо ван ня на уро ках мо ви / Ок са на Ку че-
рук. – 1997. – № 4. – С. 20–22.

669. Ку че рук О. За со би ес те тич ної ви раз ності мо ви та їх вплив на 
учнів / Ок са на Ку че рук. – 1998. – № 3. – С. 13–15. – Бібліогр.: 14 назв.

670. Лапіна А. Ха ра к те ри сти ка про сто го ре чен ня / Ал ла Лапіна. 
– 2008. – № 9. – С. 6–9. – Бібліогр.: 5 назв.

671. Ло па тюк К. Прий ом зіста в лен ня у про цесі вив чен ня ук раїнської 
мо ви в російсь ко мов но му се ре до вищі / Ка те ри на Ло па тюк. – 2003. 
– № 3. – С. 38–39.

672. Ма ка рен ко В. Ще раз про ро бо ту над по мил ка ми / Во ло ди мир 
Ма ка рен ко. – 2000. – № 7. – С. 37–39.

673. Мам чур Л. Вне сок В. Су хо м линсь ко го в теорію і пра к ти ку на -
вчан ня рідної мо ви / Лідія Мам чур. – 1998. – № 9. – С. 63–64. – (З ре -
дакц. по шти).

674. Мам чур Л. Су хо м линсь кий про ро бо ту над сло вом / Лідія Мам-
чур. – 1998. – № 3. – С. 56–58.

675. Ма рун М. Діло ве мо в лен ня в школі / Ми ко ла Ма рун. – 1999. 
– № 10. – С. 27–30.

676. Маць ко Л. Но вий підхід до пе ре ка зу з твор чим зав дан ням / Лю -
бов Маць ко, Ок са на Маць ко, Ок са на Ка ли та. – 2007. – № 5. – С. 2–5.

677. Мель ник Л. Роз ви ток мо в лен ня. Ус на роз гор ну та відповідь 
на лінгвістич ну те му уза галь ню валь но го ха ра к те ру: склад нопідряд не 
ре чен ня / Лідія Мель ник. – 2003. – № 12. – С. 37–38.
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678. Мель ни чай ко В. Ди да к тичні мож ли вості пе ре казів-мініатюр / 
Во ло ди мир Мель ни чай ко. – 1995. – № 9. – С. 31–34.

679.  Мель ни чай ко В. Еле мен ти лінгвістич но го аналізу ху дож нь о-
го тек сту на уро ках мо ви / Во ло ди мир Мель ни чай ко. – 1998. – № 2. 
– С. 15–18.

680. Ми хай люк В. Ас пе к ти фор му ван ня куль ту ри діло во го мо в лен ня 
/ Ва лен ти на Ми хай люк. – 2001. – № 3. – С. 41–44. – (Від теорії до пра к-
ти ки).

681. Ми хай люк В. Мо де лю ван ня як важ ли вий засіб фор му ван ня 
куль ту ри діло во го мо в лен ня / Ва лен ти на Ми хай люк. – 1999. – № 7. 
– С. 28–31.

682. Ми хай люк В. Пе ре к лад у фор му ванні куль ту ри діло во го мо в лен-
ня / Ва лен ти на Ми хай люк. – 1999. – № 5. – С. 26–29.

683. Мо гиль ниць ка Г. Кілька ду мок що до про б ле ми де про-
номіналізації зай мен ників і не тільки… / Га ли на Мо гиль ниць ка. – 2009. 
– № 4. – С. 14–16.

684. Мо гиль ниць ка Г. Розрізняй мо порівнян ня, порівняльні зво ро-
ти і підрядні ре чен ня з порівняль ним змістом / Га ли на Мо гиль ниць ка. 
– 2010. – № 11. – С. 2–8.

685. Му к вич І. Мікро ди к тан ти / Іван Му к вич. – 2003. – № 12. 
– С. 43–44.

686. Не войт В. Сло ва роз повіда ють / Ва лен ти на Не войт. – 1996. 
– № 12. – С. 22–23. – (Жи ве сло во).

687. Неліна Т. Збе режімо цю пер ли ну: [клич ний відмінок] / Те тя на 
Неліна. – 2006. – № 4. – С. 43–45.

688. Неліна Т. «Ко ли епітет б’є стрілою…». Ди да к тич ний ма теріал 
за «Слов ни ком епітетів ук раїнської мо ви» / Те тя на Неліна. – 2001. 
– № 12. – С. 48–52.

689. Но во се ло ва В. Зба га чен ня мо в лен ня учнів ле к сич ни ми си ноніма-
ми / Ва лен ти на Но во се ло ва. – 1998. – № 4. – С. 18–22.

690. Обийкіна С. «Чи тай мо давні тит ла й ко ми…»: (еле мен ти істо-
рич ної гра ма ти ки на уро ках мо ви) / Світла на Обийкіна. – 2000. – № 9. 
– С. 35–37. – Прим.: 5 назв.
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691. Ого ле вець А. Вив ча ю чи числівник / Ан на Ого ле вець. – 1998. 
– № 11. – С. 19–21.

692. Омель чук С. Без спо луч ни ко ве склад не ре чен ня: фор му ван-
ня стилістич них умінь і на ви чок / Сергій Омель чук. – 2000. – № 11. 
– С. 27–29.

693. Омель чук С. Фор му ван ня ко муніка тив но-мо в леннєвих умінь: 
про б ле ма ви бо ру вправ: на ма теріалі склад них ре чень / Сергій Омель-
чук. – 2002. – № 12. – С. 26–28. – Прим.: 7 назв.

694. Омель чук С. Фор му ван ня мо в леннєво-ко муніка тив них умінь у 
про цесі вив чен ня син та к си су: лінгво ди да к тичні ас пе к ти / Сергій Омель-
чук. – 2006. – № 9. – С. 2–5. – Прим.: 12 назв.

695. Омель чук С. Фор му ван ня на ви чок стилістич но го аналізу склад-
них син та к сич них кон ст рукцій / Сергій Омель чук. – 2001. – № 5. 
– С. 33–34.

696. Па в лен ко О. Пле кай мо своє, пи то ме. Но тат ки не бай ду жо го вчи-
те ля / Оль га Па в лен ко. – 2010. – № 12. – С. 31–32.

697. Па в лен ко С. Ве лич на кра са мініатю ри / Сте пан Па в лен ко. 
– 1994. – № 2. – С. 62–63.

698. Па ли ха та Е. Фор му ван ня діалогічно го мо в лен ня в учнів се редніх 
класів / Еле о но ра Па ли ха та. – 1995. – № 9. – С. 27–31.

699. Пасічник Т. Еко логічне ви хо ван ня на уро ках мо ви / Те тя на 
Пасічник. – 2007. – № 7. – С. 2–4.

700. Па хо лок З. Под воєні прислівни ки: особ ли вості оп ра цю ван ня / 
Зінаїда Па хо лок. – 1999. – № 3. – С. 35–38. – Прим.: 5 назв.

701. Па хо лок З. Та ка не про ста «найп ростіша» стилістич на фігу ра. 
Про свідо ме і несвідо ме ви ко ри стан ня тав то логії / Зінаїда Па хо лок. 
– 2002. – № 9. – С. 11–14. – Прим.: 10 назв.

702. Паш ник Т. Не с тан дартні нав чальні ди к тан ти / Те тя на Паш ник. 
– 2007. – № 6. – С. 8.

703. Пен ти люк М. Аналіз тек сту на уро ках мо ви / Марія Пен ти люк. 
– 1999. – № 3. – С. 30–32. – Бібліогр.: 9 назв.

704. Пен ти люк М. Уро ки роз вит ку зв’яз но го мо в лен ня чи ко муніка-
тив них умінь і на ви чок? / Марія Пен ти люк. – 2010. – № 3. – С. 2–5. – 
(Ак цен ту ації). – Прим.: 17 назв.
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705. Пе редрій Г. Вив чен ня склад них пи тань шкільно го сло во тво ру / 
Ган на Пе редрій. – 2004. – № 2. – С. 29–35. – Прим.: 9 назв.

706. Пе редрій Г. Дієприслівник / Ган на Пе редрій. – 1994. – № 12. 
– С. 36–38. 

707. Пе щак М. Пра во пис за го ловків / Марія Пе щак. – 1994. – № 12. 
– С. 44–47. – (Кон суль тації). 

708. По ра ло Н. Уро ки за епігра фом / На талія По ра ло. – 2002. 
– № 11. – С. 50–53.

709. При стай Б. Про подвійне на го ло шен ня слів / Бо г дан При стай. 
– 1997. – № 5-6. – С. 37–38.

710. Про цен ко Т. Ос новні ви пад ки чер гу ван ня у/в, і/й / Те тя на 
Про цен ко. – 2010. – № 1. – С. 30–32. – (Черк. гімназія № 31). 

711. Рад чен ко Н. Уза галь нен ня вив че но го про зай мен ник / На талія 
Рад чен ко. – 2008. – № 5. – С. 17–19.

712. Ремінна Р. Про де які прий мен ни ко во-імен ни кові сло во спо лу ки 
/ Раїса Ремінна. – 2007. – № 3. – С. 9–10.

713. Ре шодь ко Л. Склад не ре чен ня: ма теріали до те ма тич ної 
пе ревірки знань / Лідія Ре шодь ко. – 2008. – № 12. – С. 10–14.

714. Різни чен ко О. Ук раїнські од но рим ки?.. А чом би й ні? / Оле к са 
Різничен ко. – 1999. – № 6. – С. 59–60. – (З ре дакц. по шти).

715. Ро гач О. Відет нонімні фра зео логізми / Ок са на Ро гач. – 1997. 
– № 4. – С. 15–17.

716. Роз роб ка уро ку / Галина Ко лод ко; Галина Кізюн. – 1995. – № 3. 
– С. 37–39. – Зміст: Ви ди при судків. Ти ре між підме том і при суд ком 
(закріплен ня) / Г. Ко лод ко. Си с те ма ти зація й уза галь нен ня знань з 
те ми «Склад не ре чен ня» / Г. Кізюн. [Ма теріали зі збірни ка «Уро ки 
щи рості й лю бові», вид. Кра силівським рай он ним ме то доб’єднан ням 
учи телів ук раїнської мо ви і літе ра ту ри (Хмель ниць ка обл.).]

717. Ро ма нен ко Ю. Ге не за на шо го мо воісну ван ня: есеїстич ний роз-
ми сел про ста но в лен ня функційно-сми сло вих типів ук раїнсько го мо в-
лен ня / Юлія Ро ма нен ко. – 2006. – № 4. – С. 19–21.

718. Ро ма нен ко Ю. За с воєння жан ро во-стилістич них різно видів 
опи су на уро ках мо ви / Юлія Ро ма нен ко. – 2006. – № 11. – С. 6–11. – 
Бібліогр.: 7 назв.
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719. Ро ма нен ко Ю. Кон спе к ту ван ня на у ко во-нав чаль них текстів 
як спосіб за своєння ко муніка тив них стра тегій тек сто тво рен ня / Юлія 
Ро ма нен ко. – 2005. – № 4. – С. 2–7. – Прим.: 13 назв.

720. Ро ма нюк Є. Ди да к тич ний ма теріал з куль ту ри мо в лен ня: на го-
лос / Євген Ро ма нюк. – 2008. – № 9. – С. 2–5.

721. Ро ма нюк Є. Зав дан ня з куль ту ри мо в лен ня: сло во вжи ван ня / 
Євген Ро ма нюк. – 2010. – № 12. – С. 16–18. – (Ди да к тич на скарб нич ка).

722. Ро я но ва А. Ле к си ка і фра зео логія: Пе ревірка і ко рекція знань, 
умінь та на ви чок / Алев ти на Ро я но ва. – 2007. – № 5. – С. 10–11.

723. Руд ниць ка О. Аналіз по ми лок та за побіган ня їм у пе ре ка зах і 
тво рах / Оль га Руд ниць ка. – 2007. – № 4. – С. 2–5. – (Май стер-клас).

724. Ря бу ха Н. Уза галь нен ня і си с те ма ти зація те ми «Спо луч ник». 
На ма теріалі творів Пла то на Во ронь ка / На талія Ря бу ха. – 2008. – № 4. 
– С. 6–7.

725. Ря бу ха Н. Уза галь нен ня те ми «Звер тан ня». На ма теріалі по езій 
Пла то на Во ронь ка / На талія Ря бу ха. – 2008. – № 1. – С. 7–8.

726. Са ба дош М. Найс вятіша лю бов – ма те ринсь ка: твір-роз дум / 
Марія Са ба дош. – 2004. – № 5. – С. 2–3.

727. Са мо дай Л. Прик мет ник як ча с ти на мо ви / Люд ми ла Са мо дай. 
– 2003. – № 12. – С. 42–43.

728. Сергієнко В. Дво крап ка й ти ре в без спо луч ни ко вих склад них 
ре чен нях / Віра Сергієнко. – 2003. – № 12. – С. 39–40.

729. Си до рен ко Т. Уза галь нюємо знан ня з те ми «Дієсло во» / Те тя на 
Си до рен ко. – 2007. – № 4. – С. 19–20.

730. Сил ка А. Вив чен ня од но склад них і не пов них ре чень / Ал ла Сил-
ка. – 2010. – № 2. – С. 2–5. – Прим.: 7 назв.

731. Со ко ло ва С. Фра зео логія – дже ре ло гу мо ру та са ти ри повісті 
І. Не чуя-Ле виць ко го «Кай да ше ва сім’я» / Софія Со ко ло ва. – 2004. 
– № 10. – С. 11–15.

732. Со ловйо ва М. Ак ту аль не чле ну ван ня ре чен ня як засіб міжфра-
зо во го зв’яз ку: урок мо в леннєво го роз вит ку на краєзнав чо му ма теріалі: 
[про Поліну Оси пен ко] / Ма ри на Со ловйо ва. – 2010. – № 12. – С. 8–11. 

733. Стель ма хо вич М. Еле мен ти істо риз му на уро ках ук раїнської 
мо ви / Ми ро слав Стель ма хо вич. – 1996. – № 7. – С. 20–23. – Прим.: 
4 на зви.
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734. Стеців Л. «Ду ша і пісня спо конвік жи ва»: підго тов ка до на пи сан-
ня тво ру за да ним по чат ком / Лідія Стеців. – 2004. – № 5. – С. 12–17.

735. Те к люк В. Вив чен ня склад них ре чень з різни ми ви да ми зв’яз ку / 
Вар ва ра Те к люк. – 2004. – № 12. – С. 25–27.

736. Ти хо ша В. Нав чан ню мо ви – ко муніка тив ну спря мо ваність: (з 
досвіду ро бо ти гімназії № 6 м. Хер со на) / Ва лен ти на Ти хо ша. – 1996. 
– № 3. – С. 59–61. – (З ре дакц. по шти).

737. Ти хо ша В. Ро бо та над сло вом на уро ках син та к си су / Ва лен ти на 
Ти хо ша. – 1998. – № 5. – С. 42–44.

738. Ти хо ша В. Урок уза галь нен ня та си с те ма ти зації вив че но го на 
уро ках мо ви / Ва лен ти на Ти хо ша. – 1997. – № 4. – С. 13–15.

739. Тур ло І. Про гра мо вані карт ки до те ми «Ви ди склад нопідряд них 
ре чень» / Іри на Тур ло. – 1995. – № 3. – С. 40–42.

740. Фе до рен ко В. Відо мості про хри сти янсь ку куль ту ру як засіб 
те ма тич ної ор ганізації уро ку / Ва лерій Фе до рен ко, Юлія Гри го рен ко. 
– 2006. – № 6. – С. 11–18. – Прим.: 4 на зви.

741. Фе до рен ко В. Ди к тант як фор ма дер жав ної підсум ко вої ате-
стації з ук раїнської мо ви / Ва лерій Фе до рен ко. – 2010. – № 5. – С. 20–24. 
– (Го туємо ся до ДПА). – Зі змісту: [Зраз ки текстів, що відповіда ють 
ви мо гам до ди к тантів для ДПА].

742. Фе до рен ко В. Пле кан ня мов ної ви хо ва ності шко лярів / Ва лерій 
Фе до рен ко. – 2006. – № 6. – С. 18–23.

743. Фе до рен ко В. Си с тем ний ха ра к тер ро бо ти над підне сен ням 
куль ту ри мо в лен ня учнів / Ва лерій Фе до рен ко, Світла на Ко ва лен ко. 
– 2006. – № 6. – С. 23–27.

744. Фе сен ко О. Ук раїнські мо ти ви у твор чості Фри де ри ка Шо пе на / 
Ок са на Фе сен ко. – 2010. – № 10. – С. 5–8.

745. Фо ро стюк Т. Урізно манітнюємо фор ми за нять / Те тя на Фо ро-
стюк. – 2000. – № 10. – С. 35–38.

746. Хом’як І. Ал го рит му ван ня нав чаль но го ма теріалу з ор фо графії 
/ Іван Хом’як. – 1999. – № 5. – С. 18–20.

747. Хом’як І. Вив чен ня ле к си ки у поєднанні з ор фо графією / Іван 
Хом’як. – 2002. – № 6. – С. 20–24. – Прим.: 9 назв.
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748. Хом’як І. Ви зна чен ня ор фо гра ми у пи сем но му мо в ленні / Іван 
Хом’як. – 2000. – № 2. – С. 29–31.

749. Хом’як І. Два не стан дарт них уро ки з мо ви [у ви гляді засідан ня 
бізнес-клу бу та урок-мандрівка] / Іван Хом’як. – 1997. – № 1. – С. 40–44.

750. Хом’як І. Нав чан ня ор фо графії в умо вах інтер фе ру ю чих впливів 
/ Іван Хом’як. – 1997. – № 7. – С. 52–56.

751. Хом’як І. Порівняль ний прий ом у си с темі нав чан ня ор фо графії 
/ Іван Хом’як. – 1997. – № 11. – С. 29–33. – Прим.: 6 назв.

752. Хом’як І. Проб ле ма фор му ван ня ор фо графічних на ви чок в 
учнів се ред ньої шко ли / Іван Хом’як. – 1995. – № 7. – С. 20–23. – Прим.: 
14 назв.

753. Христіаніно ва Р. Ко муніка тив но орієнто вані ка те горії склад-
нопідряд но го ре чен ня / Раїса Христіаніно ва. – 2009. – № 10. – С. 54–56. 
– Прим.: 13 назв.

754. Чор но ус В. Под воєння букв на по з на чен ня збігу од на ко вих 
звуків / Ва лен ти на Чор но ус. – 2000. – № 7. – С. 39–40. – (Кон спе к ти уро-
ку).

755. Шиш ко О. Ім’я та йо го носій: ма теріали до інте граційно го 
вив чен ня дра ми Ми ко ли Куліша «Ми на Ма зай ло» / Ок са на Шиш ко. 
– 2006. – № 4. – С. 5–10. – Прим.: 28 назв.

756. Ющук І. До ме то ди ки син та к сич но го аналізу ре чен ня / Іван 
Ющук. – 2003. – № 10. – С. 33–37.

757. Ющук І. Те с ти з пра во пи су: за посібни ком І.П. Ющу ка «Прак-
ти кум з пра во пи су ук раїнської мо ви» / Іван Ющук. – 2007. – № 1. – 
С. 10–14; № 2. – С. 6–9; № 3. – С. 6–9. 

758. Яворсь ка С. Бу до ва сло ва і сло вотвір: (ро бо та з ор фо графії) / 
Сте фанія Яворсь ка. – 1997. – № 5-6. – С. 39–42. 

759. Яворсь ка С. Ор фо графічний розбір як впра ва / Сте фанія 
Яворсь ка. – 1997. – № 4. – С. 18–19.

760. Яворсь ка С. Си с те ма ро бо ти над ор фо графічни ми по мил ка ми / 
Сте фанія Яворсь ка. – 1998. – № 3. – С. 22–24.

761. Яворсь ка С. Фор му ван ня пра во пис них на ви чок учнів / Сте фанія 
Яворсь ка. – 1996. – № 11. – С. 32–35.
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762. Яки мен ко Н. Не вер бальні за со би діло во го спілку ван ня: кон-
спект уро ку в стар ших кла сах / На талія Яки мен ко. – 2003. – № 5. 
– С. 42–45.

5, 5–6, 5–7, 5–8, 5–9, 5–11 кла си

763. Бон да рен ко Н. Бу до ва сло ва. Сло вотвір. Ор фо графія: чер гу ван-
ня го лос них і при го лос них звуків у ко ре нях слів. 5 клас / Неллі Бон да-
рен ко. – 2004. – № 4. – С. 42–44.

764. Бон да рен ко Н. Ле к си ко логія. 5 клас / Неллі Бон да рен ко. – 2003. 
– № 9. – С. 51–55.

765. Бон да рен ко Н. Нав чан ня діалогічно го мо в лен ня: уро ки з те ми 
«Діалог» у 5 класі / Неллі Бон да рен ко. – 2002. – № 5. – С. 28–31.

766. Бон да рен ко Н. Ук раїнська мо ва. Орієнтов не ка лен дар не пла ну-
ван ня уроків та те ма тич но го кон т ро лю у шко лах із російсь кою мо вою 
нав чан ня / скла ли Неллі Бон да рен ко, Ал ла Яр мо люк. – 2005. – № 8. 
– С. 10–15. – (12-річна шко ла. 5 клас).

767. Бон да рен ко Н. Уро ки зв’яз но го мо в лен ня в 5 класі / Неллі Бон-
да рен ко. – 2003. – № 3. – С. 42–43.

768. Бон да рен ко Н. Уро ки роз вит ку зв’яз но го мо в лен ня в 5 класі / 
Неллі Бон да рен ко. – Лист. Ад ре са. – 2002. – № 6. – С. 28–30; Особ ли-
вості по бу до ви опи су. До к лад ний пе ре каз тек сту роз повідно го ха ра к те-
ру з еле мен та ми опи су пред ме та. – № 11. – С. 55–59; До к лад ний пе ре каз 
– опис тва ри ни. – 2003. – № 1. – С. 43–46.

769. Бон да рен ко Н. Уро ки роз вит ку мо в лен ня. 5 клас. Особ ли вості 
по бу до ви роз ду му. До к лад ний пе ре каз тек сту-роз ду му / Неллі Бон да-
рен ко. – 2004. – № 1. – С. 35–38.

770. Бон да рен ко Н. Фра зео логія. Фра зео логізми, їх ле к сич не зна чен-
ня. Вжи ван ня фра зео логізмів у мо в ленні. 5 клас / Неллі Бон да рен ко. 
– 2004. – № 9. – С. 45–48.

771. Бу тен ко О. До 55-ї річниці Пе ре мо ги: (ди да к тич ний ма теріал 
для 5–9-х класів) / Оль га Бу тен ко. – 2000. – № 4. – С. 40–43.

772. Вар заць ка Л. Ме то ди ка інтег ро ва но го уро ку мо ви. 5 клас / 
Ла ри са Вар заць ка, Люд ми ла Дво рець ка [I семестр]. – 2004. – № 3. – 
С. 31–50; ІІ се местр. – № 7. – С. 31–51. – (Вклад ка).
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773. Вітрук О. Урок зво рот но го зв’яз ку / Олексій Вітрук. – 1994. 
– № 5-6. – С. 38–41. [Уза галь нен ня і си с те ма ти зація знань учнів 5 кла су 
про ви ди ре чень.]

774. Гла зо ва О. Вступні уро ки з рідної мо ви у 5 класі / Оле к сан д-
ра Гла зо ва, Юрій Куз не цов. – 2003. – № 8. – С. 17–18. – Прим. ук лад.: 
Уточ нен ня див.: 2003, № 9, с. 43.

775. Гла зо ва О. Діло ве мо в лен ня (5–11 кла си) / Оле к сан д ра Гла зо ва, 
Те тя на Ко сян. – 5–7 кла си. – 1996. – № 8. – С. 46–53; 8–9 кла си. – № 9. 
– С. 25–32; 10–11 кла си. – № 10. – С. 23–28. [Урив ки з посібни ка для 
учнів шкіл, ПТУ, сту дентів пед учи лищ і вчи телів-сло вес ників.]

776. Гла зо ва О. Ма теріали до уроків мо ви у 5 класі / Оле к сан д ра Гла-
зо ва. – І чверть. – 1998. – № 8. – С. 22–41; ІІ чверть. – № 9. – С. 17–30; 
ІІІ чверть. – № 10. – С. 26–31; ІІІ чверть (про дов жен ня). – № 11. 
– С. 21–29; ІV чверть. – 1999. – № 2. – С. 18–24; ІV чверть (про дов жен-
ня). – № 3. – С. 23–29. 

777. Гла зо ва О. Нав чальні пе ре ка зи: (5–7 кла си). 5 клас / Оле к сан д-
ра Гла зо ва, Те тя на Ко сян. – 1995. – № 4. – С. 26–36.

778. Гла зо ва О. Нав чан ня діалогічно го мо в лен ня. 5 клас / Оле к сан д-
ра Гла зо ва. – 2003. – № 1. – С. 31–33.

779. Гла зо ва О. Орієнтов не ка лен дар не пла ну ван ня з ура ху ван ням 
те ма тич но го кон т ро лю за рівнем нав чаль них до сяг нень учнів. 5 клас 
(136 год, 4 год на ти ж день). І се местр / підго ту ва ла Оле к сан д ра Гла зо ва. 
– 2001. – № 7. – С. 27–43. – (Вклад ка).

780. Гла зо ва О. Ро бо та над тво ром-оповідан ням у 5–9 кла сах / скла-
ла Оле к сан д ра Гла зо ва. – І част.: 5 клас. 6 клас. – 2000. – № 5. – С. 32–36; 
ІІ част.: 7–9 клас. – № 6. – С. 13–20.

781. Гла зо ва О. Тво ри га зет них жанрів: (5–7 кла си) / скла ли Оле к-
сан д ра Гла зо ва, Те тя на Ко сян. – 1997. – № 3. – С. 41–49.

782. Гла зо ва О. Тек сти для аудіюван ня із зав дан ня ми для оціню ван-
ня ре зуль татів мо в леннєвої діяль ності учнів 5–11 класів за 12-баль ною 
си с те мою / Оле к сан д ра Гла зо ва. – 5–8 кла си. – 2001. – № 2. – С. 66–80; 
9–11 кла си. – № 3. – С. 1–16. – (Вклад ка).

783. Гла зо ва О. Тек сти для мов чаз но го чи тан ня із зав дан ня ми: для 
оціню ван ня ре зуль татів мо в леннєвої діяль ності учнів 5–6 класів за 
12-баль ною си с те мою / підго ту ва ла Оле к сан д ра Гла зо ва. – 2001. – 
№ 4. – С. 43–50.
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784. Го луб Н. Ле к си ка ус но го мо в лен ня учнів 5–7 класів / Ніна 
Го луб. – 1997. – № 1. – С. 51–53.

785. Дон чен ко Т. Вив чаємо те му «Стилісти ка і стилі мо в лен ня» в 
5 класі / Та ма ра Дон чен ко. – 2008. – № 7. – С. 2–4.

786. Дон чен ко Т. Зав дан ня до уроків зв’яз но го мо в лен ня. 5–6 кла си 
/ Та ма ра Дон чен ко. – 2005. – № 10. – С. 9–12.

787. Дон чен ко Т. Оп раць о вуємо те му «Мо ва і мо в лен ня» у 5 класі / 
Та ма ра Дон чен ко. – 2007. – № 10. – С. 14–16. – Прим.: 5 назв.

788. До роз В. Вив чен ня ук раїнської ле к си ки в 5–6 кла сах шкіл з 
ба га то національ ним кон тин ген том: лінгво куль ту ро логічний підхід / 
Вікторія До роз. – 2005. – № 10. – С. 4–8. – Бібліогр.: 11 назв.

789. Ду ня шен ко Н. Співвідно шен ня звуків і букв. Зву ко ве зна чен-
ня букв я, ю, є, ї. Урок у 5класі / На та ля Ду ня шен ко. – 2010. – № 7. 
– С. 12–14.

790. За бо лот ний В. Те с ти «По ри ро ку»: пра к ти кум з ор фо графії для 
п’яти к лас ників / Віктор За бо лот ний. – 2002. – № 1. – С. 25–26.

791. За бо лот ний О. Мо воз навчі турніри: вчи мо ся гра ю чись / Оле к-
сандр За бо лот ний. – 5–8 кла си. – 2003. – № 2. – С. 46–51; 9–11 кла си. 
– № 4. – С. 58–62.

792. Ко за чен ко С. Карт ки з фра зео логії для п’яти к лас ників / Світла-
на Ко за чен ко. – 2007. – № 5. – С. 12–13. – (З пед. досвіду).

793. Ло мо нос Є. Фор ми чу жо го мо в лен ня. Ма теріал до уроків у 
5 класі / Євдокія Ло мо нос. – 2002. – № 11. – С. 53–55.

794. Мель ни ко ва С. Те с ти на уро ках мо ви в 5–6 кла сах / Світла на 
Мель ни ко ва. – 2000. – № 5. – С. 37–40.

795. Мет чик Н. Склад не ре чен ня з без спо луч ни ко вим і спо луч ни ко-
вим зв’яз ком. 5 клас / Надія Мет чик. – 2009. – № 12. – С. 23–25. – (Порт-
ре ти майстрів).

796. Ми ро нен ко Т. Фор му ван ня об раз но го мис лен ня учнів на уро-
ках ле к си ко логії. 5 клас / Те тя на Ми ро нен ко. – 2003. – № 1. – С. 37–39.

797. Мов чан Р. Ка лен дар не пла ну ван ня. 5 клас / Раїса Мов чан, Люд-
ми ла Ша бель ни ко ва. – 2005. – № 2. – С. 39–40. – (Офіційно).
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798. Мов чун Л. Вступ ний урок з мо ви / Ла ри са Мов чун. – 2005. 
– № 8. – С. 23–25. – (12-річна шко ла. 5 клас).

799. Об ру чар А. Мандрівка в цар ст во Ле к си ко логії. Урок мо ви у 
5 класі / Ан же ла Об ру чар. – 2010. – № 2. – С. 8–9.

800. Пан чук О. Наш друг – апо ст роф!: урок-каз ка у 5 класі / Оле на 
Пан чук. – 2009. – № 5. – С. 14–15.

801. Пан чук О. «По е тич на, му зи каль на, маль ов ни ча…»: за со би ми ло-
звуч ності в ук раїнській мові: урок у 5 класі / Оле на Пан чук. – 2009. 
– № 2. – С. 20–21.

802. Пе редрій Г. Про вив чен ня фо не ти ки у 5 класі: лінгвістич ний 
ас пект / Ган на Пе редрій. – 2004. – № 11. – С. 4–9. – Прим.: 7 назв.

803. Пе ре ло мов І. Кон спект уро ку «Вжи ван ня м’яко го зна ка». 
5 клас / склав Іван Пе ре ло мов. – 1997. – № 10. – С. 32–34. 

804. Пе т ру ня М. Ди да к тич ний ма теріал з ук раїнської мо ви. 5–11 кла-
си / склав Ми ко ла Пе т ру ня. – 1998. – № 3. – С. 24–27; № 4. – С. 25–29.

805. Пе т ру ня М. Нав чальні ди к тан ти. 5–8 кла си / склав Ми ко ла Пе т-
ру ня. – 1998. – № 5. – С. 29–38.

806. При ту ла І. Різнорівневі зав дан ня для роз вит ку діалогічно го 
мо в лен ня учнів. 5 клас / Інна При ту ла. – 2009. – № 7-8. – С. 26. – (Інно-
ваційний урок).

807. Ро ма нюк Є. Сло вотвір. По нят тя про твірну ос но ву й похідне 
сло во. Афіксальні спо со би тво рен ня слів. 5 клас / Євген Ро ма нюк. 
– 2008. – № 10. – С. 8–10. – Прим. ук лад.: Ім’я ав то ра уточ не но у № 12, 
с. 9.

808. Ро ма нюк Є. У май стерні сло ва: урок з еле мен та ми про гра мо ва-
но го нав чан ня у 5 класі / Євген Ро ма нюк. – 2004. – № 6. – С. 12–15.

809. Си мо нен кова Т. Фор му ван ня національ но-мов ної осо би стості 
на уро ках мо ви в 5–7 кла сах / Те тя на Си мо нен кова. – 2000. – № 1. – 
С. 39–40.

810. Те к люк В. Вив чен ня фра зео логії в 5 класі / Вар ва ра Те к люк. – 
1999. – № 4. – С. 24–26.

811. Тес лен ко О. Міжпред метні зв’яз ки як ди да к тич на умо ва підви-
щен ня рівня знань учнів з фра зео логії: [5–7 кла си] / Ок са на Тес лен ко. 
– 2000. – № 1. – С. 37–39.

82



«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.

Методикавикладаннямови

812. Ти хо ша В. Рідна мо ва. Орієнтов не ка лен дар не пла ну ван ня / 
скла ла Ва лен ти на Ти хо ша. – 2005. – № 8. – С. 8–9. – (12-річна шко ла. 
5 клас).

813. Тур ло І. Ви ди роз бо ру на уро ках з мо ви у 5–11 кла сах: (опорні 
карт ки) / скла ла Іри на Тур ло. – 1996. – № 12. – С. 33–37.

814. Ющук І. Шлях до пізнан ня мо ви: про ви к ла дан ня рідної мо ви в 
5 класі / Іван Ющук. – 2005. – № 10. – С. 2–4.

6 кла с

815. Бон да рен ко Н. Ук раїнська мо ва. Орієнтов не ка лен дар не пла-
ну ван ня уроків та те ма тич но го кон т ро лю у ЗНЗ з російсь кою мо вою 
на вчан ня / скла ла Неллі Бон да рен ко. – 2006. – № 10. – С. 19–23. – (12-
річна шко ла. 6 клас).

816. Вар заць ка Л. Інтег ро вані уро ки рідної мо ви і мо в лен ня у 6 класі 
/ Ла ри са Вар заць ка. – 2007. – № 9. – С. 2–8.

817. Гла зо ва О. Ма теріали до уроків мо ви в 6 класі / скла ла Оле к-
сан д ра Гла зо ва. – І чверть (Пер ша ча с ти на). – 1999. – № 7. – С. 18–28; 
Дру га ча с ти на. – № 8. – С. 14–22; ІІ чверть. – № 9. – С. 20–27; ІІІ чверть 
[Пер ша ча с ти на]. – № 11. – С. 24–31; ІІІ чверть (Дру га ча с ти на). – № 12. 
– С. 15–23; ІV чверть. – 2000. – № 2. – С. 31–40.

818. Гла зо ва О. Нав чальні пе ре ка зи. 6 клас / Оле к сан д ра Гла зо ва, 
Те тя на Ко сян. – 1995. – № 5-6. – С. 13–25.

819. Гла зо ва О. Орієнтов не ка лен дар не пла ну ван ня ви к ла дан ня 
рідної мо ви з ура ху ван ням те ма тич но го кон т ро лю за рівнем нав чаль-
них до сяг нень учнів. 6 клас, І се местр / Оле к сан д ра Гла зо ва, Оле к сандр 
Ца рик. – 2001. – № 9. – С. 9–16, 57.

820. Гла зо ва О. Си ту а тивні впра ви для фор му ван ня умінь і на ви чок 
діалогічно го мо в лен ня. 6 клас / Оле к сан д ра Гла зо ва. – 2003. – № 3. – 
С. 36–38; № 5. – С. 40–42.

821. Дідук Г. Ро бо та з дієслівни ми екс пре се ма ми у 6 класі / Га ли на 
Дідук. – 1998. – № 4. – С. 29–31.

822. За бо лот ний О. Оціню ван ня нав чаль них до сяг нень учнів з 
ук раїнської (рідної) мо ви в 6 класі: за про гра мою 12-річної шко ли / 
Оле к сандр За бо лот ний. – 2006. – № 7. – С. 5–8.

83



«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.

Методикавикладаннямовийлітератури

823. Ко ломійчен ко О. Вив чен ня на пи сан ня російсь ких прізвищ 
ук раїнською мо вою в 6 класі / Оль га Ко ломійчен ко. – 1995. – № 1. – 
С. 56–58.

824. Ко риць ка Г. Пов то рен ня, уза галь нен ня та по глиб лен ня вив че-
но го / Га ли на Ко риць ка. – 2006. – № 9. – С. 6–12. – (12-річна шко ла. 
6 клас).

825. Ко риць ка Г. Різнозбірка ди к тантів для 6 кла су. Мор фо логія. 
Ор фо графія / Га ли на Ко риць ка. – 2008. – № 1. – С. 9–12.

826. Ко риць ка Г. Різнозбірка нав чаль них ди к тантів. 6 клас / Га ли на 
Ко риць ка. – 2007. – № 2. – С. 10–12.

827. Мішу ра О. Імен ник: урок-КВК у 6 класі / Оль га Мішу ра. – 2005. 
– № 6. – С. 9–10.

828. Омель чук С. За пи тан ня, їхня роль у роз вит ку мис леннєвої 
ак тив ності учнів. На ма теріалі підруч ників ук раїнської мо ви для 6 кла су 
12-річної шко ли / Сергій Омель чук. – 2010. – № 4. – С. 8–10. – (Ак цен ту-
ації).

829. Пе редрій Г. Дієсло во / Ган на Пе редрій. – 1994. – № 4. – С. 43–
47. – (За но ви ми підруч ни ка ми).

830. Под ра нець ка Н. Ле к си ка ук раїнської мо ви. 6 клас / На талія 
Под ра нець ка. – 2008. – № 9. – С. 26–30. – (Май стер-клас).

831. Си мо нен ко ва Л. Числівник / Лідія Си мо нен ко ва, Яро сла ва 
Ос таф. – 1994. – № 7. – С. 37–39. – (За но ви ми підруч ни ка ми).

832. Сте па нен ко-Мар дус О. Числівник як ча с ти на мо ви. Урок у 
6 класі / Ок са на Сте па нен ко-Мар дус. – 2010. – № 2. – С. 6–7.

833. Ше ле хо ва Г. Зай мен ник: [6 клас] / Га ли на Ше ле хо ва. – 1995. 
– № 9. – С. 34–37. – (За но ви ми підруч ни ка ми).

834. Ше ле хо ва Г. Про си с те му ро бо ти з роз вит ку зв’яз но го мо в лен-
ня учнів: [за но ви ми підруч ни ка ми для 6 кла су] / Га ли на Ше ле хо ва. – 
1994. – № 1. – С. 26–29.

835. Шу не вич О. Ча си дієсло ва: кон спект уро ку в 6 класі / Ок са на 
Шу не вич. – 2002. – № 5. – С. 31–33.

836. Юрійчук Н. Зба га чен ня мо в лен ня учнів діло вою ле к си кою: 
(6 клас) / На талія Юрійчук. – 2001. – № 4. – С. 51–54.
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837. Ющук І. Вив чен ня числівни ка в 6 класі / Іван Ющук. – 2005. – 
№ 1. – С. 14–19.

7, 7–8, 7–11 кла си

838. Бон да рен ко Н. Ук раїнська для шкіл з російсь кою мо вою нав-
чан ня: Орієнтов не ка лен дар не пла ну ван ня уроків і те ма тич но го кон т-
ро лю / Неллі Бон да рен ко. – 2007. – № 12. – С. 12–17. – (12-річна шко ла. 
7 клас, ІІ се местр).

839. Бра та щук І. «Ой вес на, вес на, днем крас на!» Інтег ро ва ний урок 
ук раїнської мо ви і мо в лен ня у 7 класі / Іри на Бра та щук. – 2010. – № 2. – 
С. 36–38. – (Творчість Лесі Ук раїнки: на ук. пізнан ня і ме тод. оп ра цюв.). 
– Бібліогр.: 5 назв.

840. Гла зо ва О. Вив чен ня типів мо в лен ня: (7 клас) / скла ла Оле к сан-
д ра Гла зо ва. – 1997. – № 12. – С. 14–22.

841. Гла зо ва О. Ма теріали до уроків ук раїнської мо ви для 5–7 
класів на 1993/94 нав чаль ний рік / Оле к сан д ра Гла зо ва, Те тя на Ко сян. 
– Чет вер та чверть [7 клас]*. – 1994. – № 2. – С. 23–62; [До пов нен ня] 
Ма теріали до уроків ук раїнської мо ви для 7 кла су. ІV чверть. – 1994. – 
№ 5-6. – С. 24–38.

* По ча ток див.: 1993, № 8, 10, 12.

842. Гла зо ва О. Ма теріали до уроків мо ви в 7 класі / скла ла Оле к-
сан д ра Гла зо ва. – І чверть. – 2000. – № 8. – С. 29–43; ІІ чверть. – № 10. 
– С. 26–35; ІІІ чверть. – № 12. – С. 20–33; ІV чверть. – 2001. – № 2. – 
С. 24–34.

843. Гла зо ва О. Нав чальні пе ре ка зи. 7 клас / Оле к сан д ра Гла зо ва, 
Те тя на Ко сян. – 1996. – № 5-6. – С. 29–42. – Зміст: Роз повідні тек сти з 
еле мен та ми зовнішності лю ди ни; Роз повідні тек сти з еле мен та ми опи су 
про цесів праці; Тек сти публіци с тич но го сти лю.

844. Гла зо ва О. Тек сти для аудіюван ня. 7–11 кла си / Оле к сан д ра 
Гла зо ва. – 2003. – № 2. – С. 37–44. – (Вклад ка).

845. Гла зо ва О. Тек сти для кон т роль но го чи тан ня мовч ки. 7–11 кла си 
/ підго ту ва ла Оле к сан д ра Гла зо ва. – 2003. – № 4. – С. 37–44. – (Вклад ка).

846. Гла зо ва О. Тек сти для мов чаз но го чи тан ня із зав дан ня ми для 
оціню ван ня рівня сфор мо ва ності мо в леннєвих на ви чок шко лярів. 7–8 
кла  си / підготувала Оле к сан д ра Гла зо ва. – 2001. – № 5. – С. 24–32.
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847. За бо лот ний В. Урок за хи с ту знань учнів (7 клас): [з те ми 
«Прислівник»] / Віктор За бо лот ний. – 1996. – № 7. – С. 34.

848. За бо лот ний О. Два уро ки Оле к сан д ра За бо лот но го. 1. Мо во-
знавчі де ба ти. Урок за хи с ту знань з те ми «Уза галь нен ня вив че но го про 
прислівник» у 7 класі. 2. Лідер-мо воз на вець. Урок – роль о ва гра на те му 
«Уза галь нен ня вив че но го про дієсло во та йо го фор ми» в 7 класі / Оле к-
сандр За бо лот ний. – 2009. – № 4. – С. 33–35. – (Порт ре ти майстрів). 

849. За бо лот ний О. Роз ви ток дослідниць ких здібно стей учнів 
7–9 класів під час вив чен ня син та к си су / Оле к сандр За бо лот ний. – 
2005. – № 4. – С. 7–10. – Прим.: 7 назв.

850. Клюз ко М. Урок-по до рож: (по вто рен ня та уза галь нен ня те ми 
«Дієпри кмет ник»): [7 клас] / Ми ко ла Клюз ко. – 1994. – № 1. – С. 29–
36.

851. Ко риць ка Г. Різнозбірка ди к тантів для 7 кла су / Га ли на Ко риць-
ка. – 2008. – № 10. – С. 11–13.

852. Мар ти нюк О. Особ ливі фор ми дієсло ва. 7 клас / Оль га Мар ти-
нюк. – 2002. – № 10. – С. 30, 39.

853. Ми рон чук В. Двос к ладні ре чен ня. Го ловні і дру го рядні чле ни 
ре чен ня: кон спект уро ку в 7 класі / Ва лен ти на Ми рон чук. – 2002. – № 5. 
– С. 34.

854. Наг ри бель на І. Вив чен ня служ бо вих ча с тин мо ви у 7 класі: 
функціональ но-стилістич ний підхід / Інна Наг ри бель на. – 2002. – № 6. 
– С. 24–27. – Прим.: 3 на зви.

855. Пе т раківська Л. Прислівник: роз роб ка уро ку в 7 класі / Люд ми-
ла Пе т раківська. – 2002. – № 7. – С. 31–32.

856. Стро га но ва Г. Функційно-се ман тич ний підхід до за своєння ле к-
си ки на уро ках роз вит ку мо в лен ня. 7 клас / Ган на Стро га но ва. – 2007. 
– № 4. – С. 9–11. – Прим.: 9 назв.

857. Те с ти і зав дан ня на уро ках мо ви у 7 класі. – 1996. – № 11. – 
С. 35–43. – Зміст: Дієпри кмет ник. Прислівник / О. Вітрук. Сло вос по лу-
чен ня / А. Ква щук. Пов то рен ня вив че но го / скла ла І. Бон дар чук.

858. Тур чин О. Підсум ко вий урок-кон курс за творчістю Шев чен ка: 
кон спект уро ку в 7 класі / Оль га Тур чин. – 2004. – № 3. – С. 26–28.
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859. Тюріна Т. Уза галь нен ня й си с те ма ти зація вив че но го про дієсло-
во. 7 клас / Те тя на Тюріна. – 2008. – № 12. – С. 15–16.

860. Ци шевсь ка Л. Лінгвістич на по до рож у світ зни ко мих рос лин. 
Інтег ро ва ний урок з ви ко ри стан ням муль ти медійних тех но логій. 7 клас 
/ Ла ри са Ци шевсь ка, Віра Гоц. – 2010. – № 2. – С. 14–18. – (Май стер-
клас).

861. Чух Г. Дієприслівник: кон спект уро ку в 7 класі / Га ли на Чух. – 
2005. – № 11. – С. 6–7.

862. Ше ле хо ва Г. Двос к лад не про сте ре чен ня: [7 клас] / Га ли на 
Ше ле хо ва. – 1995. – № 3. – С. 31–34. – (За но ви ми підруч ни ка ми). – 
Прим.: 3 на зви.

863. Ше ле хо ва Г. Уро ки роз вит ку зв’яз но го мо в лен ня в 7 класі / 
Га ли на Ше ле хо ва. – 1994. – № 4. – С. 39–43. – (За но ви ми підруч ни ка-
ми).

864. Ше ле хо ва Г. Фор му ван ня вмінь сприй ма ти ус не і пи сем не мо в-
лен ня. Різно ви ди вправ у 7 класі / Га ли на Ше ле хо ва. – 2004. – № 9. – 
С. 14–19. – Прим.: 10 назв.

8, 8–10 кла си

865. Бон да рен ко Н. Ук раїнська для шкіл з російсь кою мо вою нав-
чан ня. Орієнтов не ка лен дар не пла ну ван ня уроків і те ма тич но го кон т-
ро лю для 8 кла су 12-річної шко ли / Неллі Бон да рен ко. – 2008. – № 7. 
– С. 5–8.

866. Бур ко О. З рідним сло вом до зірок: урок – прес-кон фе ренція за 
повістю Іва на Ющу ка «Троє на Місяці»: [для 8 кла су] / Оль га Бур ко. – 
2007. – № 11. – С. 6–9. – Прим.: 4 на зви.

867. Бу тен ко О. Кон сти туція – Ос нов ний За кон Ук раїни: (ди да к-
тич ний ма теріал для 8 кла су) / скла ла Оль га Бу тен ко. – 1998. – № 5. – 
С. 38–39.

868. Верм’янсь ка О. Відо к ре м лені чле ни ре чен ня. 8 клас / Оль га 
Верм’янсь ка. – 2003. – № 1. – С. 35–37.

869. Гла зо ва О. Вив чен ня типів мо в лен ня. 8 клас / скла ла Оле к сан д-
ра Гла зо ва. – 1998. – № 1. – С. 31–35; № 2. – С. 27–31.

870. Гла зо ва О. Ма теріали до уроків ук раїнської мо ви у 8 класі / 
Оле к сан д ра Гла зо ва, Те тя на Ко сян. – Пер ша чверть. – 1994. – № 8. 
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– С. 30–37; Дру га чверть. – № 9. – С. 26–34; Тре тя чверть. – № 10-11. – 
С. 17–37; Чет вер та чверть. – 1995. – № 2. – С. 47–54.

871. Гла зо ва О. Ма теріали до уроків мо ви у 8 класі / скла ла Оле к-
сан д ра Гла зо ва. – І чверть. – 2000. – № 9. – С. 22–32; ІІ чверть. – № 11. 
– С. 20–26; ІІІ чверть. – 2001. – № 1. – С. 26–37; ІV чверть. – № 3. – 
С. 29–40.

872. Гла зо ва О. Нав чальні пе ре ка зи. 8 клас / Оле к сан д ра Гла зо ва, 
Те тя на Ко сян. – Роз повідні тек сти з еле мен та ми опи су пам’яток історії 
та куль ту ри. – 1996. – № 12. – С. 37–47; Тек сти публіци с тич но го сти лю; 
Тек сти на у ко во го сти лю. – 1997. – № 1. – С. 45–51.

873. Гла зо ва О. Пов то рен ня відо мо стей про стилі мо в лен ня. 8 клас / 
Оле к сан д ра Гла зо ва, Те тя на Ко сян. – 1997. – № 4. – С. 7–13.

874. Да ни люк Н. Вив чен ня на род нопісен них звер тань на уро ках 
мо ви: (8 клас) / Ніна Да ни люк. – 1997. – № 9. – С. 48–51. – Прим.: 
3 на зви.

875. Да цюк І. Фор му ван ня пун к ту аційних на ви чок в учнів 8 кла су під 
час вив чен ня те ми «Ре чен ня з відо к ре м ле ни ми чле на ми» / Іван Да цюк. 
– 1995. – № 1. – С. 46–49.

876. Ко риць ка Г. Різнозбірка ди к тантів. 8 клас / Га ли на Ко риць ка. 
– 2009. – № 11. – С. 33–34.

877. Мель ни ко ва С. Те с ти на уроці мо ви: (8–10 кла си) / ук ла ла 
Світла на Мель ни ко ва. – 1997. – № 10. – С. 28–32.

878. Тишківська Н. Розділові зна ки у ре чен нях з відо к ре м ле ни ми чле-
на ми: впра ви. 8 клас / Надія Тишківська. – 2005. – № 11. – С. 7–8.

879. Ча бан С. Усе про різно ви ди при судків: роз роб ка уро ку у 8 класі 
/ Світла на Ча бан. – 2001. – № 3. – С. 46–47.

880. Ющук І. Те с тові зав дан ня для 8 кла су / Іван Ющук. – 2003. 
– № 9. – С. 29–31.

881. Ярем чук Н. Роз ви ток мо в лен ня: ма теріали до уроків у 8 класі / 
На та ля Ярем чук. – 2003. – № 4. – С. 54–57.

882. Ярем чук Н. Роз ви ток ус но го мо в лен ня вось ми клас ників / На та-
ля Ярем чук. – 2001. – № 2. – С. 36–38.

88



«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.

Методикавикладаннямови

883. Яцен ко Н. Про сте ус к лад не не ре чен ня: про ект уро ку для 8 кла-
су / На та ля Яцен ко. – 2008. – № 1. – С. 4–6.

9, 9–11 кла си

884. Бон да рен ко Н. Ка лен дар не пла ну ван ня уроків ук раїнської 
мо ви для 9 кла су шкіл з російсь кою мо вою нав чан ня / Неллі Бон да рен-
ко. – 2009. – № 7-8. – С. 43–47.

885. Гав ри люк О. Вступні уро ки ук раїнської мо ви у 9 класі / Оле на 
Гав ри люк, Оле на Пан чук. – 2009. – № 7-8. – С. 18–25. – (Інно ваційний 
урок).

886. Гав ри люк О. «І нав ко ло буз ко ви ми хма ра ми розцвіта ють трав-
неві дні». Пов то рен ня і си с те ма ти зація вив че но го в 9 класі / Оле на Гав-
ри люк, Оле на Пан чук. – 2010. – № 4. – С. 5–7.

887. Гав ри люк О. «Світ який – ме ре жи во каз ко ве!»: урок мо ви в 
9 класі / Оле на Гав ри люк, Оле на Пан чук. – 2009. – № 11. – С. 2–4.

888. Гав ри люк О. Уквітчай мо світ наш!: урок ук раїнської мо ви в 
9 класі / Оле на Гав ри люк, Оле на Пан чук. – 2009. – № 9. – С. 7–10.

889. Гла зо ва О. Вив чен ня лінгвісти ки тек сту в 9 класі: пла ни-кон спе-
к ти уроків / підго ту ва ла Оле к сан д ра Гла зо ва. – 2002. – № 2. – С. 28–30, 
43–49. – Прим.: 8 назв.

890. Гла зо ва О. Ма теріали до уроків ук раїнської мо ви у 9 класі / 
Оле к сан д ра Гла зо ва, Те тя на Ко сян. – Пер ша чверть. – 1995. – № 8. 
– С. 14–29; Дру га чверть. – № 10-11. – С. 16–30; Тре тя чверть (1 част.). 
– № 12. – С. 16–21.

891. Гла зо ва О. Ма теріали до уроків ук раїнської мо ви в 9 класі / Оле-
к сан д ра Гла зо ва, Те тя на Ко сян. – Тре тя чверть (2 част.). – 1996. – № 1. 
– С. 28–48; Чет вер та чверть (1 част.). – № 2. – С. 15–41; Чет вер та чверть 
(2 част.). – № 3. – С. 31–40.

892. Гла зо ва О. Нав чальні пе ре ка зи. 9 клас / скла ли Оле к сан д ра 
Гла зо ва, Те тя на Ко сян. – Тек сти на у ко во го сти лю. – 1997. – № 10. 
– С. 23–27; Тек сти публіци с тич но го сти лю. Тек сти ху дож нь о го сти лю. 
– № 11. – С. 19–28.
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893. Гла зо ва О. Тво ри публіци с тич но го сти лю / скла ли Оле к сан д-
ра Гла зо ва, Те тя на Ко сян. – 9 клас: Пов то рен ня вив че но го про стилі 
мо в лен ня. – 1997. – № 5-6. – С. 43–47; 10 клас: Твор чий пе ре каз тек сту 
публіци с тич но го сти лю з про дов жен ням. – № 8. – С. 46–58; 11 клас. – 
№ 9. – С. 40–45.

894. Гла зо ва О. Тек сти для мов чаз но го чи тан ня із зав дан ня ми 
для оціню ван ня рівня сфор мо ва ності мо в леннєвих на ви чок шко лярів. 
9 клас / підго ту ва ла Оле к сан д ра Гла зо ва. – 2001. – № 6. – С. 13–18.

895. Го ло ва та Л. Мо в леннєвий роз ви ток учнів на ас пект них уро ках. 
9 клас / Ла ри са Го ло ва та. – 2003. – № 3. – С. 39–41.

896. Ко жу ховсь ка Л. Урок з фра зео логії у 9 класі: (на ма теріалі 
«Енеїди» І. Кот ля ревсь ко го) / Лідія Ко жу ховсь ка. – 1999. – № 4. 
– С. 30–32.

897. Ко мен дант С. Ди к тан ти для стар шо к лас ників / Сте фанія Ко мен-
дант. – [Тек сти з ро ма ну І. Баг ря но го «Сад Гет си мансь кий»]. – 1997. 
– № 11. – С. 33–37; [Тек сти за І. Баг ря ним та О. Гон ча ром]. – № 12. 
– С. 23–26.

898. Омель чук С. Вив чен ня склад но су ряд но го ре чен ня: гра ма ти ко-
стилістич на ро бо та. 9 клас / Сергій Омель чук. – 2002. – № 1. – С. 21–
24.

899. Ос т ровсь ка В. Склад не ре чен ня: (кон спект спа ре но го уро ку в 
9 класі) / Ва лен ти на Ос т ровсь ка. – 1999. – № 5. – С. 20–22.

900. Охрімен ко С. Звер тан ня. Кон спект уро ку в 9 класі / Світла на 
Охрімен ко. – 2008. – № 12. – С. 8–9.

901. Пліва чук К. Урок роз вит ку зв’яз но го мо в лен ня: (9 клас ) / скла-
ла Ка те ри на Пліва чук. – 1997. – № 2. – С. 51–52.

902. Сем чук Д. Звер тан ня. На ос нові лірич них творів ук раїнсько го 
ба ро ко – по езій Ла за ря (Лу ки) Ба ра но ви ча «Світ стря са ють гро зи – на 
людськії сльо зи» та Іва на Ма зе пи-Ко ля динсь ко го «Ду ма» / Дарія Сем-
чук. – 2005. – № 7. – С. 2–6. – (Уро ки сло вес ності у 9 класі). – Бібліогр.: 
8 назв.

903. Сем чук Д. Про сте і склад не ре чен ня. На ос нові тек сту по еми 
Се ба сть я на Кле но ви ча «Ро к со ланія» / Дарія Сем чук. – 2005. – № 9. 
– С. 10–13. – (Уро ки сло вес ності у 9 класі). – Бібліогр.: 7 назв. 
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904. Тка чук М. Епіграф (мот то) у тво рах стар шо к лас ників: (учи те-
леві до ек за менів) / Ми ко ла Тка чук. – 1996. – № 4. – С. 40–42.

905. Ше ле хо ва Г. Фор му ван ня у стар шо к лас ників ко муніка тив них 
вмінь і на ви чок / Га ли на Ше ле хо ва. – 1998. – № 1. – С. 38–41. – (За но ви-
ми підруч ни ка ми).

906. Юзюк В. Гро ма дянсь ке ви хо ван ня на уро ках рідної мо ви у 9 
класі. Ро бо та з тек стом / Вікторія Юзюк. – 2007. – № 6. – С. 5–7. – 
Бібліогр.: 5 назв.

907. Юрійчук Н. Роз ви ток діло во го мо в лен ня стар шо к лас ників: си с-
те ма вправ / На талія Юрійчук. – 2004. – № 2. – С. 39–40.

908. Яки мен ко Н. Підсум ко вий кон т роль знань з мо ви. 9 клас / 
На талія Яки мен ко. – 2004. – № 5. – С. 3–5.

10, 10–11 кла си

909. Бон да рен ко Н. Нав чан ня дер жав ної мо ви за но ви ми про гра-
ма ми і підруч ни ком [для ЗНЗ з рос. мо вою нав чан ня]. 10 клас / Неллі 
Бон да рен ко. – 2010. – № 7. – С. 8–11. 

910. Гав ри люк О. Сад рідної мо ви: вступ ний урок ук раїнської мо ви в 
10 класі / Оле на Гав ри люк, Оле на Пан чук. – 2010. – № 8. – С. 6–10.

911. Гла зо ва О. Ма теріали до уроків мо ви у 10 класі / скла ла Оле-
к сан д ра Гла зо ва. – Пер ша чверть. – 1998. – № 6. – С. 31–40. – Прим.: 
7 назв; ІІ чверть. – № 7. – С. 20–29; ІІІ чверть. – № 12. – С. 17–25; 
ІV чверть. – 1999. – № 1. – С. 24–34.

912. Гла зо ва О. Орієнтов не ка лен дар не пла ну ван ня ви к ла дан ня 
рідної мо ви з ура ху ван ням те ма тич но го кон т ро лю за рівнем нав чаль-
них до сяг нень учнів. 10–11 кла си / Оле к сан д ра Гла зо ва. – 2001. – № 8. 
– С. 8–19. – (Ре фор ма освіти).

913. Гла зо ва О. Пла ни-кон спе к ти уроків з пра к тич ної ри то ри ки / 
скла ла Оле к сан д ра Гла зо ва. – В 10 класі. – 2002. – № 3. – С. 33–40. – 
Прим.: 5 назв; В 11 класі. – № 4. – С. 33–40. – Прим.: 10 назв. – (Вклад ка).

914. Гла зо ва О. Пла ни-кон спе к ти уроків роз вит ку зв’яз но го мо в-
лен ня. 10 клас, І се местр / підго ту ва ли Оле к сан д ра Гла зо ва, Оле к сандр 
Ца рик. – 2001. – № 10. – С. 29–44. – (Вклад ка).

915. Го рошкіна О. «Не бійтесь за гля да ти у слов ник…»: (ле к си ко-
графічна ро бо та у 10 класі) / Оле на Го рошкіна. – 2000. – № 9. – С. 33–35.
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916. Гу сак В. Відгук на твір ми с тец тва: урок мо в леннєво го роз вит ку 
в 10 класі / Ва лен ти на Гу сак. – 2007. – № 9. – С. 27–30.

917. За ха ро ва Г. Ор фо гра ма. Прин ци пи ук раїнсько го пра во пи су. 
Урок-пра к ти кум у 10 класі / Га ли на За ха ро ва. – 2010. – № 7. – С. 15–17. 
– (Наш кон курс: інно вац. урок).

918. Зо ло тарь о ва А. Роль фра зео логізмів у мо в ленні: урок – круг лий 
стіл у 10 класі / Ал ла Зо ло тарь о ва. – 2008. – № 2. – С. 17–20.

919. Кра та сюк Л. Уза галь нен ня і си с те ма ти зація знань з те ми «Фо не-
ти ка. Графіка. Ор фо графія. Ор фо епія». 10 клас / Люд ми ла Кра та сюк. 
– 2000. – № 7. – С. 40–42.

920. Ліпінська Н. Пре зен тація слов нич ка ви нятків з ор фо графічних 
пра вил: фраг мен ти уро ку. 10 клас / Не оніла Ліпінська. – 2003. – № 11. 
– С. 36–38.

921. При сяж нюк В. Стат тя в га зе ту: «Патріотизм у світо гляді 
ук раїнської інтелігенції»: урок мо в леннєво го роз вит ку в 10 класі / Ва лен-
ти на При сяж нюк. – 2010. – № 1. – С. 27–29. – (Черк. гімназія № 31).

922. Рай сь ка Л. Удо ско на лен ня на ви чок пра во пи су не: (на ма теріалі 
10–11-х класів) / Лю бов Рай сь ка. – 2000. – № 4. – С. 38–40.

923. Ро ма нен ко Ю. Підго тов ка ви с ту пу на збо рах та семінарсь ких 
за нят тях: про ект уро ку з мо в леннєво го роз вит ку для 10 кла су / Юлія 
Ро ма нен ко. – 2007. – № 4. – С. 6–8.

924. Ро ма нюк Є. На го лос в ук раїнській мові: урок – на у ко вий діалог: 
[10 клас] / Євген Ро ма нюк. – 2005. – № 9. – С. 6–7.

925. Ро ма нюк Є. Ужи ван ня за по зи че них слів: урок-досліджен ня у 10 
класі / Євген Ро ма нюк. – 2003. – № 2. – С. 36, 45–46.

926. Ше ле хо ва Г. Роз ви ток зв’яз но го мо в лен ня: (10 клас) / Га ли на 
Ше ле хо ва. – 1997. – № 2. – С. 53–56. – (За но ви ми підруч ни ка ми).

927. Ющук І. Мо ва як засіб спілку ван ня. 10 клас / Іван Ющук. – 2004. 
– № 6. – С. 24–28; № 8. – С. 30–36. – (Сторінки май бут нь о го підруч ни ка).

11 кла с

928. Бу товсь ка О. Ме то дичні ре ко мен дації з кур су «Ук раїнська мо ва. 
11 клас» / Ок са на Бу товсь ка. – 1999. – № 9. – С. 28–29; № 11. – С. 31–34.
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929. Во ло ши на Н. Син та к сичні за со би стилісти ки: (кон спект уро-
ку): [11-й, старші кла си гімназії] / На талія Во ло ши на. – 1999. – № 7. – 
С. 32–33.

930. Гла зо ва О. Ма теріали до уроків мо ви в 11 класі / скла ла Оле к-
сан д ра Гла зо ва. – І чверть. – 1999. – № 6. – С. 17–26; ІІ чверть. – № 10. – 
С. 22–26; ІІІ чверть. – 2000. – № 1. – С. 29–36; ІV чверть. – № 3. – С. 14–21.

931. Гла зо ва О. Пла ни-кон спе к ти уроків з роз вит ку зв’яз но го мо в-
лен ня. 11 клас, І се местр / Оле к сан д ра Гла зо ва, Оле к сандр Ца рик. 
– 2001. – № 11. – С. 28–44. – (Вклад ка).

932. Гла зо ва О. Пла ни-кон спе к ти уроків пра к тич ної ри то ри ки в 
11 класі / Оле к сан д ра Гла зо ва. – 2002. – № 4. – С. 33–40. – (Вклад ка). 
– Прим.: 10 назв.

933. Калкіна Л. Ди да к тич ний ма теріал за творчістю ви дат но го пе да-
го га. 11 клас / Люд ми ла Калкіна. – 1998. – № 3. – С. 58–59. – (До 80-річ-
чя від дня на род жен ня В. Су хо м линсь ко го).

934. Кра та сюк Л. Урок-кон курс: (ос танній урок ук раїнської мо ви в 
11 класі) / Люд ми ла Кра та сюк. – 1998. – № 4. – С. 56–57. – (Роз повіді 
про майстрів).

935. Плітко В. Вив чен ня мо ви че рез текст: [роз роб ка уро ку в 
11 класі] / Ва лен ти на Плітко. – 2004. – № 4. – С. 26–27.

936. Под ра нець ка Н. Скла дан ня діалогів відповідно до за про по но-
ва ної си ту ації: інтег ро ва ний урок в 11 класі / На талія Под ра нець ка. 
– 2008. – № 5. – С. 8–11. – (Май стер-клас).

937. Ру бан С. Зро стаємо із рідної землі: урок мо ви в 11 класі / Світла-
на Ру бан. – 2009. – № 7-8. – С. 27–30. – (Інно ваційний урок).

938. Ти хо ша В. Ма теріали до уроків роз вит ку мо в лен ня. 11 клас / 
Ва лен ти на Ти хо ша. – 2008. – № 11. – С. 11–12.

939. Шлан чак Н. Кон т рольні ро бо ти з діло во го мо в лен ня. 11 клас / 
На та ля Шлан чак. – 2010. – № 3. – С. 11–14.

Поглибленевивченняукраїнськоїмови
940. Де ни сюк Л. Ос но ви жур налісти ки. Про гра ма фа куль та тив но го 

кур су для класів з по глиб ле ним вив чен ням ук раїнської мо ви / ук ла дач 
Лю бов Де ни сюк. – 2007. – № 9. – С. 34–37. – (Пре зен тація навч. за кла ду: 
Зо ло тоніська гімназія).
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941. Ка ра ман С. Пог либ ле не вив чен ня ук раїнської мо ви в гімназіях та 
за галь но освітніх шко лах / Станіслав Ка ра ман. – 1994. – № 7. – С. 34–37.

942. Ка ра ман С. Спец курс «Ак ту альні про б ле ми по глиб ле но го 
ви вчен ня ук раїнської мо ви в гімназіях»: [про гра ма і си с те ма за нять 
фа куль те ту укр. філо логії Кри ворізько го педін-ту] / Станіслав Ка ра-
ман. – 1997. – № 11. – С. 58–60. – (З ре дакц. по шти).

943. Кра та сюк Л. Си с те ма уроків з те ми «Ле к си ко логія» в 10 класі з 
по глиб ле ним вив чен ням ук раїнської мо ви / Люд ми ла Кра та сюк. – 2002. 
– № 7. – С. 24–30. – (Пред ста в ляємо сло вес ників Жи то ми ра).

944. Ме сев ря О. Те с тові зав дан ня для те ма тич но го оціню ван ня. 
9 клас / Оль га Ме сев ря. – 2008. – № 11. – С. 8–10.

945. Омель чук С. Пог либ ле не вив чен ня ук раїнської мо ви у 8 класі: 
ка лен дар но-те ма тич не пла ну ван ня / Сергій Омель чук. – 2007. – № 8. 
– С. 2–5.

946. Омель чук С. Те с ти за кри тої і відкри тої фор ми. 8 клас / Сергій 
Омель чук. – 2007. – № 8. – С. 6–11; 2008. – № 2. – С. 10–15.

947. Ти хо ша В. Ма теріали до уроків мо в леннєво го роз вит ку. 11 клас, 
по глиб ле не вив чен ня ук раїнської мо ви / Ва лен ти на Ти хо ша. – 2007. 
– № 5. – С. 6–9; 2008. – № 2. – С. 15–16.

948. Ти хо ша В. Ма теріали до уроків роз вит ку зв’яз но го мо в лен ня. 
11 клас, по глиб ле не вив чен ня ук раїнської мо ви / Ва лен ти на Ти хо ша. 
– 2006. – № 11. – С. 12–15.

949. Шля хо ва В. Ро бо та з лінгвістич ною терміно логією у кла сах з 
по глиб ле ним вив чен ням мо ви / Ва лен ти на Шля хо ва. – 1995. – № 5-6. 
– С. 26–30. – Прим.: 3 на зви.

Педагогічніінновації
950. Бо сак С. Ви ко ри стан ня муль ти медійних тех но логій на уро ках 

ук раїнської мо ви / Світла на Бо сак. – 2010. – № 11. – С. 9–11. – (Інно вац. 
урок).

951. Браїло ва О. Адап тив на си с те ма нав чан ня на уро ках мо ви / Оле-
на Браїло ва. – 1999. – № 2. – С. 24–27.

952. Гнат ко вич Т. Профілізація вив чен ня ук раїнської мо ви: на при кла-
дах без спо луч ни ко вих ре чень / Те тя на Гнат ко вич. – 2009. – № 2. – С. 7–16.

94



«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.

Методикавикладаннямови

953. Ду ня шен ко Н. Не хай па ну ють на землі до б ро і спра вед ливість!: 
урок мо ви в муль ти медійно му класі / На та ля Ду ня шен ко. – 2009. – 
№ 12. – С. 8–10. – Бібліогр.: 6 назв.

954. За к ревсь ка О. Ви ко ри стан ня муль ти медійних тех но логій на 
уро ках ук раїнської сло вес ності. Дієпри кмет ни ко вий зво рот. По бу до ва 
ре чень із дієпри кмет ни ко вим зво ро том: урок у 7 класі / Ок са на За -
кревсь ка. – 2009. – № 2. – С. 17–19.

955. Ісак Н. Ди фе ренціація та індивіду алізація нав чан ня: (з досвіду) 
/ На талія Ісак. – 1998. – № 3. – С. 45–49.

956. Ку че рук О. Ди да к тичні тех но логії ко муніка тив но го роз вит ку 
шко лярів / Ок са на Ку че рук. – 2009. – № 4. – С. 8–12. – Прим.: 6 назв.

957. Ку че рук О. Ди да к тичні тех но логії: стра тегія лінгво куль ту ро-
логічно го роз вит ку шко лярів / Ок са на Ку че рук. – 2008. – № 5. – С. 2–7. 
– Прим.: 6 назв.

958. Ку че рук О. Тех но логії мо в леннєво го роз вит ку шко лярів / Ок са-
на Ку че рук. – 2008. – № 10. – С. 3–7. – Прим.: 4 на зви.

959. Ку че рук О. Тех но логії роз вит ку пра во пис ної гра мот ності шко-
лярів / Ок са на Ку че рук. – 2009. – № 1. – С. 2–7. – Бібліогр.: 6 назв.

960. Лу цен ко В. Ме тод про ектів як фор ма інно ваційно го нав чан ня 
рідної мо ви / Ва лен ти на Лу цен ко. – 2010. – № 12. – С. 6–7. – Прим.: 
8 назв.

961. Ман жос О. Гру по ва ро бо та на уро ках ук раїнської мо ви / Ок са-
на Ман жос. – 2008. – № 1. – С. 2–3.

962. Омель чук С. Комп’ютер на про гра ма «Інтер Тест» (мо дуль 
«Ук ра їнська мо ва») як засіб ак тивізації дослідниць кої діяль ності учнів 
/ Сергій Омель чук. – 2010. – № 2. – С. 10–13. – Прим.: 3 на зви.

963. Пен ти люк М. Су часні підхо ди до ти по логії уроків / Марія Пен-
ти люк. – 2008. – № 6. – С. 2–5. – Прим.: 15 назв.

964. Си мо нен ко ва Т. Нові фор ми про ве ден ня уроків з мо ви / Те тя на 
Си мо нен ко ва. – 1998. – № 5. – С. 23–28.

965. Ти хон чук Л. Ос мис лю валь но-кон цен т ро ва не нав чан ня. Си с те-
ма уроків з те ми «Ре чен ня з од норідни ми чле на ми» у 8 класі / Люд ми ла 
Ти хон чук. – 2002. – № 1. – С. 18–21; № 2. – С. 52–57. – (Новітні тех но-
логії).

966. Уліщен ко А. Комп’ютер і вив чен ня ук раїнської сло вес ності: 
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ко рисні по ра ди / Андрій Уліщен ко. – 2006. – № 10. – С. 7–11. – Бібліогр.: 
10 назв.

967. Фе сен ко О. Сайт – інте ра к тив на ме то дич на фор ма вдо ско на-
лен ня мов но-ко муніка тив них ком пе тенцій ліцеїстів / Ок са на Фе сен ко. 
– 2010. – № 6. – С. 11–12. – Прим.: 5 назв.

968. Ше ле хо ва Г. Комп’ютерні тех но логії у нав чанні мо ви / Га ли на 
Ше ле хо ва, Ал ла Ма на ко, Яро сла ва Ос таф. – 1999. – № 3. – С. 33–35.

969. Яки мен ко Н. Урок мо ви з ви ко ри стан ням комп’ютер них про-
грам / На талія Яки мен ко, Ка те ри на Ри бал ко. – 2001. – № 11. – С. 49–51. 
– (Новітні тех но логії).

Профільнаосвіта.Методикаітехнологія

970. Го рошкіна О. Ор ганізація нав чан ня ук раїнської мо ви в гімназії 
/ Оле на Го рошкіна. – 1997. – № 9. – С. 45–47.

971. За бо лот ний О. Ос но ви на у ки про мо ву. Про гра ма спеціаль но-
го кур су для 10–11 класів філо логічно го профілю за галь но освітніх 
нав чаль них за кладів / ук ла дач Оле к сандр За бо лот ний. – 2007. – № 2. 
– С. 27–34. – (Спец кур си: про гра ми).

972. Канєвська О.Один з уроків ри то ри ки: [у 10-му, гу манітар но му 
класі] / Оле на Канєвська. – 1998. – № 1. – С. 26–30.

973. Кар ман Н. Вив чен ня ук раїнської мо ви у кла сах різних профілів 
/ На та ля Кар ман. – 2009. – № 7-8. – С. 31–33.

974. Кар ман Н. «Щит дер жав ний не візьме іржа. Тре ба тільки, щоб 
кож ний дер жав»: урок мо ви у класі пра во знав чо го профілю / На та ля 
Кар ман. – 2009. – № 11. – С. 9–10.

975. Лев чен ко Т. Омоніми та різно ви ди їх. Міжмовні омоніми. Урок 
у 10 класі філо логічно го профілю / Те тя на Лев чен ко. – 2009. – № 4. 
– С. 13–14. – Бібліогр.: 4 на зви. 

976. Маць ко Л. Пер спе к ти ви профільно го нав чан ня: про грамні за са-
ди / Лю бов Маць ко, Оле на Се ме ног. – 2008. – № 2. – С. 4–9. – Прим.: 
5 назв. – (На часі).

977. Обийкіна С. Вив чен ня те ми «Дієпри кмет ник» у філо логічних 
кла сах ліцею / Світла на Обийкіна. – 2000. – № 6. – С. 22–24. – Прим.: 
9 назв.
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978. Ого ле вець А. Як пи са ти на у ко ву ро бо ту з ук раїнської мо ви: 
(Ме то дичні ре ко мен дації для учнів гу манітар них класів шкіл но во го 
ти пу) / Ан на Ого ле вець. – 1999. – № 8. – С. 23–26.

979. Омель чук С. Пра к ти кум з пра во пи су ук раїнської мо ви. Про гра-
ма спец кур су для 8–9 класів гу манітар но го профілю гімназій / Сергій 
Омель чук, Ма ри на Кра вець. – 2005. – № 3. – С. 20–24. – Бібліогр.: 
7 назв.

980. Плітко В. Ри то ри ка в гімназії / Ва лен ти на Плітко. – 1999. – № 1. 
– С. 35–37.

981. Ро ма но ва Л. Роз ви ток про фесійно го мо в лен ня учнів у кла сах 
еко номічно го профілю / Лідія Ро ма но ва. – 2009. – № 10. – С. 46–48. 
– Прим.: 7 назв.

Інтерактивнітехнології

982. Вар заць ка Л. Інте ра к тивні ме то ди нав чан ня: лінгво ди да к тичні 
за са ди / Ла ри са Вар заць ка, Люд ми ла Кра та сюк. – 2005. – № 2. – 
С. 5–18.

983. Вар заць ка Л. Ор ганізація про ект ної діяль ності уч ня / Ла ри са 
Вар заць ка, Люд ми ла Кра та сюк. – 2004. – № 11. – С. 10–18.

984. Кра та сюк Л. Інте ра к тивні ме то ди нав чан ня: роз ви ток ко муніка-
тив них і мов них умінь / Люд ми ла Кра та сюк. – 2004. – № 10. – С. 2–3. 
– Прим.: 9 назв. – [До да ток:] Пов то рен ня вив че но го у по чат ко вих кла-
сах; Відо мості з син та к си су і пун к ту ації. – С. 3–11.

985. Ку че рук О. Гра як засіб роз вит ку пізна валь но го інте ре су шко-
лярів до вив чен ня ук раїнської мо ви / Ок са на Ку че рук, Те тя на Суш ке-
вич. – 2009. – № 2. – С. 28–31. – Бібліогр.: 11 назв.

986. Лин ник В. Комп’ютерні ігри з мо ви / Ва лерій Лин ник. – 1994. 
– № 1. – С. 57–58. – (З ре дакц. по шти).

987. Осад ча І. Ігрові еле мен ти: ціка во й ко рис но / Іри на Осад ча. 
– 2003. – № 9. – С. 41–43. – (Зер ни ни пе да гогічно го досвіду).

988. Па в лен ко С. Прик мет ни кові при страсті [та інші гу мо ре ски з 
пра во пи су] / Сте пан Па в лен ко. – 1994. – № 12. – С. 34–35.
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989. Пе редрій Г. Про цікаві зав дан ня й ігрові фор ми ро бо ти з 
ук раїнської мо ви / Ган на Пе редрій. – 2005. – № 1. – С. 7–14. – Прим.: 
6 назв.

990. Фе до рен ко В. Гре ко-римсь ка бо роть ба. Інте ле к ту аль но-пізна-
валь на гра / Ва лерій Фе до рен ко. – 2009. – № 2. – С. 32–36.

991. Чу мак Т. Ігрові еле мен ти на уро ках мо ви: [5–6 кла си] / Те тя на 
Чу мак. – 2001. – № 7. – С. 44–46. – (Кон спе к ти уроків). – Бібліогр.: 8 назв.

992. Шев цо ва Л. Ак тивізація пізна валь ної діяль ності учнів за до по-
мо гою си ту а тив них зав дань / Ла ри са Шев цо ва. – 2001. – № 12. – 
С. 43–45. – Бібліогр.: 7 назв.

993. Шев цо ва Л. Ди да к тич на суть си ту а тив них зав дань / Ла ри са 
Шев цо ва. – 2002. – № 6. – С. 30, 43. – Бібліогр.: 8 назв.

Лінгвістичні ігри

994. Арсірій А. Прислівник. Спо со би тво рен ня прислівників. Сту-
пені порівнян ня прислівників. Пра во пис прислівників / склав Ана толій 
Арсірій. – 1994. – № 4. – С. 58–60.

995. Бри линсь кий Д. За гад ки / Дми т ро Бри линсь кий. – 1995. – № 2. 
– С. 41.

996. Ве ремійчук І. Крос ворд «Сільсь ко гос по дарсь ка ле к си ка». Крос-
ворд «По бу то ва ле к си ка» / склав Іван Ве ремійчук. – 1996. – № 2. 
– С. 55–56.

997. Гу ре вич А. Вікто ри на «Па роніми» / скла ли Ар кадій Гу ре вич і 
Оле к сандр Пе ре хей да. – 1996. – № 10. – С. 56.

998. Ко паліані Л. До те ми «Прислівник» / [скла ла] Люд ми ла 
Ко паліані. – 1999. – № 2. – С. 45.

999. Ко паліані Л. До те ми «Ча ст ка» / [скла ла] Люд ми ла Ко паліані. 
– 1998. – № 11. – С. 16.

1000. Кри во руч ко О. По граємось у… прислівни ки / Ок са на Кри во-
руч ко. – 1995. – № 4. – С. 54–56.

1001. Онопрієнко Т. Гра «Знайдіть сло во» / скла ла Те тя на 
Онопрієнко. – 1997. – № 10. – С. 54.
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1002. Ос тап чен ко О. Вікто ри на: тест / Оле на Ос тап чен ко. – 2002. – 
№ 5. – С. 35–36. – (Звернімо ся до слов ни ка).

1003. Ос тап чен ко О. Звернімо ся до слов ни ка…: тест «Ви бе ри 
си нонім». Крос ворд «Си нонім» / Оле на Ос тап чен ко. – 2002. – № 2. – 
С. 57. 

1004. Тим чен ко Т. Крос ворд до те ми «Дієприслівни ко вий зво рот» / 
скла ла Те тя на Тим чен ко. – 1997. – № 4. – С. 48.

1005. Шпиль о ва Н. Крос ворд «Ве лик день»/ підго ту ва ла Не ля 
Шпиль о ва. – 1997. – № 3. – С. 57. 

1006. Шти ва ло В. Ве се ла мо заїка: [крос вор ди, ре бу си, тек сти для 
пе ре кла ду (з рос.)] / Во ло ди мир Шти ва ло. – 1994. – № 7. – С. 60–62.

Особистіснозорієнтованийурок

1007. Вар заць ка Л. Фор му ван ня ор ганізаційно-діяльнісних умінь у 
мовній освіті / Ла ри са Вар заць ка. – 2009. – № 1. – С. 20–22. – Бібліогр.: 
18 назв.

1008. Гав ри люк О. Відміни імен ників та їх гру пи: соціокуль тур на 
лінія «Рідний край» / Ок са на Гав ри люк. – 2006. – № 10. – С. 17–18.

1009. Кра та сюк Л. Уза галь ню вальні уро ки рідної мо ви і мо в лен ня. 
6 клас / Люд ми ла Кра та сюк. – 2006. – № 2. – С. 25–30.

1010. Лев чен ко Т. Ділові па пе ри, різно ви ди їх. Ав тобіог рафія. 
За я ва. Ре зю ме / Те тя на Лев чен ко, На та ля Пи ли по вич. – 2010. – № 6. – 
С. 5–7.

1011. Ли холіт В. Твір – опис при ро ди за кар ти ною [Ка те ри ни Біло-
кур]. 6 клас / Ва лен ти на Ли холіт. – 2006. – № 5. – С. 11–13.

1012. Ліщинсь ка Л. Дієсло во, йо го фор ми. Складні ви пад ки пра-
во пи су осо бо вих форм дієсло ва / Ла ри са Ліщинсь ка. – 2009. – № 12. 
– С. 12–15. – (Но вий освітній простір).

1013. Ліщинсь ка Л. Осо бистісно зорієнто ва на спря мо ваність на -
вчан ня – шлях до пе да гогічно го успіху / Ла ри са Ліщинсь ка. – 2009. – 
№ 12. – С. 11–12. – (Но вий освітній простір).

1014. Ма руш ке вич Л. На пи сан ня не з дієпри кмет ни ка ми. Осо-
бистісно зорієнто ва ний урок у си с темі про б лем но го нав чан ня / Ла ри са 
Ма руш ке вич. – 2010. – № 12. – С. 12–15. – (Май стер-клас).
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1015. «Осо бистісно зорієнто ва ний підхід до нав чан ня ук раїнської 
мо ви та літе ра ту ри»: Всеу країнська на ук.-пра к тич. конф. Рівне, 1-2 жовт. 
2008 р. [ого ло шен ня]. – 2008. – № 8. – С. 35. 

1016. Павлів Л. Ре чен ня з відо к ре м ле ни ми чле на ми та пун к ту аційне 
оформ лен ня їх. Урок-про ект / Люд ми ла Павлів. – 2010. – № 6. – С. 8–10.

1017. Сурмієвич І. Не повні ре чен ня. Ти ре в не пов них ре чен нях / 
Іри на Сурмієвич. – 2009. – № 12. – С. 15–16. – (Но вий освітній простір).

1018. Ф[едо рен ко] В. У центрі ува ги – осо бистість: [про кон фе-
ренцію у Рівно му] / В[алерій] Ф[едо рен ко]. – 2009. – № 1. – С. 20.

Робітнясловесника

1019. Вер готі Л. Те ма тичні кон т рольні ро бо ти з ук раїнської мо ви. 
7 клас. «Не вми рає ду ша на ша, не вми рає во ля». Урок у 9 класі за Шев-
чен ко вою по езією «Кав каз» / Лідія Верготі. – 2008. – № 2. – С. 40–46.

1020. Дев де ра М. Творчість – стан душі і спосіб жит тя /Ми хай ло 
Дев де ра. – 2000. – № 12. – С. 53–54.

1021. Дон чен ко Т. Два уро ки на од ну те му: (Ком п лекс не до сяг нен ня 
нав чаль ної ме ти на уро ках рідної мо ви) / Та ма ра Дон чен ко. – 1996. – 
№ 9. – С. 32–34.

1022. Дя чен ко-Ли сен ко Л. Мо ва – скарб ни ця ду хов ності на ро ду: 
вступ ний урок у 7 класі / Лю бов Дя чен ко-Ли сен ко, Сергій Ко ва лен ко. 
– 2008. – № 6. – С. 7–8.

1023. Ко ва лен ко Л. Склад не ре чен ня як син та к сич не яви ще. Роз-
ділові зна ки між ча с ти на ми склад но су ряд но го ре чен ня / Ліна Ко ва лен-
ко. – 2010. – № 6. – С. 19–22.

1024. Ко лод нюк О. Свя щен нодійст во ук раїнсько го об ря ду. Об ря ди 
з пер шо по чатків зи ми / Оль га Ко лод нюк. – 2010. – № 1. – С. 2–5.

1025. Мо гиль ниць ка Г. Спо луч ни ки і спо лучні сло ва у склад но му 
ре ченні / Га ли на Мо гиль ниць ка. – 2007. – № 11. – С. 20–21.

1026. Му ко мел О. Хто ж го лов ний у ко ролівстві Мор фо логія: урок 
мо ви в 6-му класі. Пе ре ма гай мо до б ром! І не тільки в казці…: урок літе-
ра ту ри в 5 класі / Оле на Му ко мел. – 2009. – № 7-8. – С. 34–36.
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1027. Прий мен ник як ча ст ина мо ви. – Будь мо знай омі / Оль га 
Руд ниць ка. «Любіть її, ду му прав ди – ко заць кую сла ву» / Люд ми ла 
Калінічен ко. – 2009. – № 6. – С. 5–8, 8–10. – (Два уро ки на од ну те му).

1028. Ре шодь ко Л. Си с те ма уроків за те мою «Прислівник». 7 клас / 
Лідія Ре шодь ко. – 2008. – № 11. – С. 22–27.

1029. Ру бан С. Од нос к ладні ре чен ня як син та к сич не яви ще. Оз на че-
но-осо бові ре чен ня як різно вид од но склад них кон ст рукцій / Світла на 
Ру бан. – 2009. – № 10. – С. 2–5.

1030. Руд ниць ка О. Уза галь нен ня й си с те ма ти зація вив че но го з 
ос нов них розділів мо воз нав ст ва / Оль га Руд ниць ка. – 2009. – № 1. – 
С. 29–30. – (Порт ре ти майстрів).

1031. Та ро ви та І. Ви ди склад нопідряд них ре чень. Розділові зна ки 
між ча с ти на ми склад но го без спо луч ни ко во го ре чен ня / Іри на Та ро ви-
та. – 2009. – № 12. – С. 2–7.

1032. Ф[едо рен ко] В. «…А безліч всесвітів різних!»: [но ва ру б ри ка 
«Два уро ки на од ну те му»] / В[алерій] Ф[едо рен ко]. – 2009. – № 6. – 
С. 5.

1033. Хом’як І. Гра мотність уч ня – ре зуль тат май стер ності вчи те ля 
/ Іван Хом’як. – 1996. – № 9. – С. 35–39. [Про досвід ро бо ти ме то дич ної 
студії ук раїнської мо ви Рівненсь ко го педінсти ту ту.]

Зернинипедагогічногодосвіду

1034. Ан д ро щук Л. За пам’ятай мо пра ви ла [ор фо графії] / скла ла 
Люд ми ла Ан д ро щук. – 1999. – № 11. – С. 34.

1035. Вдо вен ко Л. Са мостійні ча с ти ни мо ви: син та к сич на роль їх: 
ма теріали до уроків у 5 класі / Люд ми ла Вдо вен ко. – 2003. – № 4. – С. 62.

1036. Клічак Г. Діалог: (кон спект уро ку у 8 класі) / Ган на Клічак. – 
1998. – № 6. – С. 40–41.

1037. Клоч ко М. За пам’ятай мо пра ви ла [укр. пра во пи су] / Ми ко ла 
Клоч ко. – 1997. – № 10. – С. 38.

1038. Ко ломійчен ко О. Бу дуємо ал го ритм / Оль га Ко ломійчен ко. – 
1998. – № 11. – С. 47–48.
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1039. Ко ма рен ко Н. Урок – каз ко ва по до рож. 8 клас / Надія Ко ма-
рен ко. – 1998. – № 7. – С. 29–31.

1040. Крав чук О. Цікаві «ри му ван ки» / Ок са на Крав чук. – 1997. 
– № 9. – С. 51.

1041. Куп цо ва В. Тво рен ня уро ку / Ва лен ти на Куп цо ва. – 1998. 
– № 12. – С. 25–27.

1042. Маль ковсь кий Г. Ро бо та з магніто фо ном на уро ках мо ви / 
Га рольд Маль ковсь кий. – 1998. – № 2. – С. 42.

1043. Ман д ри ка В. Віршо ва на мо заїка на уро ках мо ви / скла ла 
Ва лен ти на Ман д ри ка. – 2000. – № 2. – С. 54–55.

1044. Ма ре га В. Са мо ди к тант на уро ках мо ви і літе ра ту ри / Ва лен ти-
на Ма ре га. – 2001. – № 2. – С. 40–41.

1045. Матвієнко А. На вибір: [про си ноніми] / Ан тоніна Матвієнко. 
– 1998. – № 5. – С. 45.

1046. Ми рон чук Л. Творчі ро бо ти на уро ках мо ви. 6 клас / скла ла 
Лю бов Ми рон чук. – 1999. – № 5. – С. 30 – 31.

1047. Па в лен ко Ю. Вірші на уро ках мо ви [скла дені для по лег шен ня 
за своєння те ми] / Юрій Па в лен ко. – 1997. – № 11. – С. 38.

1048. Па лаж чен ко О. Впра в ляй мось у пе ре кладі / Оль га Па лаж чен-
ко. – 2000. – № 2. – С. 55.

1049. Па лаж чен ко О. Пра ви ла пун к ту ації: (те с ти): [10–11 кла си] / 
Оль га Па лаж чен ко. – 1997. – № 10. – С. 38.

1050. По бе лян М. Як ми пи ше мо тво ри: [6 клас] / Ми ко ла По бе лян. 
– 1997. – № 10. – С. 37.

1051. По по вич І. Про са мо кон т роль і са мо оцінку знань / Іри на 
По по вич. – 2000. – № 9. – С. 38–39. – Бібліогр.: 5 назв.

1052.  Риж ко ва Е. Комп’ютерні про гра ми на ма теріалі спеціаль ності 
/ Ельвіна Риж ко ва, На талія Скрипіна. – 1998. – № 11. – С. 48.

1053. Со ло вей Н. Вставні сло ва: (орієнтовні ви ди ро бо ти з те ми. 
5 клас) / На талія Со ло вей. – 1999. – № 9. – С. 30.

1054. Тем чен ко З. Звер тан ня, вставні сло ва, ре чен ня і сло во спо лу-
чен ня: (кон спект уро ку в 6 класі) / Зоя Тем чен ко. – 1999. – № 9. – С. 31.
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1055. Ча бан С. Числівник: (те с ти): [6 клас] / Світла на Ча бан. – 1997. 
– № 10. – С. 38.

1056. Чимбір Н. Впра ви з клю чем / скла ла На талія Чимбір. – 1999. – 
№ 10. – С. 36.

Науковець–практикові

1057. Біляєв О. Інтег ро вані уро ки рідної мо ви / Оле к сандр Біляєв. 
– 2003. – № 5. – С. 36–40. – Прим.: 4 на зви.

1058. Гру ба Т. За с воєння си нонімічних форм на міжпред метній 
ос нові / Таміла Гру ба. – 1998. – № 7. – С. 17–19.

1059. Заєць В. Міжпред метні лінгвістичні ла бо ра торії як фор ма 
інтег ру ван ня учнівських знань / Ва лен ти на Заєць. – 2009. – № 7-8. – 
С. 41–42. – Прим.: 7 назв.

1060. Ка ли та О. Вив чен ня мор фо логічних за собів стилісти ки в 
се редній за галь но освітній школі / Ок са на Ка ли та, Юлія Ро ма нен ко. – 
2008. – № 3. – С. 2–6. – Прим.: 3 на зви.

1061. Копіца Є. Міжпред мет на нав чаль но-терміно логічна ле к си ка: 
урок-тренінг в 11 класі / Євгенія Копіца. – 2007. – № 4. – С. 12–16. – 
Прим.: 9 назв.

1062. Омель чук С. Вив чен ня без спо луч ни ко во го склад но го ре чен ня 
за мо дуль ною тех но логією: си с те ма уроків. 9 клас / Сергій Омель чук. – 
2003. – № 11. – С. 29–36.

1063. Омель чук С. Ко муніка тив но-функційний підхід до вив чен ня 
син та к си су / Сергій Омель чук. – 2007. – № 1. – С. 2–9. – (Май стер-
клас). – Бібліогр.: 19 назв.

1064. Омель чук С. Проб лем но-по шу ко ве нав чан ня син та к си су 
рідної мо ви. На ма теріалі склад нопідряд но го ре чен ня / Сергій Омель-
чук. – 2007. – № 10. – С. 2–7. – Прим.: 9 назв.

1065. Омель чук С. Уро ки син та к си су і стилісти ки. 11 клас / Сергій 
Омель чук, Ма ри на Кра вець. – 2004. – № 9. – С. 37–44; № 11. – С. 32–38; 
№ 12. – С. 42–45.

1066. Омель чук С. Фор му ван ня мо в леннєво-ко муніка тив них умінь 
на син та к сичній ос нові. Си с те ма мо в леннєвих вправ у 9 класі / Сергій 
Омель чук. – 2004. – № 6. – С. 8–12.
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1067. Омель чук С. Фор му ван ня мо в леннєво-ко муніка тив них умінь 
на син та к сичній ос нові. Си с те ма ко муніка тив них вправ у 9 класі / 
Сергій Омель чук. – 2004. – № 8. – С. 26–29.

1068. Пен ти люк М. Особ ли вості тех но логії уро ку мо ви / Марія 
Пен ти люк. – 1998. – № 4. – С. 16–18. – Прим.: 3 на зви.

1069. Пе редрій Г. Вив чен ня форм осо бо во го дієсло ва в 7 класі / 
Ган на Пе редрій. – 2009. – № 6. – С. 22–24; № 7-8. – С. 37–40. – Прим.: 
10 назв.

1070. Ющук І. На у кові за са ди вив чен ня фо не ти ки у школі / Іван 
Ющук. – 2007. – № 10. – С. 8–13; № 11. – С. 2–5.

Істудентові,ішколяреві

1071. Біда С. Прислівник як ча с ти на мо ви: (кон спект уро ку для сло-
вес ни ка-по чатківця) / Софія Біда. – 1997. – № 3. – С. 50–52. – Бібліогр.: 
7 назв.

1072. Гри гор чук А. Лінгвістич на підго тов ка сту дентів пед учи лищ / 
Ал ла Гри гор чук, Оль га Пе т рик. – 2001. – № 1. – С. 38–41. – (Ви к ла да-
чеві пед учи ли ща).

1073. Ко мен дант С. Ди к тан ти для стар шо к лас ників та вступ ників: з 
по яс нен ня ми / Сте фанія Ко мен дант. – 2002. – № 4. – С. 16–20. – По си-
лан ня: 7 назв.

1074. Ло бо да Т. Са мостійність у нав чанні – це ак ту аль но / Те тя-
на Ло бо да. – 1998. – № 9. – С. 37–39. – (Пед. коледж при КНУ 
ім. Т. Шевченка).

1075. Ля хоць ка Л. За са ди національ но-мов но го ви хо ван ня мо лоді у 
ПТНЗ / Ла ри са Ля хоць ка. – 2002. – № 9. – С. 18–19.

1076. Ми хай люк В. Текст до ку мен та як ви ща ко муніка тив на оди-
ни ця пи сем но го діло во го мо в лен ня / Ва лен ти на Ми хай люк. – 2001. – 
№ 11. – С. 26–28.

1077. Омель чук С. Фор му ван ня пра во пис них умінь сту дентів-нефі-
ло логів. Си с те ма про б лем но-по шу ко вих зав дань на ма теріалі відміню-
ван ня імен ників ІІ відміни чо ловічо го ро ду од ни ни / Сергій Омель чук. 
– 2008. – № 6. – С. 25–27.
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1078. Са ра пу ло ва Є. Здійснюємо по ста нов ку го ло су / Євгенія Са ра-
пу ло ва. – 2001. – № 2. – С. 34–36.

1079. Сергєєва Н. Ви роб лен ня ор фо епічних і ак цен ту аційних на ви-
чок у май бутніх учи телів. Си с те ма зав дань до те ми «Ле к си ко логія» / 
На та ля Сергєєва. – 2008. – № 7. – С. 22–24. – Бібліогр.: 7 назв.

1080. Си зо нов Д. Діло ва ук раїнська мо ва: те с ти / Дми т ро Си зо нов. 
– 2009. – № 6. – С. 25–28.

1081. Сил ка А. Од нос к ладні ре чен ня: те с то вий тренінг / Ал ла Сил-
ка. – 2010. – № 5. – С. 17–19.

1082. Скрип ник Л. Од нос к ладні ре чен ня: уро ки в пе да гогічно му 
ко леджі / Лю ба Скрип ник. – 2005. – № 9. – С. 7–10.

1083. Су шевсь кий Б. Вив чен ня мо ви у про фесійній школі: [досвід 
І.І. Шо с так і В.М. Ку ба рич] / Бо г дан Су шевсь кий. – 1995. – № 1. – С. 49–51.

1084. Тре гу бо ва Г. Вив чен ня мо ви в технічних ко лед жах / Га ли на 
Тре гу бо ва. – 1999. – № 5. – С. 23–26.

1085. Тре гу бо ва Г. Фор му ван ня про фесійно го мо в лен ня сту дентів / 
Га ли на Тре гу бо ва. – 2001. – № 2. – С. 39–40.

1086. Ча бай овсь ка М. Ор фо графія: (те с тові зав дан ня для сту дентів 
пед учи лища) / Марія Ча бай овсь ка. – 1999. – № 4. – С. 18–21.

1087. Ча бай овсь ка М. Про гра мо ва ний кон т роль знань / Марія 
Ча бай овсь ка. – 1998. – № 5. – С. 39–41.

ВикладачевіВНЗ

1088. Ба ран ник Н. Функціональ но-стилістич ний підхід до вив чен ня 
од но склад них ре чень / На талія Ба ран ник. – 2006. – № 3. – С. 27–29. – 
Прим.: 5 назв.

1089. Ба ра новсь ка Л. За с воєння сту ден та ми знань про вер баль не 
спілку ван ня / Лілія Ба ра новсь ка. – 2001. – № 6. – С. 9–10.

1090. Ба ра новсь ка Л. Сутність ос нов них знань, умінь і на ви чок вер-
баль но го спілку ван ня / Лілія Ба ра новсь ка. – 2000. – № 5. – С. 22.

1091. Бой ко Н. Екс пре сив на ле к си ка та її ле к си ко графічна інтер-
пре тація / Надія Бой ко. – 2000. – № 7. – С. 19–23. – Прим.: 6 назв.

1092. Бронсь ка А. Лінгво країноз нав чий ас пект у ви к ла данні 
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ук раїнської мо ви як іно зем ної / Аліна Бронсь ка. – 2000. – № 7. – 
С. 43–44. – Прим.: 6 назв.

1093. Бронсь ка А. Ме то дич на ком пе тенція ви к ла да ча як об’єкт те с-
ту ван ня / Аліна Бронсь ка. – 2000. – № 3. – С. 21–23. – Прим.: 6 назв.

1094. Бу тен ко Л. Терміни у мові про фесійно го спілку ван ня: те с тові 
зав дан ня / Ла ри са Бу тен ко. – 2005. – № 6. – С. 32–35.

1095. Галь чук В. Ук раїнська мо ва за про фесійним спря му ван ням: 
зав дан ня для са мостійної ро бо ти сту дентів нефіло логічних спеціаль но-
стей пе да гогічних ВНЗ / Ва лен ти на Галь чук. – 2007. – № 7. – С. 30–35.

1096. Го ло ва та Л. Мов ний курс на нефіло логічних фа куль те тах / 
Ла ри са Го ло ва та. – 1995. – № 7. – С. 24–28.

1097. Го ло ва та Л. Пра к тич ний ма теріал для фа куль тетів фізич но го 
ви хо ван ня пе да гогічних інсти тутів (курс «Куль ту ра ус но го і пи сем но го 
про фесійно го мо в лен ня») / Ла ри са Го ло ва та. – 1997. – № 2. – С. 47–50.

1098. Го луб Н. Си с те ма вправ з ри то ри ки для сту дентів пе да-
гогічних спеціаль но стей / Ніна Го луб. – 2007. – № 12. – С. 21–25. – 
Бібліогр.: 10 назв.

1099. Ди ка Н. Курс су час ної літе ра тур ної мо ви. Сло вотвір. Мор-
фем на стру к ту ра сло ва: те с ти / На талія Ди ка. – 2004. – № 11. – С. 50–54.

1100. Кло чек Г. Ри то ри ка. Нав чаль но-ме то дич ний ком п лекс для 
філо логічних фа куль тетів / Гри горій Кло чек. – 2002. – № 8. – С. 15–18, 
55–58. – (Ав торсь ка про гра ма).

1101. Кру па М. Лінгвістич ний аналіз ху дож нь о го тек сту: Про гра ма 
для філол. ф-тів ВНЗ Ук раїни / ук ла дач Марія Кру па. – 2006. – № 11. – 
С. 36–39.

1102. Ку хар чук І. Вив чен ня од но склад них ре чень: ко муніка тив-
но-діяльнісний підхід / Іри на Ку хар чук. – 2005. – № 10. – С. 38–40. – 
Бібліогр.: 5 назв.

1103. Ку хар чук І. Особ ли вості вив чен ня не пов них ре чень: ко муніка-
тив но-діяльнісний підхід / Іри на Ку хар чук. – 2007. – № 10. – С. 34–37.

1104. Маць ко О. Стилі нав чан ня / Ок са на Маць ко. – 2003. – № 2. – 
С. 32–34.
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1105. Ми хай люк В. Діло ве мо в лен ня: мо дуль ний варіант вив чен ня / 
Ва лен ти на Ми хай люк. – 2002. – № 5. – С. 36–40.

1106. Ми хай люк В. Ук раїнська мо ва про фесійно го спілку ван ня: 
мо дуль ний варіант вив чен ня. Мо дуль 1. Мо ва і про фесія / Ва лен ти на 
Ми хай люк. – 2004. – № 6. – С. 33–38.

1107. На у мен ко Н. Роль о ва гра як ме тод співтвор чості ви к ла да ча зі 
сту ден том: на ма теріалі кур су «Діло ва ук раїнська мо ва» / На талія На у-
мен ко. – 2004. – № 6. – С. 39–40. – Прим.: 6 назв.

1108. Он ко вич Г. Фра зео логізми як національ но-куль тур ний ком-
по нент ук раїноз нав ст ва / Ган на Он ко вич. – 1994. – № 9. – С. 12–16.

1109. Пен ти люк М. Про фесійна підго тов ка сту дентів-філо логів: 
за своєння лінгво ди да к тич ної терміно логії / Марія Пен ти люк. – 2005. – 
№ 11. – С. 21–24. – Прим.: 9 назв.

1110. По ги ба Л. Рідна мо ва – для май бутніх пра во знавців / Люд ми-
ла По ги ба, Те тя на Грибіни чен ко. – 2006. – № 11. – С. 29–32. – Бібліогр.: 
7 назв.

1111. Ру кас Т. Ви ко ри стан ня те с то вих зав дань для фор му ван ня 
куль ту ри діло во го мо в лен ня / Те тя на Ру кас. – 2002. – № 3. – С. 42–43.

1112. Ру кас Т. Про зміст кур су «Діло ва ук раїнська мо ва» / Те тя на 
Ру кас. – 2004. – № 4. – С. 54–56. – Прим.: 7 назв.

1113. Са ра пу ло ва Є. Ос но ви май стер ності во лодіння ува гою слу-
хачів / Євгенія Са ра пу ло ва. – 2002. – № 3. – С. 22–23.

1114. Со ло ду ха М. І сло во ожи ває…: [кур си при КМІУВ 
ім. Б. Грінчен ка «Го во ри мо ук раїнською мо вою»] / Ми хай ло Со ло ду-
ха. – 1994. – № 9. – С. 53–54.

1115. Стру га нець Л. Куль ту ра мо ви. Про гра ма нав чаль но го кур су 
для філо логічних фа куль тетів ви щих нав чаль них за кладів Ук раїни / 
Лю бов Стру га нець. – 2007. – № 8. – С. 29–36.

1116. Ти щен ко О. Ко муніка тив ний ас пект у нав чанні мо ви / Ок са на 
Ти щен ко. – 2005. – № 6. – С. 30–32. – Бібліогр.: 5 назв.

1117. Ти щен ко О. Ук раїнська мо ва про фесійно го спілку ван ня: 
ро бо ча про гра ма та кон т рольні ма теріали / Ок са на Ти щен ко. – 2004. – 
№ 2. – С. 55–58. – Бібліогр.: 12 назв.
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1118. Ти щен ко О. Ук раїнська мо ва про фесійно го спілку ван ня: 
Те ма ти ка і пла ни пра к тич них (семінарсь ких) за нять / Ок са на Ти щен ко. 
– 2005. – № 1. – С. 28–29.

1119. Тов стен ко В. Ук раїнська мо ва в еко номічно му ВНЗ / Вікторія 
Тов стен ко. – 2004. – № 11. – С. 54–56. – Прим.: 5 назв.

1120. Тоць ка Н. Діло ве ук раїнське мо в лен ня: ме то дич ний ас пект / 
На талія Тоць ка. – 2006. – № 3. – С. 25–27.

1121. Тоць ка Н. Ме то ди ка ро бо ти над про фесійним мо в лен ням 
сту дентів технічно го ву зу / На талія Тоць ка. – 2000. – № 6. – С. 24–26. – 
Прим.: 4 на зви.

1122. Ук раїнська мо ва (за про фесійним спря му ван ням): Про гра ма / 
ук ла дачі: Лю бов Стру га нець, Еле о но ра Па ли ха та, Ми ро сла ва Пігур. – 
2005. – № 9. – С. 38–42. – Бібліогр.: 16 назв.

1123. Ук раїнська на у ко ва мо ва: Ти по ва про гра ма кан ди датсь ко-
го іспи ту з ук раїнської мо ви (за про фесійним спря му ван ням): про-
ект / ав то ри: П.Ю. Гри цен ко, С.Я. Єрмо лен ко, А.Ю. По но ма рен ко, 
С.Г. Че меркін. – 2010. – № 8. – С. 34–35. – Бібліогр.: 26 назв.

1124. Че ремсь ка О. Зміст і стру к ту ра нав чаль ної ди с ципліни 
«Ук раїнська мо ва» в еко номічних ВНЗ / Оль га Че ремсь ка, Га ли на Гай-
да ма ка, Ва лен ти на Жов то б рюх. – 2007. – № 11. – С. 30–34.

1125. Ша по вал М. Фо не ти ка. При го лосні: [те с ти з ор фо графії, які 
мож на ви ко ри сто ву ва ти в школі] / Мар’яна Ша по вал. – 2005. – № 9. – 
С. 43–44.

1126. Штонь О. Вив чен ня се ман ти ки сло ва у вузі / Оле на Штонь. – 
1997. – № 10. – С. 34–36.

1127. Юка ло В. Вив чен ня мов них сте рео типів у ме дич но му вузі / 
Во ло ди мир Юка ло. – 1999. – № 5. – С. 14–17.

1128. Юка ло В. Стру к ту ра спеціаль ної мо ви і про фесійно го спілку-
ван ня / Во ло ди мир Юка ло. – 2005. – № 12. – С. 43–47. – Прим.: 7 назв.

1129. Яворсь ка С. Зміст і бу до ва підруч ників з ук раїнської мо ви: 
20–30-ті ро ки ХХ ст. / Сте фанія Яворсь ка. – 2004. – № 2. – С. 58–62. – 
Прим.: 10 назв.

1130. Януш Я. Роль ук раїнської мо ви у ви хо ванні сту дентів / Ядвіга 
Януш. – 2005. – № 4. – С. 37–39. – Прим.: 5 назв.
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1131. Януш Я. Ук раїнська мо ва в еко номічно му вузі: [ав торсь ка кон-
цепція нав чан ня мо ви в КНЕУ] / Ядвіга Януш. – 1999. – № 2. – С. 9–14.

Журналужурналі

1132. Ди ка Н. Курс су час ної літе ра тур ної мо ви: те с ти і зав дан ня. 
Ле к си ко логія. Фра зео логія. Ле к си ко графія / На талія Ди ка. – 2003. – 
№ 9. – С. 59–63.

1133. Єрмо лен ко С. Вив чен ня про стих ус к лад не них ре чень у ви щих 
нав чаль них за кла дах / Світла на Єрмо лен ко. – 2003. – № 11. – С. 54–55. 
– Бібліогр.: 4 на зви.

1134. Маць ко Л. Ар гу мен тація як розділ ри то ри ки / Лю бов Маць ко, 
Ок са на Маць ко. – 2003. – № 10. – С. 55–58.

1135. Маць ко Л. Дис по зиція як розділ ри то ри ки / Лю бов Маць ко, 
Ок са на Маць ко. – 2003. – № 7. – С. 21–23.

1136. Маць ко Л. Інвенція як розділ ри то ри ки / Лю бов Маць ко, 
Ок са на Маць ко. – 2003. – № 6. – С. 63–67.

1137. Маць ко Л. Історія ук раїнської літе ра тур ної мо ви: Про гра-
ма для філо логічних фа куль тетів ви щих нав чаль них за кладів Ук раїни. 
Ре ко мен до ва но Вче ною ра дою НПУ ім. М. Дра го ма но ва (прот. № 11 
від 3 черв. 2002 р.) / Лю бов Маць ко, Віра Хри сте нок. – 2002. – № 10. – 
С. 52–60. – Бібліогр.: 44 на зви.

1138. Маць ко Л. Стилісти ка ук раїнської мо ви: Про гра ма для філо-
логічних фа куль тетів ви щих нав чаль них за кладів Ук раїни / Лю бов 
Маць ко. – 2002. – № 9. – С. 50–57. – Бібліогр.: 44 на зви.

1139. Маць ко Л. Яви ще лінгво ци ду ук раїнської літе ра тур ної мо ви: 
ХVІІ – ХІХ ст. / Лю бов Маць ко, Віра Хри сте нок. – 2003. – № 3. – 
С. 58–63. – Бібліогр.: 24 на зви.

1140. Ми хай люк В. Ук раїнська мо ва про фесійно го спілку ван ня: 
Ре ко мен дації що до пла ну ван ня пра к тич но го кур су / Ва лен ти на Ми хай-
люк. – 2004. – № 1. – С. 46–48.

1141. Ру кас Т. Пра к тич на стилісти ка діло во го мо в лен ня / Те тя на 
Ру кас. – 2003. – № 2. – С. 71–74. – Прим.: 9 назв.
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1142. Се ме ног О. Курс «Вступ до слов’янсь кої філо логії» у про-
фесійній па ра дигмі май бут нь о го вчи те ля-сло вес ни ка / Оле на Се ме ног. 
– 2004. – № 1. – С. 41–46.

1143. Ти щен ко О. Мо дель кур су «Мо ва про фесійно го спілку ван-
ня»: пси холінгвістич ний ас пект / Ок са на Ти щен ко. – 2003. – № 9. – 
С. 56–59. – Прим.: 10 назв.

1144. Тоць ка Н. Фор му ван ня про фесійно зу мо в ле но го мо в лен ня 
сту дентів технічно го універ си те ту / На талія Тоць ка. – 2003. – № 5. 
– С. 57–61. 

1145. Яворсь ка С. Аналіз ме то дич них посібників Те рентія Гар бу за / 
Сте фанія Яворсь ка. – 2003. – № 5. – С. 61–64.

1146. Яворсь ка С. Перші тео ре тичні праці з ме то ди ки нав чан ня 
мо ви [поч. ХХ ст.] / Сте фанія Яворсь ка. – 2002. – № 12. – С. 46–49. – 
Прим.: 11 назв.

Сторінкимайбутньогопосібника

1147. Матвієнко А. На мо воз навчій ниві / Ан тоніна Матвієнко. – 
2003. – № 12. – С. 62–66. [Про розділ з книж ки «Ук раїнська мо ва», де 
вміще но ко роткі на ри си про О. По теб ню, Л. Бу ла ховсь ко го, М. Ка ли но-
ви ча, А. Білець ко го, М. Лу ка ша, С. Ка ра вансь ко го.]

1148. Омель чук С. Пра к ти кум з пра во пи су ук раїнської мо ви / 
Сергій Омель чук. – За гальні пи тан ня. – 2008. – № 3. – С. 13–17; На пи-
сан ня при го лос них. – № 4. – С. 29–34; На пи сан ня го лос них. – № 5. – 
С. 12–16; Ос новні за ко ни ми лоз вуч ності. – № 7. – С. 20–21; Бу до ва сло-
ва і ор фо графія. – № 12. – С. 18–19; На пи сан ня імен них ча с тин мо ви. 
– 2009. – № 4. – С. 21–24; № 6. – С. 29–33.

1149. Опер чук О. Про гра ми фа куль та тив но го кур су «Ук раїнське 
діло ве мо в лен ня» для за галь но освітніх нав чаль них за кладів / Оле на 
Опер чук. – 2003. – № 8. – С. 19–21.

Новіпідручникийпосібники

1150. Бон да рен ко Н. Невід’ємний склад ник си с тем ної пе ре бу до ви 
мов ної освіти / Неллі Бон да рен ко, Ал ла Яр мо люк. – 2005. – № 8. – 
С. 26–28. – (12-річна шко ла. 5 клас).
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1151. Бон да рен ко Н. Ук раїнська для шкіл з російсь кою мо вою нав-
чан ня / Неллі Бон да рен ко. – 2007. – № 8. – С. 12–15.

1152. Бон да рен ко Н. Ук раїнська для шкіл з російсь кою мо вою 
нав чан ня. 9 клас / Неллі Бон да рен ко, Ал ла Яр мо люк. – 2009. – № 11. – 
С. 5–8.

1153. Бон да рен ко Н. Вед ме жа по слу га / Неллі Бон да рен ко, Ал ла 
Яр мо люк. – 2007. – № 2. – С. 40–41. – (Ав то ри не згодні).

1154. Бур це ва Н. Но вий підруч ник для російсь ко мов них шкіл 
[Ук раїнська мо ва. Підруч ник для 5 кла су (…) з російсь кою мо вою нав-
чан ня / А. Во рон, В. Со ло пен ко (К., 2003)] / Надія Бур це ва. – 2003. – 
№ 9. – С. 66. – (На ва шу книж ко ву по ли цю).

1155. За бо лот ний О. Нав чаль на книж ка має за хо п лю ва ти / Оле к-
сандр За бо лот ний. – 2005. – № 9. – С. 36.

1156. Ка ра ман С. Тех но логічні підхо ди до ство рен ня посібників 
і підруч ників з ук раїнської мо ви для гімназії / Станіслав Ка ра ман, 
Ва лен ти на Ти хо ша. – 2000. – № 4. – С. 36–38.

1157. Ко валь чук Г. Про вдо ско на лен ня стру к ту ри підруч ни ка / 
Га ли на Ко валь чук. – 2000. – № 5. – С. 40–43.

1158. Мов чун А. На ша ме то дич на скарб нич ка зба га ти ла ся / 
Ан тоніна Мов чун. – 2002. – № 9. – С. 72. – (Книж ко ва по ли ця). 
[Про посібни ки, упо ряд ко вані Л. Маць ко, О. Маць ко, О. Си до рен ко, 
«Ук раїнська мо ва. Тек сти для ди к тантів. 5–11 кла си» та «Ук раїнська 
мо ва. Тек сти для пе ре казів. 5–11 кла си» (До нецьк, 2002).]

1159. Пен ти люк М. Нав чаль но-ме то дич не за без пе чен ня вив чен ня 
ук раїнської мо ви у 2008/2009 нав чаль но му році: [8 клас] / Марія Пен-
ти люк, Неллі Бон да рен ко, Оль га Слонь овсь ка. – 2008. – № 8. – С. 24–35.

1160. Пен ти люк М. Тра диційність? Мо дернізація! / Марія Пен ти-
люк. – 2006. – № 3. – С. 30–32. – Прим.: 5 назв. [Про підруч ник «Рідна 
мо ва. 5 клас» (М. Пен ти люк, І. Гай даєнко, А. Ляш ке вич, С. Омель чук).]

1161. Ющук І. Крок упе ред, але… / Іван Ющук. – 2006. – № 2. – 
С. 31–35. – Рец. на кн.: Гла зо ва О., Куз не цов Ю. Рідна мо ва. 5 клас. – К.: 
Освіта, 2005.

Відгук: Гла зо ва О. Відповідь ша нов но му ре цен зен тові, або Про ва ди 
про фе сорсь ко го зо ру. – 2006. – № 3. – С. 33–34. – (Сло во – ав то рам).

Відгук на відгук: Ющук І. Amicus Plato… – 2006. – № 3. – С. 34.
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МЕТОДИКАВИКЛАДАННЯЛІТЕРАТУРИ

1162.  Ук раїнська літе ра ту ра: Про гра ма для се ред ньої за галь но-
освітньої шко ли. 5–11 кла си: про ект / Ін-т літе ра ту ри ім. Т.Г. Шев чен ка 
НА НУ; кер. авт. кол. М.Г. Жу линсь кий; заг. ред. Р.В. Мов чан; ук ла дачі: 
Р.В. Мов чан, Н.В. Лев чик, О.А. Камінчук, М.П. Бон дар, М.М. Су ли ма, 
В.І. Су ли ма. – 2001. – № 9. – С. 17–56. – (Вклад ка).

1163. Ук раїнська літе ра ту ра. Про гра ма для за галь но освітніх 
нав чаль них за кладів з ук раїнською і російсь кою мо ва ми нав чан ня. 
5–11 кла  си. Ре ко мен до ва но Міністер ст вом освіти і на у ки Ук раїни / Ін-т 
літе ра ту ри ім. Т.Г. Шев чен ка НА НУ; кер. авт. кол. М.Г. Жу линсь кий; 
заг. ред. Р.В. Мов чан; ук ла дачі: Р.В. Мов чан, Н.В. Лев чик, О.А. Камінчук, 
М.П. Бон дар, М.М. Су ли ма, В.І. Су ли ма. – 2002. – № 8. – С. 19–54. – 
(Вклад ка). – Зі змісту: «Ну що б, зда ва ло ся, сло ва…» / М. Жу линсь кий. 
Заціка в ле но вди в ля ю чись у май бутнє… / Р. Мов чан. – С. 19–24.

1164. Мов чан Р. Де які за ува ги до вив чен ня ук раїнської літе ра ту ри 
в школі: за Про гра мою Інсти ту ту літе ра ту ри ім. Т.Г. Шев чен ка НАН 
Ук раїни / Раїса Мов чан. – 2004. – № 9. – С. 9.

1165. Мов чан Р. За сад ничі ос но ви вив чен ня ук раїнської літе ра ту ри 
у 12-річній школі / Раїса Мов чан. – 2004. – № 8. – С. 9–12. – (На часі).

1166. Мов чан Р. Про гра ма з ук раїнської літе ра ту ри: бу денні спо-
сте ре жен ня, не бу денні сим пто ми і оп тимістич ний про гноз…: Відкри тий 
лист до ко лег-учи телів / Раїса Мов чан. – 2004. – № 1. – С. 4. – (На го лос).

Об го во рюємо про ект про гра ми 
1167. Агеєва В. Ес те ти ка чи ідео логія? / Віра Агеєва. – 2001. – № 1. 

– С. 61–62. – (З ре дакц. по шти). 

1168. Бу лич Г. За зирніть у бібліоте ку сільсь кої шко ли / Ган на 
Бу лич. – 2001. – № 11. – С. 64.

1169. Го мон П. Чи змо же мо пе рей ти рубікон: (до пи тан ня кон цепції 
літе ра тур ної освіти) / Пе т ро Го мон. – 2000. – № 10. – С. 39–43.

1170. Го мон П. Щоб це був надійний до ро гов каз / Пе т ро Го мон. – 
2001. – № 11. – С. 63–64.

1171. Дем’янен ко С. Вра хо ву ва ти інте ре си уч ня / Світла на Дем’янен-
ко, Зоя Ку че ря ва. – 2001. – № 12. – С. 53–54.
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1172. Дзик А. Відгук на відгук. І не тільки… / Ана толій Дзик. – 2002. 
– № 3. – С. 50. – (За про шуємо до роз мо ви). [Відгук на ст. О. Руд ниць кої 
«Дум ки пра к ти ка…». Див. № 1175].

1173. Ко валь чук О. І сти лос, і сти лет / Оле ся Ко валь чук. – 2002. 
– № 5. – С. 51–53.

1174. Не жи вий О. Літе ра ту ра на все жит тя, а не ли ше на уро ки / 
Олексій Не жи вий. – 2002. – № 2. – С. 70.

1175. Руд ниць ка О. Дум ки пра к ти ка що до зміни чин ної про гра ми 
/ Оль га Руд ниць ка. – 2001. – № 7. – С. 56–58. – (За про шуємо до роз мо-
ви).

1176. Руд ниць ка О. Про гра му оно в ле но, але го дин змен ше но… / 
Оль га Руд ниць ка. – 2002. – № 1. – С. 44–45.

1177. Юка ло В. За у ва жен ня не зовсім сто рон нь о го / Во ло ди мир 
Юка ло. – 2002. – № 1. – С. 43.

Загальніматеріализметодикивикладаннялітератури

1178. Андрієнко Л. Ес те тич на сутність і цінність літе ра ту ри 
ук раїнсько го ба ро ко / Лілія Андрієнко, Іри на Мізюк. – 1997. – № 2. – 
С. 40–42. – Бібліогр.: 4 на зви.

1179. Ан д ру сен ко В. Дис пут на уроці літе ра ту ри в гу манітарній 
па ра дигмі ви хо ван ня / Ва лен ти на Ан д ру сен ко. – 1999. – № 4. – С. 38–42. 
– Прим.: 5 назв.

1180. Ан д ру сен ко В. До про б ле ми ви к ла дан ня літе ра ту ри в су часній 
школі / Ва лен ти на Ан д ру сен ко. – 1999. – № 12. – С. 24–28. – Прим.: 
7 назв.

1181. Анісімо ва Н. Ук раїнський по етич ний аван гард кінця ХХ ст. / 
Ніна Анісімо ва. – 2003. – № 6. – С. 2–10. – Прим.: 14 назв.

1182. Ба бич Т. Чи за своїли учні зміст творів?: [«Кай да ше ва сім’я» 
І. Не чуя-Ле виць ко го та «Хіба ре вуть во ли…» Па на са Мир но го] / 
[за пи тан ня скла ла] Те тя на Ба бич. – 2004. – № 2. – С. 50.

1183. Ба бич Т. Чи зна ють учні текст?: [за пи тан ня що до вив чен ня 
творів укр. пись мен ників] / підго ту ва ла Те тя на Ба бич. – 2004. – № 8. – 
С. 17–18.
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1184. Бан ду ра О. Соціалістич ний ре алізм як літе ра тур ний ме тод: 
(кон суль тація для вчи телів) / Оле к сан д ра Бан ду ра. – 1994. – № 9. – 
С. 23–26.

1185. Ба ран ник Н. Те ма тичні кон т рольні ро бо ти з ук раїнської літе-
ра ту ри. 9 клас / Надія Ба ран ник. – 2007. – № 9. – С. 30–33. 

1186. Без вер ха В. Те с ти успішності з літе ра ту ри, їх ви ди та 
функціональ на роль / Вікторія Без вер ха. – 1997. – № 3. – С. 38–41.

1187. Бійчук Г. Чи тан ня як інте ра к тив ний реф ле к сив ний про цес. 
На при кладі по стмо дерністсь ких текстів / Га ли на Бійчук. – 2008. – № 4. 
– С. 15–20. – Прим.: 15 назв.

1188. Бон да рен ко А. Ви ко ри стан ня по езії шістде сят ників для ста-
но в лен ня світо гля ду учнів: (тво ри Ліни Ко с тен ко, Ва си ля Сту са, Іва на 
Світлич но го) / Ал ла Бон да рен ко, Юрій Бон да рен ко. – 1996. – № 11. 
– С. 52–55.

1189. Бон да рен ко Ю. Аналіз ідей но го змісту творів у стар ших 
кла сах: філо софсь ко-істо рич на про б ле ма іде аційності у ви к ла данні 
ук раїнської літе ра ту ри / Юрій Бон да рен ко. – 2008. – № 6. – С. 19–24. 
– Прим.: 12 назв.

1190. Бур ко О. За гад ка ук раїнсько го літе ра тур но го ба ро ко: вив чен-
ня ба ро ко вої ліри ки в 9 класі / Оль га Бур ко. – 2010. – № 10. – С. 41–46. 
– (Стилі і на пря ми: ба ро ко). – Прим.: 15 назв.

1191. Бу ряк І. Інсце ну ван ня на уро ках літе ра ту ри і мо ви / Іван 
Бу ряк. – 2004. – № 10. – С. 19–20.

1192. Бу тен ко О. Рідна ма ти моя: (ди да к тич ний ма теріал для 5–9 
кла сів) / скла ла Оль га Бу тен ко. – 1999. – № 4. – С. 27–30. – (До Дня 
ма тері).

1193. Вертій О. До про б ле ми ви к ла дан ня літе ра ту ри / Олексій 
Вертій. – 2004. – № 2. – С. 41–43. – Прим.: 3 на зви.

1194. Віват Г. «Я ж не люб лю її з надмірної лю бо ви»: мо ти ви лю бові 
до Ук раїни та її на ро ду в ук раїнській по езії / Ган на Віват. – 2003. – 
№ 12. – С. 20–22.

1195. Вітрен ко Р. Роз роб ка уроків з ук раїнської літе ра ту ри за 
ка лен дар но-те ма тич ним пла ну ван ням. 5 клас, І се местр / Раїса Вітрен-
ко, Ан тоніна Мов чун. – 2001. – № 8. – С. 57–69. – (Ре фор ма освіти).
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1196. Вітрен ко Р. Роз роб ка уроків з ук раїнської літе ра ту ри за 
ка лен дар но-те ма тич ним пла ну ван ням. 6 клас, І се местр / підго ту ва ли 
Раїса Вітрен ко, Ан тоніна Мов чун. – 2001. – № 9. – С. 58–61.

1197. Воєво да З. Мо раль но-етичні про б ле ми вив чен ня літе ра ту ри / 
Зіна Воєво да. – 2006. – № 6. – С. 27–31.

1198. Во ло ши на Н. Вив чен ня ук раїнської літе ра ту ри в но во му нав-
чаль но му році / Ніла Во ло ши на. – 2002. – № 8. – С. 71. – (До серп не вих 
конф.).

1199. Во ло ши на Н. Ук раїнська літе ра ту ра в но во му нав чаль но му 
році / Ніла Во ло ши на. – 1998. – № 8. – С. 19–22.

1200. Гав ри люк О. Ук раїнська літе ра ту ра в кон тексті роз вит ку 
суспільст ва дру гої по ло ви ни ХІХ століття: вступ ний урок у 10 класі / 
Ок са на Гав ри люк. – 2010. – № 8. – С. 11–15. – Бібліогр.: 4 на зви.

1201. Ге тун Г. Те ма тичні те с ти. 6–7 кла си / скла ла Га ли на Ге тун. – 
2003. – № 12. – С. 27–29.

1202. Гло ба Л. Мо дуль но-рей тин го ва тех но логія вив чен ня 
ук раїнської літе ра ту ри / Лідія Гло ба. – 1996. – № 5-6. – С. 52–55.

1203. Гло ба Л. Ук раїнська літе ра ту ра – ба зо вий пред мет су час ної 
національ ної шко ли / Лідія Гло ба. – 1996. – № 10. – С. 34–35.

1204. Гнат ко вич Т. Стру к тур но-те ма тичні схе ми курсів ук раїнської 
літе ра ту ри: для 5–11 класів / скла ла Те тя на Гнат ко вич. – 2007. – № 9. 
– С. 15–21. [Скла де но за про гра ма ми для ЗНЗ: Ук раїнська літе ра ту ра. 
5–12 кла си / Р.В. Мов чан [та ін.]; кер. про ек ту М.Г.Жу линсь кий (К., 
2005); Ук раїнська літе ра ту ра. 5–11 кла си / ук ла дачі О.М. Бан ду ра, Н.Й. 
Во ло ши на (К., 2002)].

1205. Го мон П. До про б ле ми су час но го про чи тан ня літе ра тур них 
творів / Пе т ро Го мон. – 2001. – № 2. – С. 41–43. – Бібліогр.: 10 назв.

1206. Го рик Н. Роз роб ки уроків з ук раїнської літе ра ту ри за ка лен-
дар но-те ма тич ним пла ну ван ням. 9 клас, І се местр / скла ла Ніна Го рик. 
– 2001. – № 9. – С. 62–66; № 10. – С. 28, 45–48; № 11. – С. 51–55. – 
Бібліогр.: 29 назв.

1207. Го рик Н. Роз роб ки уроків з ук раїнської літе ра ту ри за ка лен-
дар но-те ма тич ним пла ну ван ням. 9 клас, ІІ се местр / Ніна Го рик. – 
2001. – № 12. – С. 33–40; 2002. – № 1. – С. 27–31; № 2. – С. 60–64; № 3. 
– С. 23–29. – (Вклад ка). – Бібліогр.: 31 на зва.
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1208. Го рик Н. Те ма тичні роз роб ки уроків з ук раїнської літе ра ту ри. 
10 клас / Ніна Го рик. – І чверть. Уро ки 1–10. – 1997. – № 7. – С. 43–52; 
Уро ки 11–32. – № 8. – С. 31–45; ІІ чверть. Уро ки 1–6. – 1998. – № 9. – 
С. 31–36; Уро ки 7–11. – № 10. – С. 32–38. – Прим.: 9 назв; Уро ки 12–28. 
– № 11. – С. 29–43. – Прим.: 10 назв; ІІІ чверть. Уро ки 1–8. – № 12. – 
С. 28–37. – Прим.: 8 назв; ІІІ чверть (про дов жен ня). – № 2. – С. 31–41; 
Уро ки 10–12. – 1999. – № 1. – С. 37–45; Уро ки 13–21. – № 2. – С. 27–38. 
– Прим.: 4 на зви; ІV чверть. Уро ки 1–12. – 1998. – № 3. – С. 28–40; Уро ки 
13–28. – № 4. – С. 31–44.

1209. Гри цен ко В. Те с ти на те му «З літе ра ту ри ХХ століття». 8 клас 
/ склав Віктор Гри цен ко. – 2003. – № 12. – С. 30–31.

1210. Гуд зен ко Л. Не т ра диційні творчі ро бо ти стар шо к лас ників: 
ко ли ви вчається дра ма тич ний твір / Лідія Гуд зен ко. – 2004. – № 10. 
– С. 20–23.

1211. Гуд зен ко Л. Свідчать со сни Биківні: урок пам’яті жертв 
сталінсько го те ро ру / Лідія Гуд зен ко. – 2005. – № 3. – С. 12–16.

1212. Де ми дюк Л. До про б ле ми інтер пре тації літе ра ту ри в су час но-
му ук раїнсько му освітньо му про цесі / Лілія Де ми дюк. – 2007. – № 8. 
– С. 16–17. – Прим.: 7 назв.

1213. Диб ка Л. Урок – ген дер не досліджен ня / Люд ми ла Диб ка. 
– 2007. – № 2. – С. 12–17. – Прим.: 10 назв.

1214. Дми т рен ко Г. Перші уро ки з літе ра ту ри / Га ли на Дми т рен ко. 
– [Уро ки 1–3]. – 2005. – № 8. – С. 16–23; [Уро ки 4–5]. – № 9. – С. 30–35. 
– (12-річна шко ла. 5 клас).

1215. Дми т рен ко Г. Перші уро ки з літе ра ту ри в 6 класі / Га ли на 
Дми т рен ко. – 2006. – № 8. – С. 61–64; № 9. – С. 12–14. – (12-річна шко ла. 
6 клас).

1216. Дми т рен ко Г. Ук раїнська літе ра ту ра: Орієнтов не ка лен дар-
но-тематичне пла ну ван ня уроків у 5–11 кла сах / Га ли на Дми т рен ко. 
– І се местр. – 2002. – № 9. – С. 25–48; ІІ се местр. – № 11. – С. 25–48. – 
(Вклад ка). [Скла де но за про гра мою: Ук раїнська літе ра ту ра. Про гра ма 
для за галь но освітніх нав чаль них за кладів з ук раїнською і російсь кою 
мо ва ми нав чан ня. 5–11 кла си. Кер. авт. кол. М. Жу линсь кий, заг. ред. 
Р. Мов чан].

1217. Дя чен ко С. Об раз геть ма на Пе т ра Са гай дач но го в ук раїнській 
літе ра турі: за ро ма на ми Д. Мор дов ця, А. Чай ковсь ко го, С. Чер ка сен ка 
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/ Світла на Дя чен ко. – 2003. – № 5. – С. 76–78. – (З ре дакц. по шти). – 
Прим.: 4 на зви.

1218. Дя чен ко-Ли сен ко Л. Ук раїнська літе ра ту ра: Орієнтов не ка лен-
дар но-те ма тич не пла ну ван ня. 8 клас 12-річної шко ли / Лю бов Дя чен ко-
Ли сен ко, Сергій Ко ва лен ко. – 2008. – № 6. – С. 9–16. – (Робітня сло вес-
ни ка).

1219. Жа бо рюк А. І сло во мо же бу ти мер т вим…: до про б ле ми ви раз-
но го чи тан ня / Ана толій Жа бо рюк. – 2003. – № 1. – С. 51–53. – Прим.: 
5 назв.

1220. Забіяка В. Біблійні кри латі ви сло ви: (ма теріал до уроків і 
фа куль та тив) / Віра Забіяка. – 1995. – № 7. – С. 28–32.

1221. За бо лот ний О. Урок пе ревірки знань з літе ра ту ри: (від дав-
ни ни до се ре ди ни ХІХ ст.) / Оле к сандр За бо лот ний. – 1996. – № 7. – 
С. 35–36.

1222. Зав го род ня Т. Ва силь Па човсь кий про вив чен ня ук раїнської 
літе ра ту ри в школі / Те тя на Зав го род ня. – 1999. – № 6. – С. 37–38. 
– Прим.: 4 на зви.

1223. Ігор (Ісічен ко), архієп. Ба ро ко – ми с тець кий стиль і літе ра-
тур на до ба / архієпи с коп Ігор (Ісічен ко). – 2010. – № 10. – С. 27–34. 
– Бібліогр.: с. 32–34.

1224. Кисілевсь ка-Ткач Л. Сторінки посібни ка [укр. еміграційної 
літе ра ту ри] / Ле ся Кисілевсь ка-Ткач; [вступ. стат тя] «З лю бов’ю до 
Ук раїни і дітей» Те тя ни Неліної. – 1995. – № 3. – С. 53–58.

1225. Кис лен ко Л. Фор му ван ня національ но го світо гля ду на уро ках 
літе ра ту ри / Ле ся Кис лен ко. – 2002. – № 7. – С. 34–36.

1226. Ко зярсь кий Б. Ще раз про літе ра тур ний ка лен дар / Бо г дан 
Ко зярсь кий. – 1998. – № 8. – С. 45–46.

1227. Ко ломієць В. Дзво нар на род но го про буд жен ня: (ма ловідо ма 
про за жур на лу «Ос но ва») / Во ло ди мир Ко ломієць. – 1994. – № 1. – 
С. 45–49. – Прим.: 8 назв.

1228. Кор нух Г. Ви хо ван ня за галь но людсь ких цінно стей на уро ках 
літе ра ту ри / Га ли на Кор нух. – 2006. – № 7. – С. 9–13.

1229. Ко сен ко Н. Опорні схе ми для аналізу літе ра тур них творів / 
Ніна Ко сен ко. – 2001. – № 4. – С. 55.
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1230. Ко сен ко Н. Особ ли вості сприй ман ня уч ня ми ху дожніх текстів: 
пси хо логічний ас пект / Ніна Ко сен ко. – 2003. – № 10. – С. 41–42.

1231. Кра вець Ю. Оле к сандр Ма зур ке вич про вне сок Іва на Фран ка 
в ме то ди ку ук раїнської літе ра ту ри / Юлія Кра вець. – 2006. – № 10. – 
С. 53–57. – (150-річний ювілей Іва на Фран ка). – Прим.: 11 назв.

1232. Кри во руч ко О. Те ма тичні роз роб ки уроків з ук раїнської 
літе ра ту ри. 7 клас / Ок са на Кри во руч ко. – І чверть. – 1997. – № 9. – 
С. 31–40; ІІ чверть. – № 10. – С. 39–50; ІІІ чверть (20 уроків). – 1996. 
– № 12. – С. 24–33; 1997. – № 1. – С. 22–30; ІV чверть. – 1997. – № 3. – 
С. 26–37.

1233. Кріль Н. Розстріля не відрод жен ня в кон тексті до би: вступ на 
ог ля до ва те ма / Надія Кріль. – 2004. – № 11. – С. 24–29. – Прим.: 8 назв; 
№ 12. – С. 29–33. – Прим.: 8 назв.

1234. Кріль Н. Сузір’я яс к ра вих зірок на тлі то талітар ної до би: 
митці-шістде сят ни ки в кон тексті своєї до би / Надія Кріль. – 2005. – 
№ 5. – С. 2–8. – Прим.: 9 назв.

1235. Ла борєва О. Те с то ва пе ревірка знань з ук раїнської літе ра ту-
ри учнів 10–11 класів / Оль га Ла борєва. – 2004. – № 7. – С. 19–22.

1236. Лав ру се вич Н. Пси хо ло го-пе да гогічні умо ви сприй ман ня 
стар шо к лас ни ка ми но велісти ки / Надія Лав ру се вич. – 1999. – № 9. – 
С. 37–38. – Прим.: 3 на зви.

1237. Лімборсь кий І. До вив чен ня в 9 класі те ми «Сен ти мен талізм в 
ук раїнській літе ра турі» / Ігор Лімборсь кий. – 2000. – № 2. – С. 41–43.

1238. Лісов ський А. Ху дож ня роз повідь тек сту / Ан тон Лісов ський. 
– 1994. – № 1. – С. 40–42.

1239. Ло ма ко Л. Ор ганізація оцінної діяль ності учнів під час вив-
чен ня літе ра ту ри / Люд ми ла Ло ма ко, Люд ми ла Мо мот. – 1994. – № 9. 
– С. 38–40.

1240. Мар ко В. Ос но ви аналізу літе ра тур но го тво ру / Ва силь Мар-
ко. – Стат тя пер ша. – 1998. – № 10. – С. 38–41; Закінчен ня. – № 12. – 
С. 37–42.

1241. Ме сев ря О. Проб ле ма до б ра і зла у твор чості ук раїнських 
кла сиків: (урок по вто рен ня й уза галь нен ня) / Оль га Ме сев ря. – 1999. – 
№ 12. – С. 28–31.
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1242. Ми ки тюк В. Прин ци пи про б лем ності у ви к ла данні ук раїнської 
літе ра ту ри / Во ло ди мир Ми ки тюк. – 2005. – № 1. – С. 20–23. – Прим.: 
12 назв.

1243. Ми ки тюк В. Те с ту ван ня знань з теорії літе ра ту ри / Во ло ди-
мир Ми ки тюк. – 2006. – № 5. – С. 6–10. – Прим.: 4 на зви.

1244. Ми ро поль сь ка Н. Ес те тичні фраг мен ти уро ку: (пра к ти кум 
для 10 – 11 кл.) / На талія Ми ро поль сь ка. – 1996. – № 7. – С. 23–26.

1245. Ми хай ло ва Н. Емоційне ви хо ван ня учнів на уро ках ук раїнської 
літе ра ту ри / На талія Ми хай ло ва. – 1999. – № 7. – С. 44–45.

1246. Мірош ник С. Оригінальні творчі ро бо ти стар шо к лас ників: 
[но ве ли, усмішки, есе то що / Світла на Мірош ник. – 2003. – № 9. – 
С. 34–38. – Прим.: 22 на зви.

1247. Мірош ник С. По шу ко во-дослідницькі зав дан ня ви пе ред жу-
валь но го ха ра к те ру як засіб ак тивізації пізна валь ної діяль ності учнів / 
Світла на Мірош ник. – 2002. – № 2. – С. 58–59. – Бібліогр.: 7 назв.

1248. Мірош ник С. Творчі ро бо ти на ос нові асоціацій / Світла на 
Мірош ник. – 2003. – № 2. – С. 59–64.

1249. Мов чан Р. Вив чен ня ук раїнської літе ра ту ри у 5 класі 12-річної 
шко ли / Раїса Мов чан. – 2005. – № 1. – С. 39–43.

1250. Мов чан Р. Ук раїнська літе ра ту ра. 5 клас: фраг мен ти з підруч-
ни ка / Раїса Мов чан. – 2005. – № 5. – С. 27–29. – (Сторінки но во го під-
руч ни ка).

1251. Моз го ва Л. Взаємозв’яз ки шкільно го літе ра ту роз нав ст ва і 
ген дер ної пси хо логії / Люд ми ла Моз го ва. – 2007. – № 7. – С. 5–8. – 
Прим.: 3 на зви.

1252. Моз го ва Л. Тех но логія ген дер ної літе ра тур ної освіти: си с те-
ма уроків у старшій школі / Люд ми ла Моз го ва. – 2010. – № 3. – С. 6–10. 
– (Но вий освітній простір). – Прим.: 6 назв.

1253. На за рен ко Л. Дра ма тургія і те атр кінця ХІХ ст. / скла ла Люд-
ми ла На за рен ко. – 2007. – № 9. – С. 13. – (Те с тові зав дан ня з літе ра ту-
ри).

1254. Ниж ник С. Вив чен ня в 9 класі істо рич них творів літе ра ту ри 
ХVІ–ХVІІ ст. / Софія Ниж ник. – 2001. – № 5. – С. 35–37.
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1255. Осип чук Н. «Я жив для до б ра і лю бові»: [О. Дов жен ко]: урок 
ук раїнської літе ра ту ри в 11 класі з ви ко ри стан ням стра тегій ЧПКМ / 
На талія Осип чук. – 2010. – № 11. – С. 17–20. – (Май стер-клас).

1256. Па в лен ко Л. Літе ра турні ди к тан ти для кон т роль но го те ма тич-
но го оціню ван ня. 5 клас / Ла ри са Па в лен ко. – 2009. – № 4. – С. 17–19.

1257. Пасічник Є. Про гра ми для се ред ньої за галь но освітньої шко-
ли. Ук раїнська літе ра ту ра. 5–6 кла си: для шкіл з ук раїнською і російсь-
кою мо ва ми нав чан ня / Євген Пасічник, Оль га Слонь овсь ка. – 2001. 
– № 8. – С. 51–56. – (Ре фор ма освіти).

1258. Пен ца ко ва Л. Те с ти з ук раїнської літе ра ту ри (ХІ–ХVІІІ ст.) / 
Ліна Пен ца ко ва, Га ли на Ра хо ва. – 1999. – № 7. – С. 45–50.

1259. Пе т ри чен ко Н. Лист пись мен ни ка на учнівській парті / Надія 
Пе т ри чен ко. – 2004. – № 4. – С. 32–37. – Прим.: 11 назв. [Пе да гогічний 
ек спе ри мент у шко лах Вінниць кої, Чер кась кої об ла с тей та м. Тер но по-
ля – ви ко ри стан ня епісто ляр ної спад щи ни.]

1260. Поліщук Н. Ди с кусія на уро ках літе ра ту ри і роз ви ток 
учнівської твор чості / На талія Поліщук. – 2010. – № 6. – С. 2–4. 
– (Но вий освітній простір).

1261. По ра ло Н. Те с ти до те ми «Ук раїнська літе ра ту ра 20–30-х рр. 
ХХ ст.» / На та ля По ра ло. – 2002. – № 10. – С. 49–51.

1262. Сит чен ко А. Аналіз ба ла ди у школі / Ана толій Сит чен ко. 
– 2004. – № 12. – С. 34–36. – Прим.: 8 назв.

1263. Сит чен ко А. До про б ле ми шкільно го аналізу лірич но го тво ру 
/ Ана толій Сит чен ко. – 2004. – № 6. – С. 15–20. – Прим.: 7 назв.

1264. Сит чен ко А. Ос но ви взаємодії на у ко вих і нав чаль них ме тодів 
літе ра тур но го аналізу / Ана толій Сит чен ко. – 2007. – № 5. – С. 14–15. – 
Прим.: 10 назв.

1265. Сит чен ко А. Ще раз про тех но логії літе ра тур но го аналізу / 
Ана толій Сит чен ко. – 2003. – № 2. – С. 56–59.

1266. Со лець кий О. Ва лерій Шев чук і ба ро ко / Оле к сандр Со лець-
кий. – 2010. – № 10. – С. 35–40. – (Стилі і на пря ми: ба ро ко). – Прим.: 22 
на зви.

1267. Спо да рик Г. Цілі та їх кон кре ти зація на уро ках літе ра ту ри / 
Га ли на Спо да рик. – 2003. – № 4. – С. 34–36. – (Ви с ту пи учас ників кон-

120



«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.

Методикавикладаннялітератури

фе ренції «Гу манітар на освіта в Ук раїні: про б ле ми оціню ван ня нав чаль-
них до сяг нень учнів») (Пред ста в ляємо Львівський регіон).

1268. Сте па ни шин Б. За галь но ми стецькі й літе ра тур но-ме то дичні 
за са ди аналізу ху дож нь о го тво ру / Бо рис Сте па ни шин. – 1994. – № 7. – 
С. 41–46.

1269. Сте па ни шин Б. Нові підхо ди до ви к ла дан ня ук раїнської літе-
ра ту ри / Бо рис Сте па ни шин. – 1995. – № 1. – С. 44–46.

1270. Те с ти для те ма тич но го кон т ро лю. – [Дав ня літе ра ту ра] / скла-
ла Те тя на За су ха. Ус на на род на творчість. 7 клас / скла ла Те тя на Яно-
вич. – 2003. – № 10. – С. 45–48.

1271. Ти хо ша В. Твор чий підхід до ви к ла дан ня літе ра ту ри / Ва лен-
ти на Ти хо ша. – Стат тя пер ша. – 2006. – № 7. – С. 37–39; Стат тя дру га. 
– № 10. – С. 46–48.

1272. Ток мань Г. Віко ва пси хо логія як на у ко ве дже ре ло ме то ди-
ки ви к ла дан ня літе ра ту ри / Ган на Ток мань. – 2003. – № 6. – С. 23–29. 
– Прим.: 5 назв.

1273. Ток мань Г. Діалогізм та про б лемність як прин ци пи су час но го 
про чи тан ня ук раїнської літе ра ту ри в школі / Ган на Ток мань. – 2001. – 
№ 3. – С. 55–58. – (Ак ту аль ний діалог). [Про дов жен ня роз мо ви (див. 
№ 1169)].

1274. Ток мань Г. Ек зи стенційно-діалогічні особ ли вості вив чен ня 
біо графії та сти лю пись мен ни ка / Ган на Ток мань. – 2004. – № 5. – 
С. 6–9. – Прим.: 5 назв.

1275. Ток мань Г. Ме то ди літе ра ту роз нав чо го аналізу в школі / Ган-
на Ток мань. – 1999. – № 6. – С. 28–30.

1276. Ток мань Г. Мо тив смерті ко ха ної лю ди ни в по езії Іва на Фран-
ка, Лесі Ук раїнки, Во ло ди ми ра Свідзинсь ко го / Ган на Ток мань. – 2010. 
– № 9. – С. 29–37. – Прим.: 9 назв.

1277. Ток мань Г. Си с те ма зав дань з літе ра ту ри для учнів шкіл, 
гімназій, ліцеїв / Ган на Ток мань. – 2001. – № 11. – С. 56–59. – Прим.: 
7 назв.

1278. Ток мань Г. Спе цифіка, стру к ту ра, ти по логія уроків літе ра-
ту ри: уза галь нен ня індивіду аль ної твор чості вчи те ля / Ган на Ток мань. 
– 2003. – № 10. – С. 38–40. – Прим.: 11 назв.
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1279. Ток мань Г. Урок – пси хо логічне досліджен ня / Ган на Ток-
мань. – 2002. – № 1. – С. 31–32, 41–42. – Прим.: 3 на зви.

1280. Ток мань Г. Урок – філо софсь ке досліджен ня / Ган на Ток-
мань. – 2002. – № 5. – С. 41–46. – Прим.: 4 на зви.

1281. Ток мань Г. Уро ки – про б лемні семіна ри в стар ших кла сах / 
Ган на Ток мань. – 1995. – № 1. – С. 52–54. – Прим.: 3 на зви.

1282. Ток мань Г. Філо софізація ме то ди ки ви к ла дан ня літе ра ту ри та 
кри терії оціню ван ня знань стар шо к лас ників / Ган на Ток мань. – 2004. 
– № 7. – С. 2–7. – (На часі). – Бібліогр.: 17 назв.

1283. Ток мань Г. Цей ба га то барв ний ми с тець кий світ / Ган на Ток-
мань. – Стат тя пер ша. – 2001. – № 4. – С. 56–59; Стат тя дру га. – № 6. 
– С. 41–45.

1284. Ток мань Г. Цілісність сприй нят тя лірич но го тво ру: Тек сту аль-
ний аналіз. Ме то ди ка вив чен ня віршу ван ня / Ган на Ток мань. – 2003. 
– № 1. – С. 46–50.

1285. Ток мань Г. Шкільний аналіз ху дож нь о го тво ру / Ган на Ток-
мань. – 2001. – № 10. – С. 22–26. – Прим.: 15 назв. – (Ре фор ма освіти).

1286. Тюріна Т. Підсум ко ве за нят тя з ук раїнської літе ра ту ри: 
урок-турнір у 5 класі. До да ток: Про то кол / Те тя на Тюріна. – 2008. 
– № 5. – С. 27–29.

1287. Ук раїнець С. Еле мен ти пси ход ра ми на уро ках літе ра ту ри / 
Сте фанія Ук раїнець. – 1995. – № 5-6. – С. 38–40.

1288. Уліщен ко А. Діалогічна спря мо ваність уроків ук раїнської 
літе ра ту ри у про пе дев тич но му курсі. На при кладі ви ко ри стан ня ро бо-
чо го зо ши та з дру ко ва ною ос но вою / Андрій Уліщен ко. – 2007. – № 3. 
– С. 11–14. – Прим.: 4 на зви.

1289. Фа со ля А. Як чи та ти по стмо дер ну по езію / Ана толій Фа со ля. 
– 2010. – № 9. – С. 24–28.

1290. Фень ко Н. Ми с тец тво життєпи су пись мен ни ка: ос новні ри то-
ричні прий о ми / На та ля Фень ко. – 2007. – № 8. – С. 23–25. – Прим.: 
9 назв.

1291. Філіппо ва Н. Варіан ти уро ку вив чен ня біог рафії пись мен ни ка 
/ На та ля Філіппо ва. – 1999. – № 5. – С. 32–34. – Прим.: 4 на зви.
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1292. Хо да нич Л. Проб ле ма пе ре оцінки ес те тич них явищ соц ре-
алізму в шкільно му курсі літе ра ту ри / Лідія Хо да нич, Пе т ро Хо да нич. 
– 2009. – № 4. – С. 20. – (Осібний по гляд).

1293. Хроп ко П. Ідея відно в лен ня дер жав ності в ук раїнській по езії 
ХІХ ст. / Пе т ро Хроп ко. – 2001. – № 10. – С. 48–52. – Прим.: 12 назв.

1294. Хроп ко П. Оно в лен ня ук раїнської літе ра ту ри на шля хах 
мо дернізму / Пе т ро Хроп ко. – 1999. – № 10. – С. 36–40. – Прим.: 8 назв.

1295. Хроп ко П. Ук раїнське літе ра тур не жит тя 70–90-х років 
ХІХ ст.: (ма теріал для ог ля до вої лекції в 10-му класі) / Пе т ро Хроп ко. 
– 1994. – № 3. – С. 28–32.

1296. Шев чен ко Л. Ла ти но мов на по езія у шкільно му курсі 
ук раїнської літе ра ту ри / Люд ми ла Шев чен ко. – 2004. – № 8. – С. 13–17. 
– Прим.: 7 назв.

1297. Шу ляр В. Візу аль на ком пе тентність у си с темі літе ра тур ної 
освіти. Від ком пендіуму по нять до ви ва же ної ме то ди ки фор му ван ня / 
Ва силь Шу ляр. – 2009. – № 5. – С. 20–22. – (Но вий освітній простір). 
– Бібліогр.: 14 назв.

1298. Шу ляр В. Учи тель літе ра ту ри й учень-чи тач стар шої шко ли в 
но во му освітньо му про сторі: про б ле ми і пер спе к ти ви / Ва силь Шу ляр. 
– 2008. – № 11. – С. 3–7. – (Но вий освітній простір). – Прим.: 6 назв.

1299. Щер ба Т. Урок ве де пись мен ник [Ми ко ла Бра тан] / Таїсія 
Щер ба. – 1995. – № 12. – С. 43–44.

1300. Юка ло В. По лемічна літе ра ту ра ХVІ–ХVІІ ст. як за род жен ня 
ук раїнської публіци с ти ки / Во ло ди мир Юка ло. – 2005. – № 6. – С. 11–
19; № 7. – С. 7–13; № 8. – С. 3–7. – Бібліогр.: 12 назв.

1301. Яро шен ко Л. Роль уроків рідної літе ра ту ри й історії в 
на ціональ но му ви хо ванні / Люд ми ла Яро шен ко.– 2001. – № 6. – 
С. 46–47. – Бібліогр.: 9 назв.

1302. Яцен ко Т. З ро ди ни йде жит тя лю ди ни: (ро дин не ви хо ван ня 
на уро ках літе ра ту ри) / Таміла Яцен ко. – 1997. – № 5-6. – С. 30–32. – 
Прим.: 4 на зви.

Див. також № 1044.
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Методичнеопрацюванняінауковепізнання
творчостіписьменників

Бо рис Ан то нен ко-Да ви до вич

1303. Дми т рен ко В. Ви ховні мож ли вості уро ку літе ра ту ри: (на при-
кладі роз гля ду оповідан ня Б. Ан то нен ка-Да ви до ви ча «Не святі горш ки 
ліплять») / Вікторія Дми т рен ко. – 1995. – № 1. – С. 55–56. 

1304. Жи ла С. Вив чен ня ро ма ну Бо ри са Ан то нен ка-Да ви до ви ча «За 
шир мою» / Світла на Жи ла. – 2000. – № 4. – С. 44–50. – Прим.: 8 назв.

1305. Жи ла С. «Він їх пи сав, як ди хав…»: (аналіз «Сибірських 
но вел» Бо ри са Ан то нен ка-Да ви до ви ча) / Світла на Жи ла. – 1998. – № 7. 
– С. 37–39. – Прим.: 4 на зви.

1306. За бар ний О. Проб ле ма ге роя в ху дож нь о му творі та ос мис-
лен ня її стар шо к лас ни ка ми (на при кладі повісті Бо ри са Ан то нен ка-Да-
ви до ви ча «Смерть») / Оле к сандр За бар ний. – 1995. – № 4. – С. 47–50.

1307. Яцен ко Т. Вірність ма те ринсь ко му за повіту: (вив чен ня повісті 
Бо ри са Ан то нен ка-Да ви до ви ча «Сло во ма тері» у 8 класі) / Таміла 
Яцен ко. – 1999. – № 11. – С. 38–41. – (Но ве у про грамі). – Прим.: 3 на зви.

Бо г дан-Ігор Ан то нич

1308. Біло вус Н. Вес ни розспіва ної князь. 11 клас /На та ля Біло вус. 
– 2009. – № 10. – С. 15–19. – Бібліогр.: 11 назв.

1309. Лев шу но ва О. Ве ли ка гар монія. 11 клас / Оле на Лев шу но ва. – 
2009. – № 10. – С. 10–14. – Бібліогр.: 14 назв.

1310. На зар М. «Вес ни розспіва ної князь…»: (урок за творчістю 
Бо г да на-Іго ря Ан то ни ча) / Марія На зар. – 1995. – № 10-11. – С. 47–50. 
– Зі змісту: [Б.-І. Ан то нич] По езія.

Іван Баг ря ний

1311. Бой ко Л. Жит тя і творчість Іва на Баг ря но го. Те с ти / Люд ми ла 
Бой ко. – 2007. – № 6. – С. 21–22.

1312. За бар ний О. По ра ди ме то ди ста що до вив чен ня ро ма ну І. Баг-
ря но го «Сад Гет си мансь кий» / Оле к сандр За бар ний. – 1997. – № 7. – 
С. 41–42.
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1313. Ко валь чук О. «Ми є. Бу ли. І бу дем ми!»: (вив чен ня ро ма ну 
Іва на Баг ря но го «Тиг ро ло ви») / Оле ся Ко валь чук. – 1999. – № 7. – 
С. 36–41. – (Но ве у про грамі).

1314. Ко валь чук О. Новітній ук раїнець у са ду стра ж дань: (об раз 
го лов но го ге роя ро ма ну Іва на Баг ря но го «Сад Гет си мансь кий») / Оле-
ся Ко валь чук. – 1997. – № 7. – С. 38–40.

1315. Насмінчук Г. «…Сміливі зав жди ма ють ща с тя»: (урок-
інсценізація за ро ма ном Іва на Баг ря но го «Тиг ро ло ви») / Га ли на 
Насмінчук, Віра Бой чук. – 1999. – № 7. – С. 41–43. – Прим.: 8 назв.

1316. По но марь о ва Т. Досліджен ня мов но го ба гат ст ва ро ма ну 
«Тиг ро ло ви» Іва на Баг ря но го / Те тя на По но марь о ва. – 2007. – № 4. – 
С. 26–31. – Бібліогр.: 5 назв.

1317. Радзієвський В. «Місяч на со на та» Бет хо ве на як ви ра жаль-
ний засіб у ро мані Баг ря но го «Сад Гет си мансь кий»/ Во ло ди мир 
Радзієвський. – 2007. – № 6. – С. 15–20. – Прим.: 11 назв.

Ва силь Бар ка

1318. Дро боть ко Н. Ха ра к те ри сти ка ро ди ни Ка т ран ників: (за ро ма-
ном Ва си ля Бар ки «Жов тий князь») / Надія Дро боть ко. – 2000. – № 6. 
– С. 37–38.

1319. За бар ний О. Ро ман Ва си ля Бар ки «Жов тий князь»: (до про-
б ле ми сприй нят тя стар шо к лас ни ка ми об ра зу літе ра тур но го ге роя) / 
Оле к сандр За бар ний. – 1996. – № 10. – С. 30–34.

1320. Ку мей сь ка Н. Ва силь Бар ка: «Жов тий князь»: урок – істо ри-
ко-літе ра тур не досліджен ня в 11 класі / На талія Ку мей сь ка. – 2005. – 
№ 3. – С. 27–28.

1321. Мов чан Р. «Жов тий князь» Ва си ля Бар ки / Раїса Мов чан. – 
Стат тя пер ша. – 2002. – № 3. – С. 44–49. – Прим.: 6 назв; Стат тя дру га. 
– № 4. – С. 21–25. – Бібліогр.: на зви 16–33. – Прим. ук лад.: По зиції 1–15 
бібліог рафії по мил ко во не вміще но у № 3. 

1322. Овсієнко Н. «Чор на сповідь моєї вітчиз ни…»: урок – пси хо-
логічне досліджен ня ро ма ну Ва си ля Бар ки «Жов тий князь» / На талія 
Овсієнко. – 2008. – № 7. – С. 9–13. – Бібліогр.: 6 назв.

1323. Ор люк Я. Ва силь Бар ка і йо го ро ман «Жов тий князь» / Яро-
слав Ор люк. – 2000. – № 6. – С. 34–36. – Прим.: 4 на зви.
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1324. Тель ча ро ва В. Життєва ос но ва ро ма ну Ва си ля Бар ки «Жов-
тий князь»: [сце нарій іст.-літ. уро ку] / Ва лен ти на Тель ча ро ва. – 2000. 
– № 6. – С. 31–33. 

Біблія

1325. Міщук В. Кілька мо раль них уроків Біблії / Віктор Міщук. – 
1994. – № 1. – С. 42–44.

Ка те ри на Біло кур

1326. Мо с те пан О. Ди да к тич ний ма теріал «Жит тя і творчість Ка те-
ри ни Біло кур» [5–9 кла си] / скла ла Оль га Мо с те пан; бібліог рафію 
підго ту ва ла Оль га Уг ло ва. – 2000. – № 12. – С. 33–36. – Бібліогр.: 
13 назв.

1327. Ось мак Є. Літе ра тур на творчість Ка те ри ни Біло кур / Євдокія 
Ось мак. – 2000. – № 11. – С. 14–19. – Зі змісту: Біло кур К. [Літе ра турні 
спро би].

Самійло Ве лич ко

1328. Со боль В. Ко зацькі літо пи си. Літо пис Самійла Ве лич ка / 
Ва лен ти на Со боль. – 1996. – № 7. – С. 45–50. – Прим.: 9 назв.

Во ло ди мир Вин ни чен ко

1329. Бон да рен ко Ю. «Со няч на ма ши на» В. Вин ни чен ка: іде-
аційність про ти сен си тив ності: за сто су ван ня філо софсь ко-істо рич них 
підходів до вив чен ня літе ра ту ри / Юрій Бон да рен ко. – 2007. – № 7. – 
С. 17–22. – Прим.: 9 назв.

1330. Ведмідь І. Особ ли вості пси хо логізму ма лої про зи Во ло ди-
ми ра Вин ни чен ка. 10 клас / Іри на Ведмідь. – 2010. – № 4. – С. 27–32. – 
Прим.: 14 назв.

1331. Гри цен ко Т. Грані та лан ту Во ло ди ми ра Вин ни чен ка: [спа ре-
ний урок] / Те тя на Гри цен ко. – 1994. – № 9. – С. 35–38.

1332. Ко валь чук О. Ана томія гріха: дра ма Во ло ди ми ра Вин ни чен-
ка «Гріх» / Оле к сандр Ко валь чук. – 2003. – № 10. – С. 49–51. – Прим.: 
13 назв.

1333. Ко валь чук О. Жіно ча кра са у про сторі цивілізації ілюзій: по шук 
ста ту су після «смерті Бо га»: на ма теріалі творів Во ло ди ми ра Вин ни чен ка 
/ Оле к сандр Ко валь чук. – 2006. – № 10. – С. 12–16. – Прим.: 17 назв.
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1334. Ко валь чук О. На товп на арені історії: ак ту алізація си ли у 
пра к ти ках по всяк ден ня: на ма теріалі творів Во ло ди ми ра Вин ни чен ка / 
Оле к сандр Ко валь чук. – 2007. – № 6. – С. 9–11. – Прим.: 11 назв.

1335. Ко валь чук О. Сім’я як еко номічний про ект: на ма теріалі 
ро ма ну Во ло ди ми ра Вин ни чен ка «За пи ски Кир па то го Мефісто фе ля» / 
Олек сандр Ко валь чук. – 2010. – № 4. – С. 18–20. – Прим.: 8 назв. 

1336. Ко валь чук О. Ща с тя як про б ле ма бут тя. Пси хо логічний 
аналіз оповідан ня Во ло ди ми ра Вин ни чен ка «Мо мент» / Оле к сандр 
Ко валь чук. – 2003. – № 3. – С. 56–57. – Прим.: 12 назв. 

Ос тап Виш ня

1337. Ли сен ко Г. Ніко ли не сміяв ся без лю бові: вечір гу мо ру, при-
свя че ний Ос та пові Вишні / Ган на Ли сен ко. – 2005. – № 4. – С. 31–33.

1338. При сяж на Т. Сторінка ми життєпи су Ос та па Вишні: (не стан-
дарт ний урок) / Те тя на При сяж на. – 1996. – № 2. – С. 42–45.

Ми ко ла Во ро ний

1339. Ки ях З. «…Я кра су люб лю… як рідну Ук раїну!»: жит тя і 
творчість Ми ко ли Во ро но го / Зоя Ки ях. – 2007. – № 7. – С. 9–11. – 
Бібліогр.: 7 назв.

1340. Ко ноп ка Т. «Де ж то го євша ну взя ти, то го зілля-при во ро ту?»: 
урок літе ра ту ри в 6 класі / Те тя на Ко ноп ка. – 2009. – № 9. – С. 17–18.

1341. По горіла Г. Пам’ять про коріння ро ду й на ро ду. Урок по за-
к лас но го чи тан ня в 10 класі за по емою Ми ко ли Во ро но го «Євшан-
зілля»/ Ган на По горіла. – 2009. – № 9. – С. 19–20.

1342. Тка чен ко Л. Ми ла пан на – ад ре сат ка са лон ної ліри ки Ми ко-
ли Во ро но го / Ла ри са Тка чен ко. – 2007. – № 7. – С. 11–16. – Прим.: 
4 на зви.

Ле онід Глібов

1343. Віват Г. Урок по за к лас но го чи тан ня за бай ка ми Ле оніда 
Глібо ва: (6-й клас) / Ган на Віват. – 2000. – № 2. – С. 50–52.

1344. Мар це нюк С. Сло во і час Ле оніда Глібо ва / Сте пан Мар це нюк. 
– 1996. – № 9. – С. 60–61. – (З ре дакц. по шти).

Оле к сандр Глуш ко

1345. Юрансь ка О. «Фре ски в ак цен тах сво бо ди»: урок за ро ма ном 
О. Глуш ка «Стри бок Тар па на» у 8 класі / Олена Юрансь ка. – 2002. – 
№ 6. – С. 57–58. – (З ре дакц. по шти).
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Ва силь Го ло бо родь ко

1346. Шу тен ко Ю. По е тич ний світ Ва си ля Го ло бо родь ка / Юлія 
Шу тен ко. – 2004. – № 11. – С. 39–42. – Прим.: 7 назв.

Андрій Го лов ко

1347. Ко валь чук О. Що до но во го про чи тан ня ро ма ну Андрія Го лов-
ка «Бур’ян» / Оле к сандр Ко валь чук. – 1995. – № 10-11. – С. 34–35.

Олесь Гон чар

1348. Гри цен ко В. Роз ду ми про ан ти ге роя ро ма ну Оле ся Гон ча ра 
«Со бор» / Віктор Гри цен ко. – 1998. – № 5. – С. 18–20. – Прим.: 5 назв.

1349. Ко валь чук О. Об раз війни у прозі Оле ся Гон ча ра: ро ман 
«Лю ди на і зброя» / Оле к сандр Ко валь чук. – 2003. – № 5. – С. 46–47. – 
Прим.: 3 на зви. 

1350. На лап ко Г. Те с ти за творчістю Оле ся Гон ча ра / скла ла Га ли на 
На лап ко. – 1996. – № 5-6. – С. 51–52.

1351. Ру бан Л. Будівни чий со борів на ших душ: учнівська кон фе-
ренція, при свя че на 90-річчю Оле ся Гон ча ра / Люд ми ла Ру бан. – 2008. 
– № 4. – С. 21–28.

Бо рис Грінчен ко

1352. Ков ба сен ко Ю. Філо логічний аналіз оповідан ня Бо ри са 
Грінчен ка «Ук ра ла» / Юрій Ков ба сен ко. – 1996. – № 2. – С. 45–46.

1353. Хроп ко П. Ди логія Бо ри са Грінчен ка з жит тя се ла: (до вив-
чен ня твор чості пись мен ни ка в 10-му класі) / Пе т ро Хроп ко. – 1997. – 
№ 2. – С. 33–36. – Прим.: 3 на зви.

Євген Гу ца ло

1354. Бой цун І. Роль «по се ред ни ка» в роз критті внутрішньо го світу 
дітей у тво рах Євге на Гу ца ла / Іри на Бой цун. – 1998. – № 5. – С. 54–55. 
– (З ре дакц. по шти). – Прим.: 7 назв.

1355. Мо ро зюк Н. По нят тя до б ра і зла в чор но биль сь ких оповідан-
нях Євге на Гу ца ла / Надія Мо ро зюк. – 2007. – № 4. – С. 32–33. – 
Бібліогр.: 5 назв.

Оле к сандр Дов жен ко

1356. Вдо вен ко Л. Відо б ра жен ня світо гля ду на ших предків у повісті 
Оле к сан д ра Дов жен ка «За ча ро ва на Дес на» / Люд ми ла Вдо вен ко. – 
1999. – № 11. – С. 42–45. – Прим.: 6 назв.
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1357. Ко валь чук О. Ви хо ван ня в учнів відчут тя тек сту: (у про цесі 
вив чен ня «Повісті по лум’яних літ» Оле к сан д ра Дов жен ка) / Оле к сандр 
Ко валь чук. – 1996. – № 5-6. – С. 42–43. – Прим.: 4 на зви.

1358. Ко валь чук О. До про б ле ми гли би ни ес те тич но го аналізу тво-
ру: «За ча ро ва на Дес на» О. Дов жен ка / Оле к сандр Ко валь чук. – 2002. 
– № 6. – С. 43–45. – Прим.: 6 назв.

1359. Ме ге ла А. Ос мис лен ня за галь но людсь ких цінно стей у кіно-
повісті «Ук раїна в огні»: урок-досліджен ня в 11 класі /Ан тоніна Ме ге-
ла. – 2008. – № 10. – С. 32–34.

1360. Слонь овсь ка О. «Але ду ша моя вільна»: (Оле к сандр Дов жен-
ко че рез приз му йо го «Що ден ни ка») / Оль га Слонь овсь ка. – 1996. – 
№ 9. – С. 39–42.

1361. Тка чен ко Н. Те с то ва пе ревірка знань учнів за те мою 
«Творчість Оле к сан д ра Дов жен ка». 11 клас / На та ля Тка чен ко, Марія 
На зар. – 2001. – № 5. – С. 37–39.

1362. Фур со ва Л. Ство рен ня про б лем них си ту ацій під час вив чен ня 
твор чості Оле к сан д ра Дов жен ка / Люд ми ла Фур со ва. – 2006. – № 4. – 
С. 11–14. – Прим.: 14 назв.

Іван Драч

1363. Бон да рен ко Ю. По е ма Іва на Дра ча «Чор но биль сь ка Ма дон-
на» у шкільно му вив ченні / Юрій Бон да рен ко. – 1999. – № 5. – С. 34–39.

1364. Кор дон А. Про ту бе ранці душі по ета / Ана толій Кор дон. – 
2010. – № 8. – С. 21–22. – (Досліджує вчи тель). – Прим.: 3 на зви. 

Во ло ди мир За баш тансь кий

1365. Во ло ди мир За баш тансь кий [По езії] / Во ло ди мир За баш-
тансь кий; статті «Він не про сто по ет…» Бо ри са Мо зо левсь ко го та 
«І зно ву – на сто рожі сло во…» Ко с тян ти на Гна тен ка. – 1994. – № 7. 
– С. 50–53.

Па в ло За г ре бель ний

1366. Бон да рен ко Ю. Фе но мен істо рич ності в ро мані Па в ла За г ре-
бель но го «Ди во»: до про б ле ми фор му ван ня істо рич ної свідо мості шко-
лярів за со ба ми літе ра ту ри / Юрій Бон да рен ко. – 2006. – № 2. – С. 2–8. 
– Прим.: 5 назв.
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1367. Гри щен ко І. Ве ли ке таїнство тво рен ня: урок вив чен ня ро ма-
ну Па в ла За г ре бель но го «Ди во» / Іри на Гри щен ко. – 2009. – № 7-8. – 
С. 68–70. – (До не до жи то го 85-ліття пись мен ни ка).

1368. Осад ча І. «А що історія? Історія – коріння… чим глиб ше, тим 
міцніше стоїмо»: (об раз Яро сла ва Муд ро го в ро мані Па в ла За г ре бель но-
го «Ди во») / Іри на Осад ча. – 1999. – № 2. – С. 39–41. – Прим.: 5 назв. 

1369. Шев чен ко Ж. «Че бе ряй чи ки» Па в ла За г ре бель но го / Жан на 
Шев чен ко. – 2009. – № 7-8. – С. 70–71. – (Досліджує вчи тель). – Прим.: 
3 на зви.

Ро ман Іва ни чук

1370. Бой ко О. «А в серці тільки ти, моя пре крас на, рідна Ук раїно!»: 
урок по за к лас но го чи тан ня в 9 класі за ро ма ном Р. Іва ни чу ка «Яни ча-
ри» («Маль ви») / Оль га Бой ко. – 2009. – № 5. – С. 16–19. – (До 80-річчя 
Ро ма на Іва ни чу ка).

1371. Слонь овсь ка О. Чи ви рос ла у нас уже Гол го фа?: (по гляд на 
ро ман «Ор да» Ро ма на Іва ни чу ка) / Оль га Слонь овсь ка. – 1994. – № 5-6. 
– С. 45–46.

1372. Соя Б. З кни ги ми ну ло го на шо го на ро ду: урок-кон фе ренція за 
тво ром Ро ма на Іва ни чу ка «Яни ча ри» («Маль ви») / Бо рис Соя. – 2003. 
– № 11. – С. 43–49.

Історія Русів

1373. Со боль В. «Ця книж ка для то го, щоб ми стре пе ну лись»: 
оз най о м лен ня дев’яти к лас ників з «Історією Русів» / Ва лен ти на Со боль. 
– 2002. – № 6. – С. 31–42. – (Вклад ка). – Бібліогр.: 48 назв.

Іван Кар пен ко-Ка рий

1374. Вієвський В. Де що про твор чу ла бо ра торію дра ма тур га / 
Віталій Вієвський. – 1995. – № 9. – С. 41.

1375. Обо довсь ка Н. Творчість Іва на Кар пен ка-Ка ро го / скла ла 
На талія Обо довсь ка. – 2007. – № 9. – С. 14. – (Те с тові зав дан ня з літе-
ра ту ри).

1376. Са фо но ва А. Дослідниць ка ро бо та учнів під час вив чен ня 
ко медії Іва на Кар пен ка-Ка ро го «Сто ти сяч» / Ана стасія Са фо но ва. – 
2000. – № 6. – С. 27–31.
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1377. Си до рен ко В. Ро бо та з тек стом ко медії Іва на Кар пен ка-Ка ро-
го «Ха зяїн» / Ва силь Си до рен ко. – 1995. – № 9. – С. 38–40.

1378. Сте фа но вич Т. Літе ра турні ди к тан ти: [за творчістю І. Кар пен-
ка-Ка ро го] / Те тя на Сте фа но вич. – 2005. – № 5. – С. 10–12.

Гри горій Квітка-Ос нов’янен ко

1379. Гор боліс Л. З’ясу ван ня фольк лор них дже рел творів Гри горія 
Квітки-Ос нов’янен ка / Ла ри са Гор боліс. – 1994. – № 10-11. – С. 40–43. 
– Прим.: 7 назв.

Оль га Ко би лянсь ка

1380. Ко валь чук О. Оль га Ко би лянсь ка та її повість «Лю ди на» / 
Оле ся Ко валь чук. – 2002. – № 12. – С. 38–44. 

1381. Слонь овсь ка О. «Кра мольні про б ле ми» повісті «Апо стол 
черні» Оль ги Ко би лянсь кої / Оль га Слонь овсь ка. – 2000. – № 11. 
– С. 32–35. – Бібліогр.: 4 на зви.

1382. Тимків Н. Своєрідність ав торсь кої по зиції в повісті Оль ги 
Ко би лянсь кої «Зе м ля» / Надія Тимків. – 2005. – № 3. – С. 5–10.

1383. Шев чен ко Г. Біблійно-пси хо логічні мо ти ви повісті Оль ги 
Ко би лянсь кої «Зе м ля»: урок – прес-кон фе ренція в 10 класі / Га ли на 
Шев чен ко. – 2009. – № 2. – С. 22–27. – Прим.: 4 на зви.

Олексій Ко ломієць

1384. Гри мич Г. Творчість Олексія Ко ломійця: (на до по мо гу 
абітурієнту) / Га ли на Гри мич. – 1994. – № 5-6. – С. 47–50. – (Проб ле ми 
ви щої шко ли).

Ва силь Ко ролів-Ста рий

1385. Чух Г. Не та ка вже й страш на не чи с та си ла…: аналіз ка зок 
Ва си ля Ко ро ле ва-Ста ро го «Ху ха-Мо хо вин ка» та «По тер ча та» у 5 кла-
сі / Ган на Чух. – 2005. – № 1. – С. 24–27. – Прим.: 3 на зви. 

Гри горій Ко син ка

1386. Мов чан Р. Гри горій Ко син ка: зблизь ка і на відстані / Раїса 
Мов чан. – 2005. – № 10. – С. 18–24. – Прим.: 15 назв.

1387. Якимів О. Особ ли вості ху дожніх текстів Гри горія Ко син ки / 
Ок са на Якимів. – 1999. – № 11. – С. 35–37. – Прим.: 4 на зви.
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Ліна Ко с тен ко

1388. Ан д ру сен ко В. Ко декс честі як імпе ра тив жит тя: на при кладі 
жит тя і твор чості Ліни Ко с тен ко / Ва лен ти на Ан д ру сен ко. – 2003. – 
№ 3. – С. 43–48. – Прим.: 4 на зви.

1389. Ан то нюк Н. Те с тові зав дан ня до те ми «Творчість Ліни Ко с-
тен ко» / скла ла Ніна Ан то нюк. – 2000. – № 3. – С. 35–37. – (До ювілею 
Ліни Ко с тен ко).

1390. Бон да рен ко А. По езія Ліни Ко с тен ко у фор му ванні національ-
ної са мосвідо мості учнів / Ал ла Бон да рен ко, Юрій Бон да рен ко. – 1994. 
– № 4. – С. 34–37.

1391. Ко валь чук О. «Не хай тендітні пальці ети ки торк нуть вам сер це 
і ву с та»: (Ети ко-гу маністич ний зміст інтим ної ліри ки Ліни Ко с тен ко) / 
Оле ся Ко валь чук. – 2000. – № 3. – С. 33–35. – (До ювілею Ліни Ко с тен ко).

1392. Крас но ва Л. «Ле тючі ка т ре ни» Ліни Ко с тен ко / Люд ми ла 
Крас но ва. – 1997. – № 5-6. – С. 35–36.

1393. Павлів І. «Нерівність душ – це гірше, ніж май на!». Урок – ген-
дер не досліджен ня за ро ма ном «Ма ру ся Чу рай» / Іри на Павлів. – 2010. 
– № 3. – С. 46–50. – Бібліогр.: 5 назв.

1394. Пан чен ко В. «По раз ка – це на у ка…». Ро ман «Бе ре стеч ко» / 
Во ло ди мир Пан чен ко. – 2010. – № 3. – С. 39–49. – Прим.: 7 назв.

1395. Пань ко ва Н. «По езія – це свя то, як лю бов…». Урок в 11 класі 
/ Надія Пань ко ва. – 2010. – № 3. – С. 51–54.

1396. Пісківець Т. Зіткнен ня унікаль ності і бу ден ності. Урок вив-
чен ня по езії «Коль о рові миші» у 6 класі / Та ма ра Пісківець. – 2010. – 
№ 3. – С. 44–45.

1397. Са фо но ва А. Особ ли вості по етич но го сти лю Ліни Ко с тен ко / 
Ана стасія Са фо но ва. – 2002. – № 3. – С. 30–32, 41.

1398. Слонь овсь ка О. «Най тяж ча ка ра зва ла ся жит тям…»: (до вив-
чен ня ро ма ну у віршах Ліни Ко с тен ко «Ма ру ся Чу рай») / Оль га Слонь-
овсь ка. – 1996. – № 1. – С. 22–28.

1399. Яцен ко Н. Війсь ко ва ле к си ка в істо рич них ро ма нах Ліни Ко с-
тен ко / Ніна Яцен ко. – 2000. – № 3. – С. 30–32. – (До ювілею Ліни Ко с-
тен ко).
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Іван Кот ля ревсь кий

1400. Мар тич Т. По е ма І. Кот ля ревсь ко го «Енеїда»: тек сти для 
пе ревірки змісту / Те тя на Мар тич. – 2002. – № 10. – С. 48–49.

1401. Мар цен ко Г. «Енеїда» Іва на Кот ля ревсь ко го. Те ма і зна чен ня 
по еми: кон спект уро ку / Га ли на Мар цен ко. – 2005. – № 3. – С. 10–12.

1402. Мо гиль ниць ка Г. Доз воль мо воз но му лю би ти На тал ку!: п’єса 
Іва на Кот ля ревсь ко го «На тал ка Пол тав ка» / Га ли на Мо гиль ниць ка. – 
2007. – № 8. – С. 26–28. – Прим.: 3 на зви.

1403. На зар М. Пісня у драмі-опері Іва на Кот ля ревсь ко го «На тал-
ка Пол тав ка» / Марія На зар. – 1996. – № 9. – С. 46–48.

1404. На лап ко Г. Те с ти за творчістю Кот ля ревсь ко го / скла ла Га ли-
на На лап ко. – 1994. – № 10. – С. 40–41.

Ми хай ло Ко цю бинсь кий

1405. Бон да рен ко Ю. Про пер шо по чат ки історії люд ст ва у повісті 
«Тіні за бу тих предків» Ми хай ла Ко цю бинсь ко го: роз ви ток істо рич ної 
свідо мості шко лярів за со ба ми літе ра ту ри / Юрій Бон да рен ко. – 2006. – 
№ 12. – С. 4–10. – Прим.: 16 назв.

1406. Ду би на Н. На ка мені надій: урок по за к лас но го чи тан ня за 
но ве лою Ми хай ла Ко цю бинсь ко го «На ка мені» / На талія Ду би на. – 
2005. – № 6. – С. 20–23.

1407. Жи ла С. «Тіні за бу тих предків»: со бор муз / Світла на Жи ла. 
– 2000. – № 12. – С. 37–42. – Прим.: 19 назв.

1408. Ко цю бинсь ка М. «Я ви ро ста ла з відчут тям все при сут ності 
Ко цю бинсь ко го»: (інтерв’ю з літе ра ту роз нав цем і пе ре кла да чем 
Ми хай ли ною Ко цю бинсь кою – племінни цею пись мен ни ка) / роз мо ву 
вів Во ло ди мир Пан чен ко. – Пе ред рук за вид.: Ук раїнська літе ра ту ра в 
шкільно му вив ченні. 10–11 кла си: кни га для вчи те ля. Вип. 1 (Кіро во град, 
1995). – 1997. – № 1. – С. 36–37.

1409. Лог ви нен ко Н. Фольк лор но-ет но графічні дже ре ла повісті 
«Тіні за бу тих предків» / На талія Лог ви нен ко. – 1997. – № 1. – С. 57–60.

1410. Луц Н. На шля ху до ду хов но го оно в лен ня: урок за повістю 
Ми хай ла Ко цю бинсь ко го «Тіні за бу тих предків» / На та ля Луц. – 2010. 
– № 1. – С. 35–36
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1411. Мов чун А. Еле мен ти на ро до знав ст ва в повісті Ми хай ла Ко цю-
бинсь ко го «Fata morgana» / Ан тоніна Мов чун. – 1996. – № 3. – С. 24–26.

1412. Новіко ва Л. Імпресіонізм но ве ли Ми хай ла Ко цю бинсь ко го 
«Intermezzo» / Люд ми ла Новіко ва. – 2005. – № 6. – С. 19–20.

1413. Обо довсь ка Н. Те с тові зав дан ня до те ми «Творчість Ми хай ла 
Ко цю бинсь ко го» / скла ла На талія Обо довсь ка. – 2008. – № 12. – С. 17.

1414. Пан чен ко В. А як би ав тор «Intermezzo» до жив до ре во люції?: 
(по леміка зі шкільним підруч ни ком, яка мог ла б бу ти дов шою) / Во ло-
ди мир Пан чен ко. – Пе ред рук за вид.: Ук раїнська літе ра ту ра в шкільно-
му вив ченні. 10–11 кла си: кни га для вчи те ля. Вип. 1 (Кіро во град, 1995). 
– 1997. – № 1. – С. 35–36.

1415. Па ха рен ко В. «Над бе ре га ми вічної ріки»: (урок-дис пут за 
повістю Ми хай ла Ко цю бинсь ко го «Тіні за бу тих предків») / Ва силь 
Па ха рен ко. – 1994. – № 7. – С. 46–48.

1416. Яцен ко Т. Ви хо ван ня в учнів гли бо ких ро дин них по чуттів: 
(на ма теріалі каз ки «Муд ра дівчи на» й оповідан ня М. Ко цю бинсь ко го 
«Ялин ка») / Таміла Яцен ко. – 1997. – № 11. – С. 43–45.

Іван Ко чер га

1417. Па в лен ко Л. До вив чен ня те ми «Творчість Іва на Ко чер ги»: 
роз ши ре ний план вступ но го уро ку-по до рожі в часі / Люд ми ла Па в лен-
ко. – 2002. – № 7. – С. 33–34. – (Пред ста в ляємо сло вес ників Жи то ми ра).

Гри горій Ко чур

1418. Ку це вол О. «Болів я бо лем сло ва на шо го»: (урок по за к лас-
но го чи тан ня за творчістю Гри горія Ко чу ра) / Оль га Ку це вол. – 2000. 
– № 1. – С. 42–46.

Зе новій Красівський

1419. Гри цен ко Н. «Я бо яв ся хіба що роз ми ну ти ся з че с тю!»: урок 
по за к лас но го чи тан ня за тво ра ми Зе новія Красівсько го / Надія Гри цен-
ко. – 2009. – № 5. – С. 25–29. – (Порт ре ти майстрів).

Во ло ди мир Кузь мич

1420. Роз воз чик П. Аналіз су час но го ук раїнсько го верлібру: на 
при кладі по езії Во ло ди ми ра Кузь ми ча / Пе т ро Роз воз чик. – 2007. – 
№ 10. – С. 17–20. – Прим.: 12 назв.
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Ми ко ла Куліш

1421. Жи ла С. Вив чен ня ко медії Ми ко ли Куліша «Ми на Ма зай ло» 
у школі / Світла на Жи ла. – 1998. – № 1. – С. 21–26. – Прим.: 10 назв.

1422. Жи ла С. Особ ли вості роз гля ду п’єси Ми ко ли Куліша «Па те-
тич на со на та»: діалог літе ра ту ри й му зи ки / Світла на Жи ла. – 2001. – 
№ 7. – С. 47–51. – Бібліогр.: 9 назв; Прим.: 5 назв.

1423. Колісник С. Відно в лен ня ше дев ра: («Ми на Ма зай ло») / Сергій 
Колісник. – Пе ред рук за вид.: Ук раїнська літе ра ту ра в шкільно му вив-
ченні. 10 – 11 кла си: кни га для вчи те ля. Вип. 1 (Кіро во град, 1995). – 1997. 
– № 1. – С. 37–38.

1424. Ма тю щен ко А. «…Роз мо ва лю ди ни з са мим со бою про зра-
ду й смерть»: «Ма к ле на Ґра са» і «Па те тич на со на та» Ми ко ли Куліша: 
ас пект внутрішньої колізії ге роя / Ан же ла Ма тю щен ко. – 2004. – № 10. 
– С. 24–28. – Прим.: 3 на зви. 

Пан те лей мон Куліш

1425. Болтівець С. Пси хо логічні особ ли вості вив чен ня по езії Пан-
те лей мо на Куліша / Сергій Болтівець. – 1995. – № 4. – С. 44–46.

1426. Слонь овсь ка О. «Геть ма ни, геть ма ни, як би-то ви вста ли…»: 
(аналіз ро ма ну Пан те лей мо на Куліша «Чор на ра да») / Оль га Слонь-
овсь ка. – 1994. – № 12. – С. 11–16.

1427. Тур ло І. Те с тові зав дан ня до те ми «Пан те лей мон Куліш»/ 
підго ту ва ла Іри на Тур ло. – 1994. – № 12. – С. 17–22.

Андрій Легіт

1428. Бон да рен ко Т. «Хто по ет, той без ща с тя ро дивсь»: (ма теріали 
про жит тя і творчість Андрія Ле го та) / Те тя на Бон да рен ко. – 1995. – 
№ 10-11. – С. 52–56.

Бо г дан Леп кий

1429. Бур ка лець Н. Істо рич не оповідан ня Бо г да на Леп ко го «Ка я-
ла»: (до уро ку по за к лас но го чи тан ня) / На талія Бур ка лець. – 1998. – 
№ 7. – С. 43–46. – Прим.: 11 назв.

1430. Ва сен ко І. Те ма Шев чен ка у твор чості Бо г да на Леп ко го / Іри-
на Ва сен ко. – 2002. – № 11. – С. 68–69. – (Літе ра ту ра рідно го краю).

1431. Фа со ля А. Творчість Бо г да на Леп ко го в школі / Ана толій 
Фа со ля. – 1995. – № 2. – С. 54–63. – Прим.: 16 назв.
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1432. Чи ри ба В. «Каз ка мой о го жит тя» Бо г да на Леп ко го у по за -
клас но му чи танні / Ва силь Чи ри ба. – 1999. – № 9. – С. 38–39.

Євген Ма ла нюк

1433. Бой ко Л. Те с ти до те ми «Жит тя і творчість Євге на Ма ла ню-
ка» / підго ту ва ла Люд ми ла Бой ко. – 2000. – № 1. – С. 41.

1434. Ку цен ко Л. Вив чен ня по езії «Пам’яті Т. Ось мач ки» Євге на 
Ма ла ню ка / Ле онід Ку цен ко. – 2002. – № 6. – С. 46–47. – Прим.: 5 назв.

1435. Шев цо ва Л. «Зав жди один, бо зав жди про ти течії…»: лекція і 
семінар в 11 класі за те мою «Євген Ма ла нюк» / Лю бов Шев цо ва. – 2008. 
– № 9. – С. 10–12.

Андрій Ма лиш ко

1436. Бо ри сен ко О. Андрій Ма лиш ко: життєвий і твор чий шлях: урок-
інсценізація. 11 клас / Оле на Бо ри сен ко. – 2003. – № 12. – С. 40–42.

1437. Кей да Ф. Вив чен ня вірша Андрія Ма лиш ка «Гомін, гомін по 
діброві» / Федір Кей да. – 1998. – № 5. – С. 20–21.

Лесь Мар то вич

1438. Ток мань Г. Сміймо ся ра зом з Ле сем Мар то ви чем: (про б лем-
ний семінар за но велісти кою са ти ри ка) / Ган на Ток мань. – 1997. – № 1. 
– С. 30–32.

Марія Матіос

1439. Ведмідь І. Три життєві уро ки «Со лод кої Да русі»: спро ба 
ак цен ту ва ти де які про б ле ми ро ма ну Марії Матіос / Іри на Ведмідь. – 
2007. – № 6. – С. 12–14.

Па нас Мир ний

1440. Мар тич Т. Па нас Мир ний. Ро ман «Хіба ре вуть во ли, як яс ла 
повні?»: те с ти / скла ла Те тя на Мар тич. – 2004. – № 9. – С. 25–26.

1441. Мов чун А. За пи тан ня за змістом ро ма ну Па на са Мир но го 
«Хіба ре вуть во ли, як яс ла повні?..»: (бліц-кон курс на уваж но го чи та ча) 
/ Ан тоніна Мов чун. – 1999. – № 1. – С. 48. – (Щоб пе ревіри ти знан ня).

1442. Тур чин М. Про па ща до ля вну ка. Ще од не про чи тан ня об ра зу 
Чіпки / Марія Тур чин. – 2004. – № 9. – С. 23–25. – (Не с тан дарт ний по гляд).

1443. Фе до рен ко Т. До вив чен ня ком по зиції ро ма ну «Хіба ре вуть 
во ли, як яс ла повні?» / Те тя на Фе до рен ко. – 1994. – № 4. – С. 37–39.
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1444. Че шуріна Т. Літе ра турні ди к тан ти за творчістю Па на са Мир-
но го / Те тя на Че шуріна. – 2007. – № 5. – С. 25–26.

1445. Шев чен ко З. Па нас Мир ний: спро ба су час но го про чи тан ня 
життєво го і твор чо го шля ху пись мен ни ка / Зоя Шев чен ко. – 2001. – 
№ 12. – С. 45–48.

Ле онід Мо сендз

1446. Фо мен ко І. Втра та ду хов ності ве де до зни щен ня на ро ду: урок 
по за к лас но го чи тан ня в 9 класі за тво ром Ле оніда Мо сен д за «Ев шан-
зілля»/ Іри на Фо мен ко. – 2007. – № 10. – С. 21–22.

Осип На за рук

1447. Дя чен ко-Ли сен ко Л. Фе но мен осо би стості ук раїнки ХVІ ст. 
Ана стасії-Ро к со ла ни: урок у 8 класі за повістю О. На за ру ка «Ро к со-
ля на» / Лю бов Дя чен ко-Ли сен ко, Сергій Ко ва лен ко. – 2009. – № 2. – 
С. 50–53. – Прим.: 8 назв.

1448. Не с те рен ко С. Си с те ма уроків за повістю Оси па На за ру ка 
«Ро к со ля на» / Світла на Не с те рен ко. – 2009. – № 2. – С. 42–49.

1449. Шпи таль А. Політик і май стер істо рич ної про зи / Ана толій 
Шпи таль. – 2009. – № 2. – С. 37–41. – Прим.: 12 назв.

Те тя на Неліна

1450. Дми т рен ко Г. І каз ка дав ня, і каз ка но ва: уро ки за ди тя чи ми 
тво ра ми Те тя ни Неліної / Га ли на Дми т рен ко. – 2005. – № 6. – С. 62–67. 
– (Ювілеї).

Все во лод Не с тай ко

1451. Воз няк І. Не ма нічо го кра що го за друж бу!: вив чен ня повісті 
Все во ло да Не с тай ка «То реа до ри з Ва сюківки»/ Іри на Воз няк. – 2008. – 
№ 2. – С. 26–27.

Іван Не чуй-Ле виць кий

1452. Бон да рен ко Ю. «Кай да ше ва сім’я» Іва на Не чуя-Ле виць ко го 
в кон тексті національ но го ви хо ван ня шко лярів / Юрій Бон да рен ко. – 
1998. – № 9. – С. 39–42. – Прим.: 3 на зви.

1453. Зар ва В. «…На с та не зо ло тий час рівності, знан ня й просвіт-
ності»: ідеї просвітниц тва у твор чості Іва на Не чуя-Ле виць ко го / 
Вікторія Зар ва. – 2009. – № 10. – С. 57–60. – Прим.: 16 назв.
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1454. Пан чен ко В. Дві повісті Іва на Не чуя-Ле виць ко го («Хма ри», 
«Кай да ше ва сім’я») / Во ло ди мир Пан чен ко. – 2003. – № 8. – С. 10–15. – 
Прим.: 8 назв.

1455. При ходь ко І. Те ма Ук раїни і національ ної зра ди у твор чості 
І. Не чуя-Ле виць ко го: ува ги до шкільно го ви к ла дан ня / Інна При ходь-
ко. – 2001. – № 3. – С. 48–54. – Прим.: 17 назв.

1456. Тур чин М. «Все обійма ю че око» пись мен ни ка Не чуя: крізь 
приз му світо гля ду бо го сло ва Ле виць ко го / Марія Тур чин. – 2005. – 
№ 7. – С. 14–17. – (Осібний по гляд). – Прим.: 3 на зви.

Оле к сандр Олесь

1457. Камінчук О. Не о ро ман тик, сим воліст чи ро ман тик? Ес те тичні 
тен денції твор чості Оле к сан д ра Оле ся / Оль га Камінчук. – 2004. – 
№ 12. – С. 46–49. – Прим.: 5 назв. 

Олег Оль жич

1458. Гу цу ляк О. «Встає ци та де ля ду ха – де сят ки літ бо роть би»: 
(урок за творчістю Оле га Оль жи ча) / Оль га Гу цу ляк. – 1994. – № 12. – 
С. 22–24.

1459. Про дан І. До порт ре та Оле га Оль жи ча / Іван Про дан. – 1994. 
– № 12. – С. 25–26.

1460. Соя Б. Сильні ду хом: Олег Оль жич, Оле на Теліга – по ети і ге -
рої: [роз роб ка спа ре но го уро ку] / Бо рис Соя. – 2005. – № 4. – С. 14–20.

Дми т ро Он ко вич

1461. Он ко вич Д. Будь чес ним, сло во, потім – зо ло тим… / Дми т ро 
Он ко вич; від ре дакції: О. Ав рам чук «Крізь по хва лу і крізь на ру гу». – 
1994. – № 12. – С. 28–32.

То дось Ось мач ка

1462. Жи ла С. «Відвічне дже ре ло ук раїнсько го ду ха»: (сло вес ний 
і графічний порт рет То до ся Ось мач ки) / Світла на Жи ла. – 1995. – 
№ 10-11. – С. 59–60. – Прим.: 4 на зви.

Дми т ро Па в лич ко

1463. Івон чак С. «Таємни ця тво го об лич чя»: літе ра тур на го ди на в 
11 класі за інтим ною ліри кою Д. Па в лич ка / Сте фанія Івон чак. – 2002. – 
№ 6. – С. 48–49.
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Ва лер’ян Підмо гиль ний

1464. Ко валь чук О. «Ми с тец тво жи ти» як аль тер на ти ва стра тегіям 
бут тя: «Не ве лич ка дра ма» Ва лер’яна Підмо гиль но го / Оле к сандр 
Ко валь чук. – 2004. – № 2. – С. 51–54. – Прим.: 8 назв. 

1465. Тимків Н. Інте ле к ту альні і мо ральні за са ди жит тя Сте па на 
Рад чен ка: Об раз го лов но го ге роя ро ма ну Ва лер’яна Підмо гиль но го 
«Місто» з точ ки зо ру ав торсь кої по зиції / Надія Тимків. – 2005. – № 10. 
– С. 24–30. – Прим.: 4 на зви.

Во ло ди мир Підпа лий

1466. Дом чук М. «Ампліту да по ета – від землі аж до не ба…»: Во ло-
ди мир Підпа лий у кон тексті шкільної про гра ми / Ми ро сла ва Дом чук. – 
2004. – № 5. – С. 18–24. – Прим.: 13 назв. – Зі змісту: Підпа лий В. По езії.

1467. Грибіни чен ко Т. «Ско во ро динські дум ки» Во ло ди ми ра Підпа-
ло го / Те тя на Грибіни чен ко. – 2004. – № 5. – С. 24–26. – Бібліогр.: 
6 назв.

1468. Ко валь А. Відлун ня сту дентсь ких літ: [спо гад] / Ал ла Ко валь. 
– 2004. – № 5. – С. 26. 

Ма к сим Риль сь кий

1469. Дро боть ко Н. Не за бутні ро ки ди тин ст ва. Ма теріал до уро ку 
по за клас но го чи тан ня в се редніх кла сах за по езією Ма к си ма Риль сь ко-
го / Надія Дро боть ко. – 2007. – № 12. – С. 18–20.

1470. Ко валь чук О. Спо гад / Оле ся Ко валь чук. – [І] Цілю ща во да 
«треть о го цвітіння». – 1995. – № 3. – С. 17–18; [ІІ] Ма к сим Риль сь кий у 
школі сьо годні. – № 7. – С. 33–36. – (До 100-ліття з дня на род жен ня).

1471. Сер дюк П. Роз мо ви з дру гом: (пей заж на ліри ка у твор чості 
Ма к си ма Риль сь ко го) / Па в ло Сер дюк. – 1995. – № 12. – С. 25–26.

1472. Сте цен ко О. Те ма ко хан ня у твор чості Ма к си ма Риль сь ко го / 
Оль га Сте цен ко. – 1995. – № 10-11. – С. 30–34.

Сте пан Ру дансь кий

1473. Слап чук В. Національ на мен тальність у співо мов ках Сте па-
на Ру дансь ко го / Ва силь Слап чук. – 1994. – № 9. – С. 59–60. – Прим.: 3 
на зви.
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Во ло ди мир Самійлен ко

1474. Хроп ко П. Ху дожній світ по езії Во ло ди ми ра Самійлен ка: 
(ма теріал для фа куль та тив но го за нят тя в 10-му класі) / Пе т ро Хроп ко. 
– 1996. – № 4. – С. 34–38.

Улас Сам чук

1475. Садівська В. На ро доз нав чий ас пект аналізу ро ма ну Ула са 
Сам чу ка «Марія» / Ва лен ти на Садівська. – 1996. – № 5-6. – С. 43–46.

1476. Слонь овсь ка О. Аве, Маріє!: (роз гляд ро ма ну Ула са Сам чу ка 
«Марія») / Оль га Слонь овсь ка. – 1995. – № 7. – С. 40–43.

1477. Фа со ля А. Ро ман Ула са Сам чу ка «Марія»: три варіан ти од но-
го уро ку / Ана толій Фа со ля. – 1999. – № 3. – С. 39–42.

1478. Чу мак Т. Роз гляд статті Ула са Сам чу ка «Нарід чи чернь?» в 11 
класі / Те тя на Чу мак. – 1999. – № 12. – С. 31–32.

1479. Шов ко ва О. Не має кінця на шо му жит тю: ро ман Ула са Сам-
чу ка «Марія»: ідей ний зміст, про б ле ма ти ка, об ра зи / Оле на Шов ко ва. 
– 2006. – № 6. – С. 31–34.

Ва силь Си мо нен ко

1480. Бур ко О. Твір, що вчить дітей оп тимізму: вив чен ня каз ки 
Ва си ля Си мо нен ка «Цар Плаксій та Ло с ко тон» у 5 класі / Оль га Бур ко. 
– 2003. – № 2. – С. 67–70. 

1481. Мар ко В. Ося ян ня в ху дожній кон цепції Ва си ля Си мо нен ка / 
Ва силь Мар ко. – 2007. – № 4. – С. 21–25. – Прим.: 15 назв.

1482. Ро ма нен ко Ю. «Ви тязь мо ло дої ук раїнської по езії». 
Життєтворчість Ва си ля Си мо нен ка / Юлія Ро ма нен ко. – 2010. – № 1. – 
С. 11–17. – Бібліогр.: 6 назв.

1483. Ти хо лоз С. Два уро ки за творчістю Ва си ля Си мо нен ка / 
Сергій Ти хо лоз. – 2005. – № 12. – С. 2–7; 2006. – № 1. – С. 7–11.

1484. Фед чун Н. «Ро жеві ле беді Ва си ля Си мо нен ка»: сце нарій ве чо-
ра / На талія Фед чун. – 2010. – № 1. – С. 17–21.

Гри горій Ско во ро да

1485. Гар маш М. Ме то дич на роз роб ка те ми «Гри горій Ско во ро да. 
Жит тя і творчість» / Марія Гар маш. – 1999. – № 8. – С. 26–29.
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1486. Пан чук Л. «Пізнаєш істи ну – ввійде тоді у кров твою сон це»: 
урок вив чен ня біог рафії Гри горія Ско во ро ди в 9 класі / Лю бов Пан чук. 
– 2008. – № 10. – С. 21–23.

1487. Софійчук Г. «Сміючись, го во ри ти прав ду»: бай ки Гри горія 
Ско во ро ди / Га ли на Софійчук. – 2007. – № 5. – С. 23–25.

1488. Сташків О. По шля ху у вічність: (урок-бесіда про Гри горія 
Ско во ро ду за ро ма ном Ва си ля Шев чу ка «Пред те ча») / Оль га Сташків. 
– 1994. – № 10-11. – С. 38–40.

1489. Швець В. Підсум ко вий урок за творчістю Гри горія Ско во ро ди 
/ Віктор Швець. – 2005. – № 9. – С. 29.

Яр Сла ву тич

1490. На за рен ко О. По езія Яра Сла ву ти ча: (урок по за к лас но го 
чи тан ня в 11-му класі) / Оле на На за рен ко. – 1998. – № 1. – С. 41–43.

Юліуш Сло ваць кий

1491. Левінська С. Ма зе па в колі ге роїв од ной мен ної тра гедії 
Юліуша Сло ваць ко го: (ма теріал для вив чен ня) / Станісла ва Левінська. 
– 1996. – № 5-6. – С. 47–50.

Сло во про похід Ігорів

1492. Соя Б. Ве лич на пам’ят ка слов’янсь кої куль ту ри: «Сло во про 
похід Ігорів»: підсум ко вий урок / Бо рис Соя. – 2004. – № 7. – С. 15–19.

Во ло ди мир Со сю ра

1493. Та тар В. Осо бистість Во ло ди ми ра Со сю ри. Спро ба на оч но го 
уза галь нен ня / Ва лен ти на Та тар. – 2008. – № 5. – С. 34.

Ми хай ло Ста риць кий

1494. Гор боліс Л. «…Ми за хи ща ти мем наші свя тині, на шу віру й 
на шу зе м лю!»: (до уро ку по за к лас но го чи тан ня за повістю Ми хай ла 
Ста риць ко го «Ос танні ор ли») / Ла ри са Гор боліс. – 2000. – № 7. – 
С. 46–49.

1495. По до лин на І. Повість «Об ло га Буші» Ми хай ла Ста риць ко го: 
(урок з літе ра ту ри рідно го краю) / Іри на По до лин на, Ана толій По до-
лин ний. – 1994. – № 3. – С. 45–46.

1496. Сте цен ко О. Та ка йо го до ля: (штри хи до порт ре та Ми хай ла 
Ста риць ко го) / Оль га Сте цен ко. – 1997. – № 11. – С. 46–48.
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1497. Хроп ко П. Гро ма дянсь кий па фос ліри ки Ми хай ла Ста риць ко-
го / Пе т ро Хроп ко. – 1997. – № 11. – С. 49–52. – Прим.: 4 на зви.

Ва силь Сте фа ник

1498. Гор боліс Л. Кар би життєво го шля ху Ва си ля Сте фа ни ка: 
(урок-кон фе ренція) / Ла ри са Гор боліс. – 1996. – № 9. – С. 42–46.

1499. Ку че рен ко Л. «І приріс він до се ла сер цем і ду шею»: (урок-
ви с та ва за творчістю Ва си ля Сте фа ни ка) / Лю бов Ку че рен ко. – 1995. 
– № 5-6. – С. 36–38.

1500. Ку чинсь кий М. Стиль ові особ ли вості но вел В. Сте фа ни ка 
ан ти воєнно го ци к лу / Ми ко ла Ку чинсь кий. – 1995. – № 5-6. – С. 32–35.

1501. Маф тин Н. «…Бо Ук раїні потрібні її діти»: (до вив чен ня в 
школі но ве ли Ва си ля Сте фа ни ка «Марія») / На та ля Маф тин. – 1998. – 
№ 8. – С. 41–44. – Прим.: 8 назв.

1502. Му зич ка М. Штри хи до біог рафії Ва си ля Сте фа ни ка / Ми ко-
ла Му зич ка. – 1995. – № 5-6. – С. 30–32.

1503. Сав чук Н. Скла дан ня кіно с це нарію за но ве лою Ва си ля Сте-
фа ни ка «Камінний хрест»: мо де лю валь на гра для де ся ти клас ників / 
На тал ка Сав чук. – 2007. – № 2. – С. 17–21. – Прим.: 6 назв.

1504. Со ло вей О. «Чи ко жен здат ний ви не сти свій хрест, ще за 
жит тя не лігши в до мо ви ну…»: (Творчість Ва си ля Сте фа ни ка. Но ве ла 
«Камінний хрест») / Оле к сан д ра Со ло вей. – 2000. – № 5. – С. 44–46.

1505. Софійчук Г. Той, що у «ви п ла кані очі бли ска виці кла де». Вив-
чен ня оз нак екс пресіонізму в но ве лах пись мен ни ка / Га ли на Софійчук. 
– 2008. – № 2. – С. 34–38. – Прим.: 6 назв.

1506. То ка рик М. Но ве ли Ва си ля Сте фа ни ка як екс пресіоністич не 
відо б ра жен ня дійсності: кон спект уро ку / Мар та То ка рик. – 2003. – 
№ 2. – С. 64–66.

1507. То ка рик М. Но ве ли Ва си ля Сте фа ни ка як екс пресіоністич не 
відо б ра жен ня дійсності / Мар та То ка рик. – 2008. – № 2. – С. 28–33. – 
Прим.: 19 назв.

1508. Шев чен ко Ж. «І все, що я пи сав, ме не боліло». Підсум ко вий 
урок за те мою «Ва силь Сте фа ник» / Жан на Шев чен ко. – 2008. – № 2. – 
С. 38–39.
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Оле к са Сто ро жен ко

1509. Хроп ко П. Яс к ра вий пред став ник ро ман тич ної про зи: (оз на-
йо м лен ня з творчістю Оле к си Сто ро жен ка в 9 класі) / Пе т ро Хроп ко. 
– 1995. – № 8. – С. 28–32.

Ва силь Стус

1510. Гу рець М. Ви ховні мож ли вості по езії Ва си ля Сту са / Ми хай ло 
Гу рець. – 2005. – № 5. – С. 8–10.

1511. Мов ча нюк К. Ус ний літе ра тур ний жур нал «На ро де мій, до 
те бе я ще вер ну…»: (Пам’яті Ва си ля Сту са) / Ка те ри на Мов ча нюк. – 
1996. – № 7. – С. 36–38.

Ва силь Су хо м линсь кий

1512. Щер би на В. «Я ніко ли в житті не на ле жав собі…»: урок по за-
клас но го чи тан ня за повістю І. Цю пи «Ва силь Су хо м линсь кий: До б ро-
тво рець» / Ва лен ти на Щер би на. – 2003. – № 12. – С. 31–34.

Оле на Теліга

1513. Фа со ля А. По ет ка во гнен них меж: (творчість Оле ни Теліги як 
засіб фор му ван ня ду хов но го світу шко ля ра) / Ана толій Фа со ля. – 1996. 
– № 11. – С. 44–50.

Па в ло Ти чи на

1514. Жи ла С. Аналіз ран ньої твор чості Па в ла Ти чи ни у взаємозв’яз-
ку з суміжни ми ви да ми ми с тецтв / Світла на Жи ла. – 1995. – № 4. – 
С. 39–43. – Прим.: 6 назв.

1515. Ша ла та М. Та лант кра сен, та не ща с тен: (Па в ло Ти чи на у 
су час но му про чи танні) / Ми хай ло Ша ла та. – 1994. – № 12. – С. 47–49.

Григір Тю тюн ник

1516. Біло ног Л. Най пер ше – зав жди най щиріше: те ма за род жен ня 
ко хан ня в но велі Гри го ра Тю тюн ни ка «Зав’язь» / Лідія Біло ног. – 2010. 
– № 1. – С. 33–34. – Бібліогр.: 3 на зви.

1517. Ве рем чук Т. Ідея са мо по жер т ви у творі Гри го ра Тю тюн ни ка 
«Клим ко» / Те тя на Ве рем чук. – 2010. – № 12. – С. 25–26. – (Два уро ки 
на од ну те му).

1518. Вітрен ко Р. Чи світ обійдеть ся без ди ваків?..: П’яти к лас ни ки 
аналізу ють оповідан ня Гри го ра Тю тюн ни ка «Ди вак» / Раїса Вітрен ко. 
– 2003. – № 11. – С. 50–53. 
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1519. Євсе вська В. Твір, при свя че ний лю бові: но ве ла Гри го ра 
Тю тюн ни ка «Три зо зулі з по кло ном» / Ва лен ти на Євсе вська. – 2004. – 
№ 3. – С. 70–71. 

1520. Ко но ва лик О. «…Я відчу ваю лю ди ну, як ра на сіль»: урок в 
11 класі / Ори ся Ко но ва лик. – 2009. – № 3. – С. 10–12.

1521. Смоль ниць ка О. Мої роз ду ми над но ве лою Гри го ра Тю тюн-
ни ка «Три зо зулі з по кло ном» / Оль га Смоль ниць ка. – 2007. – № 5. 
– С. 21–22.

1522. Со ло вей О. З вірою в лю бов і ми ло сер дя: урок вив чен ня 
біог рафії Гри го ра Тю тюн ни ка / Оле к сан д ра Со ло вей. – 2008. – № 3. 
– С. 11–12.

1523. Со ро ка Г. На у ка до б ро ти, чуй ності, тур бо ти. За повістю Гри-
го ра Тю тюн ни ка «Клим ко» / Га ли на Со ро ка. – 2010. – № 12. – С. 23–25. 
– (Два уро ки на од ну те му). – Бібліогр.: 4 на зви.

1524. Шев чен ко З. Творчість Гри го ра Тю тюн ни ка у шкільно му ви -
вченні / Зоя Шев чен ко. – 1997. – № 2. – С. 42–47. – Прим.: 5 назв.

Ле ся Ук раїнка

1525. Камінчук О. Ху дожній світо гляд та особ ли вості по ети ки Лесі 
Ук раїнки / Оль га Камінчук. – 2003. – № 1. – С. 54–59. – Прим.: 7 назв. – 
Зі змісту: По езії Лесі Ук раїнки, впер ше вве дені до про гра ми.

1526. Ко валь чук О. До вив чен ня «Бо я рині» Лесі Ук раїнки / Оле ся 
Ко валь чук. – 1998. – № 10. – С. 41–43.

1527. Кузь ма О. Ху дожнє втілен ня філо софії ек зи стенціалізму в 
дра ма тичній по емі Лесі Ук раїнки «Одер жи ма» / Ок са на Кузь ма. – 2010. 
– № 2. – С. 25–29. – Прим.: 25 назв.

1528. Кух та Н. На род но каз ко ва ос но ва «Лісо вої пісні» Лесі 
Ук раїнки / Надія Кух та. – 1997. – № 4. – С. 28–30. – Прим.: 4 на зви.

1529. Мо гиль ниць ка Г. Руїна дер жа ви і руїна душі: дра ма Лесі 
Ук раїнки «Бо я ри ня» / Га ли на Мо гиль ниць ка. – 2007. – № 5. – С. 17–21. 
– Прим.: 4 на зви.

1530. Мосієвська Н. По е тич на творчість Лесі Ук раїнки. Цикл 
уроків у 8 класі з ви ко ри стан ням інно ваційних тех но логій / На та ля 
Мосієвська. – 2010. – № 2. – С. 32–35.

1531. На за рен ко О. До Лесі по на у ку лю бові: урок-дис пут за інтим-
ною ліри кою по ете си / Оле на На за рен ко. – 2006. – № 7. – С. 13–15.
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1532. Пан чен ко В. «Я ба чи ла ко хан ня й мо ло дощі…» / Во ло ди мир 
Пан чен ко. – Пе ред рук за вид.: Ук раїнська літе ра ту ра в шкільно му вив-
ченні. 10–11 кла си: кни га для вчи те ля. Вип. 1 (Кіро во град, 1995). – 1997. 
– № 1. – С. 33–34.

1533. Руд ниць ка Г. Аналіз по езії Лесі Ук раїнки «Contra spem spero» 
/ Ган на Руд ниць ка. – 2000. – № 2. – С. 52–54. – Прим.: 4 на зви.

1534. Сте па ни шин Б. З мо заїки осо би стості Лесі Ук раїнки: 
(внутрішній порт рет) / Бо рис Сте па ни шин. – 1997. – № 2. – С. 36–40; 
№ 4. – С. 22–25.

1535. Су хар ко Г. Літе ра турні ди к тан ти: (Жит тя і творчість Лесі 
Ук раїнки) / Га ли на Су хар ко. – 2005. – № 12. – С. 8–10.

1536. Ток мань Г. Проб лемні семіна ри за те мою «Ліри ка і дра ма-
тургія Лесі Ук раїнки» / Ган на Ток мань. – 1995. – № 8. – С. 33–36. 
– Бібліогр.: 12 назв.

1537. Хмілець ка С. Те с ти за творчістю Лесі Ук раїнки / скла ла 
Світла на Хмілець ка. – 2006. – № 2. – С. 14.

1538. Шев цо ва Л. До ба Руїни і руїна людсь ких душ. Урок-дис пут у 
10 класі філо логічно го профілю за дра ма тич ною по емою Лесі Ук раїнки 
«Бо я ри ня» / Лю бов Шев цо ва. – 2010. – № 2. – С. 29–31.

1539. Шев чук Т. Те с тові зав дан ня до те ми «Творчість Лесі Ук раїнки» 
/ Те тя на Шев чук. – 1995. – № 8. – С. 37–39.

Іван Фран ко

1540. Багінська Ю. По е ма Іва на Фран ка «Мой сей» як за повіт 
ук раїнсько му на ро дові / Юлія Багінська. – 1996. – № 8. – С. 22–28. – 
(Нам по ра…: до 140-річчя від дня на род жен ня Іва на Фран ка).

1541. Бон да рен ко Ю. Але горія ти ранії в казці Іва на Фран ка «Фар-
бо ва ний Лис»: до про б ле ми фор му ван ня ан ти то талітар но го світо гля-
ду шко лярів / Юрій Бон да рен ко. – 2004. – № 1. – С. 29–33. – Прим.: 
12 назв.

1542. Бон да рен ко Ю. Релігійна мо дель історії в по емі Іва на Фран ка 
«Мой сей»: фор му ван ня істо рич ної свідо мості шко лярів на уро ках літе-
ра ту ри / Юрій Бон да рен ко. – 2004. – № 11. – С. 19–24. – Прим.: 14 назв.

1543. Гу мен ний М. Особ ли вості мов ної індивіду алізації пер со нажів 
І. Фран ка: (на ма теріалі ди тя чих оповідань) / Ми ко ла Гу мен ний, Віра 
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Гу мен на. – 1996. – № 8. – С. 18–21. – (Нам по ра…: до 140-річчя від дня 
на род жен ня Іва на Фран ка).

1544. За га рук О. «Гей, розілля лось ти, русь кеє го ре, геть по Європі 
і геть по за мо ре!»: семінар з по за к лас но го чи тан ня в 10 класі за по етич-
ним ци к лом Іва на Фран ка «До Бра зилії» / Оле к сан д ра За га рук. – 2007. 
– № 1. – С. 19–23. – Прим.: 8 назв.

1545. Ко валь А. Еле мен ти дослідниць кої ро бо ти на уроці літе ра ту-
ри: дра ма Іва на Фран ка «Ук ра де не ща с тя» / Ал ла Ко валь. – 2006. – № 9. 
– С. 42–44. – (150-річний ювілей Іва на Фран ка).

1546. Ми ки тюк В. Іван Фран ко і йо го вчи телі / Во ло ди мир Ми ки-
тюк. – 2007. – № 8. – С. 17–22. – Прим.: 13 назв.

1547. Ми мо ход М. Дже ре ло пізнан ня Іва на Фран ка: ви ко ри стан ня 
ме му арів на уро ках літе ра ту ри / Марія Ми мо ход. – 2006. – № 12. – 
С. 11–14. – (150-річний ювілей Іва на Фран ка). – Прим.: 11 назв.

1548. Обо довсь ка Н. Творчість Іва на Фран ка: те с тові зав дан ня / 
На та ля Обо довсь ка. – 2009. – № 11. – С. 27–28.

1549. Они щен ко В. Проб ле ма національ ної са мосвідо мості в по емі 
Іва на Фран ка «Мой сей». Урок-досліджен ня з ук раїнської літе ра ту ри у 
10 класі / Ва лен ти на Они щен ко. – 2009. – № 11. – С. 21–23.

1550. Павлів Л. Проб ле ма осо би сто го ща с тя у драмі Іва на Фран ка 
«Ук ра де не ща с тя» / Люд ми ла Павлів. – 2009. – № 11. – С. 24–26.

1551. Пан чен ко В. Лю бов і бо роть ба Євгенія Ра фа ло ви ча: (повість 
Іва на Фран ка «Пе рех ресні стеж ки») / Во ло ди мир Пан чен ко. – 1999. – 
№ 9. – С. 32–37; № 10. – С. 40–44.

1552. Пе т раш О. Іван Фран ко у школі. Ко мен тарі та за ува ги до 
шкільних про грам / Осип Пе т раш. – 2009. – № 11. – С. 29–32. – (Осібний 
по гляд). – Прим.: 8 назв. 

1553. Ря за но ва О. Мо в леннєвий світ ди ти ни у тво рах Іва на Фран ка 
/ Оле ся Ря за но ва. – 2006. – № 8. – С. 12–16. – (150-річний ювілей Іва на 
Фран ка).

1554. Са бат Г. Де які мірку ван ня про по ети ку збірки Іва на Фран ка 
«Ко ли ще звірі го во ри ли» / Га ли на Са бат. – 2006. – № 9. – С. 35–36. – 
(150-річний ювілей Іва на Фран ка). – Прим.: 8 назв. 
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1555. Слонь овсь ка О. «Бо же, Бо же! За що ти по ка рав ме не ба гат-
ст вом?»: (зіста в лен ня різних ре дакцій повісті Іва на Фран ка «Boa con-
strictor» та про б ле ма бізне су у творі. Мо дель уро ку з по за к лас но го 
чи тан ня) / Оль га Слонь овсь ка. – 1996. – № 8. – С. 28–31. – (Нам по ра…: 
до 140-річчя від дня на род жен ня Іва на Фран ка).

1556. Слонь овсь ка О. «Я син на ро да, що вго ру йде…»: (літе ра тур-
но-му зич на ком по зиція) / Оль га Слонь овсь ка. – 1996. – № 8. – С. 31–37. 
– (Нам по ра…: до 140-річчя від дня на род жен ня Іва на Фран ка).

1557. Соя Б. Аналіз повісті Іва на Фран ка «За хар Бер кут» / Бо рис 
Соя. – 2006. – № 9. – С. 38–42. – (150-річний ювілей Іва на Фран ка).

1558. Соя Б. З ко гор ти борців за віру: по ема «Іван Ви шенсь кий» 
Іва на Фран ка: про б ле ма мо раль но го ви бо ру лю ди ни: [урок у 8 класі] / 
Бо рис Соя. – 2005. – № 9. – С. 24–28.

1559. Шев чен ко З. Про су час ний підхід до шкільно го аналізу творів 
Іва на Фран ка / Зоя Шев чен ко. – 2000. – № 10. – С. 43–47.

1560. Шев чен ко О. Те с тові зав дан ня до те ми «Творчість Іва на Фран-
ка»: Зав дан ня і за пи тан ня І–ІІІ рівнів / Оль га Шев чен ко. – 1998. – № 7. 
– С. 39–43.

1561. Шуль га Н. Те с ти до те ми «Творчість Іва на Фран ка» / скла ла 
Ніна Шуль га. – 2004. – № 2. – С. 48–50.

1562. Яній О. Інтим на ліри ка І. Фран ка та повість-есе Р. Го ра ка 
«Тричі мені яв ля ла ся лю бов»: (урок у 10-му класі) / Оле на Яній. – 1996. 
– № 8. – С. 11–17. – (Нам по ра…: до 140-річчя від дня на род жен ня Іва на 
Фран ка).

Ми ко ла Хвиль о вий

1563. Софійчук Г. Розіп’ятий на хресті фа на тич ної ідеї: урок в 
11 класі за но ве лою Ми ко ли Хвиль о во го «Я (Ро ман ти ка)» / Га ли на 
Софійчук. – 2008. – № 10. – С. 19–21.

1564. Тимків Н. По зиція ав то ра в но велі «Я (Ро ман ти ка)» та в 
повісті «Сен ти мен таль на історія» Ми ко ли Хвиль о во го: на рівні тек сту і 
підтек сту/ Надія Тимків. – 2005. – № 4. – С. 10–14.

Андрій Чай ковсь кий

1565. Ванів М. Мо раль но-етич ний по тенціал повісті «Олюнь ка» 
Андрія Чай ковсь ко го / Марія Ванів. – 2000. – № 11. – С. 30–31.
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Спи ри дон Чер ка сен ко

1566. Ка лан таєвська Г. Знай ом ст во учнів з ди тя чи ми оповідан ня ми 
Спи ри до на Чер ка сен ка / Ган на Ка лан таєвська. – 1994. – № 10-11. – 
С. 43–46. – Прим.: 6 назв.

1567. Руд ниць ка О. До б ро та і жор стокість в оповіданні С. Чер ка-
сен ка «Ма лень кий гор бань»: урок з еле мен та ми роль о вої гри / Оль га 
Руд ниць ка. – 2003. – № 10. – С. 43–44.

Па в ло Чу бинсь кий

1568. Гри цен ко Н. «Лю дей і прав ду він лю бив»: Жит тя і творчість 
Па в ла Чу бинсь ко го: [роз роб ка уро ку] / Надія Гри цен ко. – 2009. – № 1. 
– С. 15–17. – (До 170-річчя Па в ла Чу бинсь ко го).

1569. Фе до рен ко В. Жит тя і творчість ав то ра дер жав но го гімну: 
ме то дичні ма теріали (1) / Ва лерій Фе до рен ко. – «Ще не вмер ла Ук раїни 
ні сла ва, ні во ля» – Дер жав ний гімн Ук раїни: урок ук раїнської літе ра-
ту ри в 6 класі. – 2009. – № 1. – С. 8–14. – (До 170-річчя Па в ла Чу бинсь-
ко го). – Бібліогр.: 4 на зви. 

Та рас Шев чен ко

1570. Ан тош Г. Зно ву про «Ка те ри ну» Та ра са Шев чен ка / Га ли на 
Ан тош. – 2003. – № 12. – С. 22–24.

1571. Бонь Н. Трагічні епізо ди ук раїнської історії в по емі-містерії 
«Ве ли кий льох». Урок літе ра ту ри в 9 класі / На та ля Бонь. – 2010. – № 3. 
– С. 24–28. – (На ша Шев ченкіана). – Бібліогр.: 5 назв.

1572. Брилінський Д. Місце і роль Бо га у твор чості Та ра са Шев чен-
ка / Дми т ро Брилінський. – 1995. – № 3. – С. 42–45.

1573. Бу ряк О. Ху дожнє осяг нен ня віко вої пси хо логії у творі «Мені 
три над ця тий ми на ло…» / Оле на Бу ряк. – 2010. – № 3. – С. 20–23. – (На-
ша Шев ченкіана). – Прим.: 14 назв.

1574. Бу тен ко О. Шев чен ко – по ет, бо рець, лю ди на: (ди да к тич ний 
ма теріал для 5–9-х класів ) / скла ла Оль га Бу тен ко. – 1994. – № 3. – 
С. 24–28.

1575. Гон ча рен ко Л.О. Гімн волі: по ема «Кав каз» Та ра са Шев чен ка 
/ Л.О. Гон ча рен ко. – 2004. – № 6. – С. 20–23.
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1576. Гри цен ко В. Спо ку та за кра де не ща с тя чи одвічний под виг 
ма тері?: (Суб’єктив но про по ему «Най мич ка» та од ной мен ну повість 
Та ра са Шев чен ка) / Віктор Гри цен ко. – 1999. – № 1. – С. 45–47. – Прим.: 
5 назв.

1577. Дми т рен ко Г. Біблійні мо ти ви і про роц тво май бут нь о го у твор-
чості Та ра са Шев чен ка / Га ли на Дми т рен ко, Юлія Дми т рен ко. – 2004. 
– № 1. – С. 26–29. – Бібліогр.: 7 назв.

1578. Іва но ва О. На род нопісенні дже ре ла по етич ної твор чості 
Та ра са Шев чен ка / Оль га Іва но ва. – 2005. – № 2. – С. 19–22. – Прим.: 10 
назв.

1579. Кло чек Г. «Мені од на ко во, чи бу ду…»: (пе ре чи ту ю чи Та ра са 
Шев чен ка) / Гри горій Кло чек. – 1997. – № 11. – С. 39–42. – Прим.: 9 
назв.

1580. Ко зар Л. Ба ла да Та ра са Шев чен ка «Лілея»: (про б ле ма літе ра-
тур ної транс фор мації на род нопісен но го об ра зу лілеї) / Лідія Ко зар. 
– 1996. – № 12. – С. 50–52. – Прим.: 4 на зви.

1581. Ко ломієць В. Дра ма Та ра са Шев чен ка «На зар Сто до ля» в 
кон тексті історії ук раїнської літе ра ту ри: ма теріал для ог ля до вої лекції 
в 9 класі / Во ло ди мир Ко ломієць. – 2004. – № 10. – С. 15–19. – Прим.: 16 
назв.

1582. Мар ко В. По е ма Та ра са Шев чен ка «І мер т вим, і жи вим…»: 
(кон цеп ту аль но-стиль о вий аналіз) / Ва силь Мар ко. – 1997. – № 5-6. – 
С. 26–29. – Прим.: 4 на зви.

1583. Ма ровді В. «Мені ж, мій Бо же, на землі по дай лю бов, сер деч-
ний рай! І більш нічо го не да вай!»: дев’яти к лас ни ки ос мис лю ють інтим-
ну ліри ку Та ра са Шев чен ка / Ва силь Ма ровді. – 2003. – № 5. – С. 48–49.

1584. На лап ко Г. Те с ти за творчістю Шев чен ка / скла ла Га ли на 
На лап ко. – 1994. – № 3. – С. 22–23.

1585. На у мо ва Н. Ідея спо ку ти і ду хов но го відрод жен ня в по емі 
Та ра са Шев чен ка «Вар нак» та од ной менній повісті / Надія На у мо ва. – 
1999. – № 11. – С. 45–47.

1586. Омель чен ко І. «Си ни мої, гай да ма ки!.. Не ро зумні діти…»: 
гу маністич ний зміст Шев чен ко вої по еми «Гай да ма ки» / Іри на Омель-
чен ко. – 2007. – № 9. – С. 23–26. – Прим.: 5 назв.
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1587. Павлів І. Ба ла да Та ра са Шев чен ка «При чин на». Урок літе-
ра ту ри в 9 класі / Іри на Павлів. – 2010. – № 3. – С. 32–36. – До да ток: 
Опорні ма теріали: Життєвий і твор чий шлях Та ра са Шев чен ка; Пись-
мен ни ки про Шев чен ка; Тлу мач ник; Ба ла да «При чин на». – С. 36–38. 

1588. Пан чук О. Як про ти с то я ти злу: жанр ба ла ди у твор чості 
Та ра са Шев чен ка. «При чин на» як зра зок ба лад ної по езії. 9 клас / Оле-
на Пан чук. – 2009. – № 3. – С. 39–42. – (До 195-річчя від дня на род жен ня 
Та ра са Шев чен ка). – Бібліогр.: 5 назв.

1589. Пен ца ко ва Л. Підсум ко вий урок-ком по зиція за творчістю 
Та ра са Шев чен ка: (8 клас) / Ліна Пен ца ко ва. – 1999. – № 3. – C. 43–45.

1590. По лю га Л. Збірний об раз ук раїнської «еліти» в по сланні 
Та ра са Шев чен ка «І мер т вим, і жи вим…» / Люд ми ла По лю га. – 2006. – 
№ 11. – С. 16–18.

1591. При ходь ко О. «Це ти хе сяй во над моєю до лею…»: Та рас 
Шев чен ко і Вар ва ра Рєпніна: історія сто сунків: [сце нарій уро ку] / Ок са-
на При ходь ко. – 2003. – № 5. – С. 50–52. – Бібліогр.: 6 назв.

1592. Руд ниць ка Г. Вив чен ня по слан ня Т. Шев чен ка «І мер т вим, 
і жи вим і не на рожд е нним…» / Ган на Руд ниць ка. – 2002. – № 12. – 
С. 33–37.

1593. Скоць А. По е ма Та ра са Шев чен ка «Най мич ка» / Андрій 
Скоць. – 1994. – № 3. – С. 18–21. – Прим.: 6 назв.

1594. Слонь овсь ка О. Істо рич на кон цепція «Гай да маків» Та ра са 
Шев чен ка / Оль га Слонь овсь ка. – 1997. – № 12. – С. 26–30. – Бібліогр.: 
9 назв.

1595. Слонь овсь ка О. Царі й ко лоніаль на політи ка Росії в по езії 
Та ра са Шев чен ка / Оль га Слонь овсь ка. – 1998. – № 3. – С. 40–43.

1596. Смоль ниць ка О. Та рас Шев чен ко і німець ка та російсь ка літе-
ра ту ри / Оль га Смоль ниць ка. – 2007. – № 3. – С. 14.

1597. Со сюк Н. «Як би-то найш ли те, що там схо ро ни ли…»: ідей но-
ху дожній аналіз по езії Та ра са Шев чен ка «Роз ри та мо ги ла» / На та ля 
Со сюк. – 2009. – № 10. – С. 24–25. – (Порт ре ти майстрів).

1598. Сте па ни шин Б. Кра са, ве лич і тра гедія Ук раїни: (уза галь ню-
ючі об ра зи Шев чен ко во го «Коб за ря») / Бо рис Сте па ни шин. – 1994. – 
№ 3. – С. 13–18.
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1599. Хо мич Я. Ідея не зни щен ності справж ньо го ко хан ня в ба ладі 
Та ра са Шев чен ка «То по ля». 8 клас / Яро сла ва Хо мич. – 2009. – № 3. – 
С. 37–39. – (До 195-річчя від дня на род жен ня Та ра са Шев чен ка).

1600. Хо мич Я. Твір, що єднає ми ну ле, те перішнє і май бутнє: урок 
вив чен ня по езії Т. Шев чен ка «За повіт» у 7 класі / Яро сла ва Хо мич. – 
2009. – № 5. – С. 2–4.

1601. Цаль В. Кримсь ка сте жи на на Та ра со ву го ру: інтег ро ва ний 
урок ук раїнської та кримсь ко та тарсь кої літе ра тур у 9 класі / Віта Цаль. 
– 2005. – № 7. – С. 17–19. – (Осібний по гляд).

1602. Чер нен ко О. Істо рич не тло ство рен ня по еми «Кав каз». Ог ляд 
для вчи те ля / Оле на Чер нен ко. – 2008. – № 3. – С. 51–52. – (По пу ляр не 
оп ра цю ван ня / Літе ра ту роз нав. і кри ти ка).

1603. Щер ба ко ва А. До ля жінки в по емах «Ка те ри на» та «На ймич-
ка». Урок літе ра ту ри в 9 класі / Ал ла Щер ба ко ва. – 2010. – № 3. – 
С. 28–31. – (На ша Шев ченкіана).

Ва лерій Шев чук

1604. Гав ри люк О. По до рож у каз ку: урок по за к лас но го чи тан ня у 
5 класі за каз кою Ва лерія Шев чу ка «Пан на квітів» / Ок са на Гав ри люк. 
– 2008. – № 1. – С. 20–22.

Юрій Яновсь кий

1605. Ко валь чук О. Жінка у візіях чо ловіка: абе рації зо ру: ро ман 
Юрія Яновсь ко го «Май стер ко раб ля» / Оле к сандр Ко валь чук. – 2004. 
– № 8. – С. 37–41. – Прим.: 11 назв. 

1606. На лап ко Г. Те с ту ван ня за творчістю Юрія Яновсь ко го / скла-
ла Га ли на На лап ко. – 1995. – № 9. – С. 44–45.

Педагогічніінноваціїітехнології

1607. Бійчук Г. Ме то дичні ре ко мен дації що до ви ко ри стан ня про-
грам но-ме то дич но го ком п ле к су [ПМК] «Ук раїнська літе ра ту ра. 
11 клас» / Га ли на Бійчук. – 2008. – № 9. – С. 15–20.

1608. Бой ко О. Нев’яну чий сад по езій Ліни Ко с тен ко / Оль га Бой-
ко. – 2010. – № 8. – С. 16–20. – (Наш кон курс: інно вац. урок).
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1609. Дя чен ко-Ли сен ко Л. Мо дель про ве ден ня Шев ченківської 
інтер нет-кон фе ренції у школі / Лю бов Дя чен ко-Ли сен ко, Сергій Ко ва-
лен ко. – 2009. – № 3. – С. 43–45. – (До 195-річчя від дня на род жен ня 
Та ра са Шев чен ка). – Прим.: 6 назв.

1610. Ма ка шо ва Ю. «Гар монії шу каєш у житті» [П. Ти чи на]. Урок 
літе ра ту ри у 5 класі / Юлія Ма ка шо ва. – 2010. – № 5. – С. 7–9. [Ілю с т-
рація ме тод. спо сте ре жень ав то ра, ви к ла де них у на ступ но му ма теріалі.] 

1611. Ма ка шо ва Ю. Тех но логія роз вит ку кри тич но го мис лен ня 
учнів на уро ках сло вес ності / Юлія Ма ка шо ва. – 2010. – № 5. – С. 5–6.

1612. [Мехх А.] Си с те ма уроків за повістю Ми хай ла Стель ма ха 
«Гу си-ле беді ле тять» / [Ал ла Мехх]. – 2009. – № 6. – С. 17–21.

1613. Мехх А. Фор му ван ня літе ра тур них ком пе тенцій за до по мо гою 
інфор маційних тех но логій та інтер нет-ре сурсів / Ал ла Мехх. – 2009. – 
№ 6. – С. 15–16.

1614. Па с ту шен ко Н. Не т ра диційне нав чан ня і ви к ла дан ня 
ук раїнської літе ра ту ри / На талія Па с ту шен ко. – 1998. – № 2. – С. 43–47. 
– (Три бу на сло вес ни ка). – Прим.: 11 назв. 

1615. Ро ма се вич О. Елек трон ний ре сурс до с туп ний кож но му [про 
ПМК] / Оль га Ро ма се вич. – 2008. – № 9. – С. 20.

1616. Сит чен ко А. Ви зна чен ня індивіду аль но го сти лю пись мен ни ка: 
на ос нові стру к ту ру ван ня по нят тя / Ана толій Сит чен ко. – 2002. – № 5. 
– С. 48–50. – (Пе да гогічні тех но логії). – Бібліогр.: 4 на зви.

1617. Сит чен ко А. Пе да гогічні тех но логії на уро ках ук раїнської 
літе ра ту ри / Ана толій Сит чен ко. – 2001. – № 10. – С. 19–22.– (Ре фор ма 
освіти). – Прим.: 10 назв.

1618. Ток мань Г. Су часні нав чальні тех но логії та ме то ди ви к ла дан-
ня ук раїнської літе ра ту ри / Ган на Ток мань. – 2002. – № 10. – С. 39–45; 
Інно ваційні тех но логії: мо дуль но-роз ви валь на си с те ма нав чан ня. – 
№ 11. – С. 59–62. – Бібліогр.: 9 назв.

1619. Уліщен ко В. Бло го сфе ра як но ве освітнє се ре до ви ще / Віолет-
та Уліщен ко. – 2009. – № 6. – С. 11–14. – Прим.: 6 назв.

1620. Юзюк В. Аналіз пер со на жа з ви ко ри стан ням інно ваційних 
тех но логій гро ма дянсь ко го ви хо ван ня / Вікторія Юзюк. – 2008. – № 1. 
– С. 13–15. – Прим.: 7 назв.
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Поглибленевивченняукраїнськоїлітератури

1621. Кон д ра цо ва Л. Ніко ли, ніко ли не бу де Вкраїна ра бою фа ши-
ст сь ких катів: бінар ний урок з ук раїнської літе ра ту ри та історії Ук раїни 
в 11 класі /Люд ми ла Кон д ра цо ва, Ми ко ла Кон д ра цов. – 2005. – № 5. – 
С. 13–17. – (До 60-річчя пе ре мо ги у Другій світовій війні).

1622. Кон д ра цо ва Л. Пе ре ос мис лен ня істо рич но го ми ну ло го в 
по емі В. Со сю ри «Ма зе па»: бінар ний урок з ук раїнської літе ра ту ри та 
історії Ук раїни в 10 класі / Люд ми ла Кон д ра цо ва, Ми ко ла Кон д ра цов. 
– 2008. – № 5. – С. 30–34.

1623. Мойсієнко А. Не бес не і зем не об лич чя тріоле та / Ана толій 
Мойсієнко. – 2003. – № 12. – С. 8–11. – Прим.: 5 назв.

1624. Пе т раш С. Ук раїнський пра во за хис ний рух у по ста тях: Пе т-
ро Гри го рен ко і Ва силь Стус: бінар ний інтег ро ва ний урок в 11 класі / 
Сергій Пе т раш, Люд ми ла Бед рик. – 2008. – № 1. – С. 59–64. – (До не до-
жи то го 70-ліття По е та / Сту соз навчі студії).

1625. Пліва чук К. «Хто знав, хто вів смер тям і стра там лік?»: бінар-
ний урок ук раїнської літе ра ту ри та історії в 11 класі: [про Го ло до мор 
1932–1933 рр.] / Ка те ри на Пліва чук. – 2003. – № 5. – С. 52–56. – Бібліо-
графія книж ко вої ви с тав ки: 19 назв.

1626. Шиш ко О. «Ста тут Ли товсь кий, Ма г де бурзь ке пра во…»: 
ма теріали до інтег ро ва них уроків з ук раїнської літе ра ту ри та пра во вих 
сімей них відно син на ос нові п’єси І. Кот ля ревсь ко го «На тал ка Пол-
тав ка», повісті Г. Квітки-Ос нов’янен ка «Ма ру ся», дра ма тич ної по еми 
Лесі Ук раїнки «Бо я ри ня» / Ок са на Шиш ко. – 2004. – № 1. – С. 13–16. 
– Прим.: 9 назв.

Профільнаосвіта:методикататехнологія

1627. Бу няк Н. Ос но ви віршу ван ня. Про гра ма спец кур су для 
гімназій, ліцеїв і профільних класів з по глиб ле ним вив чен ням гу манітар-
них ди с циплін. До да ток: Віршоз нав ст во як розділ літе ра ту роз нав ст ва. 
Роз ви ток вітчиз ня но го віршоз нав ст ва: ма теріали до за нят тя / ук ла дач 
На талія Бу няк. – 2007. – № 10. – С. 28–32. – (Спец кур си: Про гра ми).

1628. Дми т рен ко М. Ук раїнський фольк лор. Про гра ма спец. кур су 
для 10–11 класів філо логічно го та суспільно-гу манітар но го профілю 
ЗНЗ / ук ла дачі: Ми ко ла Дми т рен ко, Га ли на Дми т рен ко, Юлія Шу тен-
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ко. – 10 клас. – 2006. – № 10. – С. 24–34; 11 клас. – № 11. – С. 19–28. – 
(Спец кур си: Про гра ми).

1629. Невінча на Н. Ос но ви теорії літе ра ту ри. Про гра ма спеціаль но-
го кур су для учнів 10–11 класів філо логічно го профілю за галь но освітніх 
нав чаль них за кладів / Наталя Невінча на. – 2006. – № 9. – С. 26–34. – 
Зі змісту: Орієнтов не ка лен дар не пла ну ван ня; Літе ра ту ра: 41 на зва.

1630. Павлів І. Істо рич на тра гедія Іва на Кар пен ка-Ка ро го «Са ва 
Ча лий»: спа ре ний урок у 10 класі / Іри на Павлів. – 2010. – № 11. – 
С. 21–30. – Бібліогр.: 8 назв.

1631. Ро я но ва А. Те ма війни в су часній ук раїнській но велістиці. 
Інтег ро ва ний урок ук раїнської літе ра ту ри / Алев ти на Ро я но ва, Надія 
Ляхімець. – 2009. – № 3. – С. 8–9.

1632. Снєт А. По е ти «київської шко ли» [Ва силь Го ло бо родь ко, 
Ми ко ла Во робйов, Віктор Кор дун, Ми хай ло Гри горів]. Урок – ус ний 
жур нал у філо логічно му класі / Аліна Снєт. – 2010. – № 2. – С. 19–24.

1633. Софійчук Г. «Ах, ти ж… ха зяїн, та й більш нічо го…»: Пу зир 
як соціаль но-пси хо логічний тип / Га ли на Софійчук. – 2007. – № 9. – 
С. 9–12.

1634. Ток мань Г. Літе ра турні на пря ми в роз вит ку ук раїнсько го 
пись мен ст ва: те с ти для шкіл і класів гу манітар но го профілю / Ган на 
Ток мань. – 2003. – № 3. – С. 48–53.

1635. Шев чен ко З. Вив чен ня твор чості Євге на Ма ла ню ка у 
профільних гу манітар них кла сах / Зоя Шев чен ко. – 1998. – № 11. – 
С. 43–47.

1636. Шев чен ко З. Про вив чен ня літе ра ту ри в умо вах ди фе ренційо-
ва но го нав чан ня / Зоя Шев чен ко. – 1995. – № 12. – С. 22–25.

1637. Шу ляр В. Еле к тив ний прин цип профільно го нав чан ня в си с-
темі літе ра тур ної освіти / Ва силь Шу ляр. – 2007. – № 5. – С. 27–28.

1638. Шу ляр В. Ре алізація дер жав но го стан дар ту літе ра тур ної 
освіти / Ва силь Шу ляр. – 2007. – № 4. – С. 34–37. – Прим.: 16 назв.

1639. Шу ляр В. Стру к ту ра профільної ди фе ренціації літе ра тур ної 
освіти шко лярів / Ва силь Шу ляр. – 2007. – № 3. – С. 15–17. – Бібліогр.: 
4 на зви.
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1640. Шу ляр В. Те о ре тичні і при кладні ас пе к ти вив чен ня ук раїнської 
(за рубіжної) літе ра ту ри у профільних кла сах / Ва силь Шу ляр. – 2006. – 
№ 9. – С. 24–25.

1641. Шу ляр В. Тех но логія підго тов ки й архіте к тоніка про грам 
елек тив них курсів з літе ра ту ри / Ва силь Шу ляр. – 2007. – № 6. – 
С. 23–25.

Інтерактивнітехнології

1642. Гріга О. Ве ли кий життєлюб: [роз роб ка уро ку на за своєння 
ма теріалу за творчістю Ос та па Вишні ме то дом нав чаль но-роль о вої гри] 
/ Оль га Гріга. – 2005. – № 4. – С. 28–31.

1643. За ха ро ва Г. «Шху на “Ко лумб”» Ми ко ли Труб лаїні. Інте ра к-
тив ний урок по за к лас но го чи тан ня в 7 класі / Га ли на За ха ро ва. – 2010. 
– № 7. – С. 17–20. – (Наш кон курс: інно вац. урок).

1644. Ла борєва О. Літе ра тур на вікто ри на за оповідан ня ми Бо ри-
са Грінчен ка / скла ла Оль га Ла борєва. – 2000. – № 6. – С. 61–62. – 
(З ре дакц. по шти).

1645. Лапіна Н. Ігрові зав дан ня для по вто рен ня знань з теорії літе-
ра ту ри / На та ля Лапіна. – 1995. – № 9. – С. 42–44.

1646. Осад ча І. У грі ожи ває ми ну ле: урок «Ко заць кий день» за 
оповідан ням Адріана Ка щен ка «Над Ко даць ким по ро гом» / Іри на 
Осад ча. – 2001. – № 7. – С. 52–55. – Прим.: 5 назв.

1647. Пе т ру ня М. Гра як ме тод пе ревірки знань / Ми ко ла Пе т ру ня. 
– 2004. – № 11. – С. 29–31.

1648. Сергієнко А. Гру пові фор ми нав чан ня як сти мул ініціатив-
ності й роз вит ку чи таць ких інте ресів стар шо к лас ників / Ан тоніна 
Сергієнко. – 2008. – № 3. – С. 7–10. – Прим.: 7 назв.

1649. Сергієнко А. Роль гру по вих тех но логій у фор му ванні 
ко муніка тив них ком пе тенцій стар шо к лас ників / Ан тоніна Сергієнко. – 
2008. – № 10. – С. 14–18. – Прим.: 9 назв.

1650. Слю сар А. Бо г дан-Ігор Ан то нич. Не с тан дартні фор ми пе ре-
вірки знань учнів / Ан тон Слю сар. – 2009. – № 10. – С. 19–21.

1651. Слю сар А. Зна вець ро ма ну Ва лер’яна Підмо гиль но го «Місто»: 
урок-гра в 11 класі / Ан тон Слю сар. – 2009. – № 12. – С. 17–20.
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1652. Фе до рен ко В. Ро ман-хроніка, ро ман-са га, ро ман-спа лах…: 
вив чен ня тво ру «Марія» Ула са Сам чу ка в 11 класі / Ва лерій Фе до рен-
ко. – 2009. – № 11. – С. 14–20. – (Май стер-клас). – Бібліогр.: 6 назв.

1653. Фе до рен ко В. Шев ченкіана. Інте ле к ту аль но-пізна валь на гра / 
Ва лерій Фе до рен ко. – 2009. – № 5. – С. 5–10. 

1654. Щер би на Л. Уп ро вад жен ня інте ра к тив них тех но логій на уро-
ках літе ра ту ри / Ла ри са Щер би на. – 2005. – № 2. – С. 23–26. – Прим.: 
4 на зви.

Літе ра турні ігри
1655. В’юн А. До 100-річчя з дня на род жен ня Оль ги Ко би лянсь кої / 

скла ли Ал ла та Во ло ди мир В’юни. – 2003. – № 11. – С. 3 обкл.

1656. В’юн А. Крос ворд «Бай кар Ле онід Глібов» / скла ли Ал ла та 
Во ло ди мир В’юни. – 2000. – № 10. – С. 3 обкл.

1657. В’юн А. Крос ворд «Бай ки Ле оніда Глібо ва» / скла ли Ал ла та 
Во ло ди мир В’юни. – 2002. – № 3. – С. 62.

1658. В’юн А. Крос ворд «Ва силь Сте фа ник» / скла ли Ал ла та Во ло-
ди мир В’юни. – 2001. – № 5. – С. 3 обкл.

1659. В’юн А. Крос ворд «Григір Тю тюн ник» / скла ли Ал ла та Во ло-
ди мир В’юни. – 2001. – № 12. – С. 3 обкл.

1660. В’юн А. Крос ворд «До 100-річчя з дня на род жен ня Юрія 
Яновсь ко го» / скла ли Ал ла та Во ло ди мир В’юни. – 2002. – № 8. – С. 72.

1661. В’юн А. Крос ворд «Іван Не чуй-Ле виць кий» / скла ли Ал ла та 
Во ло ди мир В’юни. – 1999. – № 7. – С. 3 обкл.

1662. В’юн А. Крос ворд «Оле к сандр Дов жен ко» / скла ли Ал ла та 
Во ло ди мир В’юни. – 1999. – № 11. – С. 3 обкл.

1663. В’юн А. Крос ворд «Оле на Пчілка» / скла ли Ал ла та Во ло ди-
мир В’юни. – 1999. – № 6. – С. 3 обкл.

1664. В’юн А. Крос ворд «Па нас Мир ний»: (до 150-річчя від дня 
на род жен ня) / скла ли Ал ла та Во ло ди мир В’юни. – 1999. – № 9. – С. 63.

1665. В’юн А. Крос ворд «По ет Та рас Шев чен ко» / скла ли Ал ла та 
Во ло ди мир В’юни. – 2000. – № 5. – С. 3 обкл.

1666. В’юн А. Крос ворд «Та рас Шев чен ко» / скла ли Ал ла та Во ло-
ди мир В’юни. – 1999. – № 5. – С. 3 обкл.

156



«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.

Методикавикладаннялітератури

1667. Га лик С. До вив чен ня твор чості Ле оніда Глібо ва: [чайн ворд і 
крип то гра ма] / Сте пан Га лик. – 1999. – № 5. – С. 44.

1668. Мель ник Л. Крос ворд «Ле ся Ук раїнка» / скла ла Лю бов Мель-
ник. – 2000. – № 9. – С. 3 обкл.

1669. Мель ник Л. Крос ворд «Літе ра ту ра ХХ століття» / скла ла 
Лю бов Мель ник. – 1999. – № 9. – С. 64. – (Гра на уроці літе ра ту ри).

1670. Мель ник Л. Крос ворд «Літе ра тур ний» / скла ла Лю бов Мель-
ник. – 1999. – № 10. – С. 3 обкл.

1671. Мель ник Л. Чайн ворд «Гри горій Ми хай ло вич Тю тюн ник» / 
скла ла Лю бов Мель ник. – 2000. – № 11. – С. 3 обкл.

1672. Чер ниш А. Крос ворд «Енеїда» / склав Ана толій Чер ниш. 
– 1998. – № 11. – С. 54. – (По за к лас на ро бо та).

1673. Чер ниш А. Крос ворд «Жит тя і творчість Євге на Ма ла ню ка» / 
склав Ана толій Чер ниш. – 1998. – № 5. – С. 62.

1674. Чер ниш А. Крос ворд «По е ти-патріоти» / підго ту вав Ана толій 
Чер ниш. – 2000. – № 6. – С. 64.

Інноваційнийуроклітератури:координатитворчості

1675. Ку це вол О. Ме то ди ка літе ра ту ри – на у ка, за сно ва на на твор-
чості / Оль га Ку це вол. – 2006. – № 3. – С. 19–24. – Прим.: 10 назв.

1676. Ку це вол О. Особ ли вості твор чої ме то дич ної діяль ності вчи-
те ля літе ра ту ри / Оль га Ку це вол. – 2006. – № 12. – С. 17–22. – Прим.: 
9 назв.

1677. Ку це вол О. Пе да гогічна імпровізація як вид твор чої ме то дич-
ної діяль ності сло вес ників / Оль га Ку це вол. – 2009. – № 4. – С. 25–29. 
– Прим.: 9 назв. 

1678. Ку це вол О. Порт рет твор чо го вчи те ля літе ра ту ри / Оль га 
Ку це вол. – 2007. – № 1. – С. 24–29. – Прим.: 11 назв.

1679. Ку це вол О. Твор ча ла бо ра торія сло вес ни ка: пси хо логічно-
твор ча ос но ва мо де лю ван ня уро ку літе ра ту ри / Оль га Ку це вол. – 2008. 
– № 8. – С. 36–41. – Прим.: 9 назв. 

1680. Ку це вол О. Твор ча сутність про фесійної діяль ності вчи те ля 
літе ра ту ри / Оль га Ку це вол. – 2006. – № 5. – С. 14–21. – Прим.: 11 назв.
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1681. Ку це вол О. Тренінг кре а тив них яко стей учи те ля-сло вес ни ка / 
Оль га Ку це вол. – 2008. – № 3. – С. 18–22. – Прим.: 7 назв.

1682. Не с те рен ко С. Ви лив ду шу в пісні ук раїнський на род. Уро-
ки [І–ІІ] літе ра ту ри в 9 класі / Світла на Не с те рен ко. – 2009. – № 9. – 
С. 11–16.

Особистіснозорієнтованийурок

1683. Бійчук Г. Ак ту алізація ар хе типів національ но го підсвідо мо го 
за со ба ми ху дож нь о го сло ва / Га ли на Бійчук. – На ма теріалі твор чості 
Та ра са Шев чен ка. – 2005. – № 10. – С. 12–18; На ма теріалі твор чості 
Гри го ра Тю тюн ни ка. – № 11. – С. 9–13.

1684. Гав ри люк О. Зра зок ка лен дар но го пла ну ван ня осо бистісно 
зорієнто ва них уроків з ук раїнської літе ра ту ри. 8 клас, ІІ се местр; Тех-
но логічна кар та з ук раїнської літе ра ту ри. 8 клас, ІІ се местр / скла ла 
Ок са на Гав ри люк. – 2006. – № 1. – С. 22–24.

1685. Гав ри люк О. Те ма ду хов но го розкріпа чен ня жінки у твор-
чості Оль ги Ко би лянсь кої: на ма теріалі повістей «Лю ди на» і «Царівна» 
/ Ок са на Гав ри люк. – 2006. – № 4. – С. 15–18.

1686. Гав ри люк О. Ус ла в лен ня сміли вості, патріотиз му, вірності, 
во ле люб ності в повісті Іва на Фран ка «За хар Бер кут». Урок у 7 класі / 
Ок са на Гав ри люк. – 2009. – № 1. – С. 23–24.

1687. Іван чен ко Н. Оповідан ня Гри го ра Тю тюн ни ка «Зав’язь»: 
зміст тво ру та йо го ху дожнє ви ра жен ня / На талія Іван чен ко. – 2006. – 
№ 9. – С. 15–16. – Бібліогр.: 5 назв.

1688. Ко ва лен ко С. «Не всі ук раїнські інтеліген ти відцу ра ли ся 
сво го на ро ду!»: За нят тя з по за к лас но го чи тан ня в 7 класі за на ри сом 
Адріана Ка щен ка «Щирі ма ло ро си» / Сергій Ко ва лен ко. – 2008. – № 11. 
– С. 13–19. – Прим.: 10 назв.

1689. Ко ва лен ко С. «По езія – один із най до ро гоцінніших дарів 
ду ха лю дині…»: осо бистісно зорієнто ва ний урок в 11 класі на ма теріалі 
ранніх по етич них збірок Ва си ля Бар ки / Сергій Ко ва лен ко. – 2008. – 
№ 6. – С. 14–19. – Прим.: 10 назв.

1690. Круч ко Н. Пла ну ван ня і мо де лю ван ня уроків з ук раїнської 
літе ра ту ри. 5 клас, ІІ се местр / скла ла На талія Круч ко. – 2006. – № 1. – 
С. 13–20; № 2. – С. 19–24; № 3. – С. 10–16.
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1691. Ку мей сь ка Н. Осо бистісно зорієнто ва не нав чан ня літе ра ту ри 
в стар ших кла сах / На талія Ку мей сь ка. – 2005. – № 3. – С. 25–26.

1692. Куп цо ва В. Про осо бистісно зорієнто ва не нав чан ня: (на при-
кладі вив чен ня твор чості Оле к сан д ра Дов жен ка) / Ва лен ти на Куп цо ва. 
– 2000. – № 7. – С. 44–45.

1693. Ліпінська Н. Та ра сові світан ки: урок з еле мен та ми роль о вої 
гри. 6 клас / Не оніла Ліпінська. – 2006. – № 3. – С. 16–18. – Бібліогр.: 
5 назв.

1694. Под ра нець ка Н. Па в ло Ти чи на – «див ний мрійник з очи ма 
ди ти ни…» / На талія Под ра нець ка. – 2006. – № 12. – С. 15–16.

1695. Ста сюк Н. «Бла кить мою ду шу обвіяла…»: вив чен ня по езій 
Па в ла Ти чи ни у 5 класі / Не ля Ста сюк. – 2008. – № 6. – С. 17–18.

1696. Ста сюк Н. По ка ян ня – шлях до по ря тун ку: урок у 8 класі за 
на род ною ду мою «Бу ря на Чор но му морі» / Не ля Ста сюк. – 2009. – 
№ 1. – С. 25–26.

1697. Ток мань Г. Ме то ди ви к ла дан ня літе ра ту ри в їхній осо бистісній 
спря мо ва ності на уч ня / Ган на Ток мань. – 2004. – № 2. – С. 43–48. – 
Прим.: 9 назв.

1698. Фа со ля А. Діяльнісна ос но ва нав чан ня / Ана толій Фа со ля. – 
2006. – № 6. – С. 2–5; № 7. – С. 23–29. – Прим.: 4 на зви.

1699. Фа со ля А. Ме та, зміст, тех но логія уро ку / Ана толій Фа со ля. 
– 2004. – № 8. – С. 19–25.

1700. Фа со ля А. Пе да гогічна техніка, тех но логія і …по езія: урок 
од но го вірша в 7 класі: [на при кладі по езії В. Си мо нен ка «Пе ре хо жий»] 
/ Ана толій Фа со ля. – 2008. – № 12. – С. 2–7. – Прим.: 7 назв.

1701. Фа со ля А. Пла ну ван ня і мо де лю ван ня уроків з ук раїнської 
літе ра ту ри / Ана толій Фа со ля. – 2006. – № 1. – С. 12.

1702. Фа со ля А. Пла ну ван ня і мо де лю ван ня уроків з ук раїнської 
літе ра ту ри. До да ток: Учнівські цілі. 5 клас, ІІ се местр / Ана толій Фа со-
ля, На талія Круч ко, Ва лен ти на Ря бус. – 2006. – № 1. – С. 21–22.

1703. Фа со ля А. Проб ле ма ме то дич но го інстру мен тарію / Ана толій 
Фа со ля. – 2005. – № 9. – С. 13–19.

1704. Фа со ля А. Стат тя Ула са Сам чу ка «Нар́ід чи чернь?» / Ана-
толій Фа со ля. – 2006. – № 2. – С. 15–18.
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1705. Фед чун Н. «Я в серці маю те, що не вми рає»: штри хи до порт-
ре та Лесі Ук раїнки: урок у 6 класі / На талія Фед чун. – 2008. – № 11. – 
С. 20–21.

Авторськіметодики

1706. Мов чун А. Ле онід Глібов та йо го тво ри у шкільно му вив ченні 
/ Ан тоніна Мов чун. – 2000. – № 2. – С. 44–50.

1707. Сергієнко В. Ма к сим Риль сь кий: по етич ний пра к ти кум / 
Ва лен ти на Сергієнко. – 1999. – № 8. – С. 29–37. 

1708. Уко ло ва Н. Урок літе ра ту ри – урок ста но в лен ня осо би стості 
/ Ніна Уко ло ва. – 2004. – № 4. – С. 38–41.

1709. Швець Г. Си с те ма уроків вив чен ня твор чості Ми ко ли Хвиль-
о во го / Ган на Швець. – (Пер ший і дру гий уро ки). – 2000. – № 8. – 
С. 43–52. – Прим.: 8 назв; (Третій і чет вер тий уро ки). – № 9. – С. 40–47.

 

Зернинипедагогічногодосвіду

1710. Гав риш С. Ха ра к те ри сти ка пер со нажів «Кай да ше вої сім’ї»: 
урок з еле мен та ми імпровізації та інсценізації / Світла на Гав риш. – 
2003. – № 8. – С. 15–16.

1711. Дем чук О. Рей тин го ва си с те ма на уро ках літе ра ту ри / Олег 
Дем чук. – 1998. – № 10. – С. 43–45.

1712. Дро боть ко Н. Пе ревірка знан ня уч ня ми тек сту тво ру [ко медії 
«Ха зяїн» І. Кар пен ка-Ка ро го] / Надія Дро боть ко. – 2002. – № 5. – 
С. 46–47.

1713. Ка невсь ка О. Со не ти ро дин ної лю бові: [урок по за к лас но го 
чи тан ня «Роз ду ми над по етич ним ци к лом Іва на Гна тю ка…»] / Оле на 
Ка невсь ка. – 1999. – № 7. – С. 50–52.

1714. Ка невсь ка О. Шев чен кові уро ки / Оле на Ка невсь ка. – 2000. – 
№ 3. – С. 24–25.

1715. Ка пе люх Г. Щоб твор чий во гник не по гас / Га ли на Ка пе люх; 
сло во про ко ле гу Га ли ни Лу цик. – 2005. – № 6. – С. 24–26. – (З учи тель-
сь ко го досвіду).
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1716. Ка пе люх Г. «Я хо чу правді бу ти вічним дру гом»: урок за 
творчістю Ва си ля Си мо нен ка / Га ли на Ка пе люх. – 2005. – № 6. – 
С. 26–29. – (З учи тель сь ко го досвіду).

1717. На зар М. На пе ре додні Шев ченківських свят: [роз роб ка спа-
ре но го уро ку з ви ко ри стан ням літе ра тур но го й ма лярсь ко го до роб ку 
Коб за ря та по езій Р. Лубківсько го] / Марія На зар. – 1998. – № 3. – 
С. 49–51.

1718. Павлів І. Май стер не відтво рен ня пси хо логії ди тя чої душі 
в оповіданні «Дзво ник». Зна чен ня твор чості Бо ри са Грінчен ка 
в історії ук раїнської літе ра ту ри. Урок у 10 класі; Творчість Івана 
Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Бориса Грінченка: Тематична 
контрольна робота / Іри на Павлів. – 2010. – № 10. – С. 14–19. – (Ме тод. 
за про по но ван ня І. Павлів (ІІ, III) / Робітня сло вес ни ка). – Бібліогр.: 
6 назв.

1719. Павлів І. Ро ман «Жов тий князь» – один з най помітніших 
творів ук раїнської про зи ХХ століття. Урок в 11 класі / Іри на Павлів. – 
2010. – № 10. – С. 9–14. – (Ме тод. за про по но ван ня І. Павлів (І) / Робітня 
сло вес ни ка). – Бібліогр.: 6 назв.

1720. Па лаж чен ко О. З про зи – по езія / Оль га Па лаж чен ко. – 2004. 
– № 5. – С. 17.

1721. По но ма рен ко О. Хри сти янсь кий ас пект тво ру Гри горія Квіт-
ки-Ос нов’янен ка «Ма ру ся» / Оль га По но ма рен ко. – 2007. – № 8. – 
С. 28.

1722. Ре шодь ко Л. «Це – го лос наш. Це – пісня. Це – ду ша»: літе ра-
тур но-му зич на ком по зиція за ро ма ном Ліни Ко с тен ко «Ма ру ся Чу рай» 
/ Лідія Ре шодь ко. – 2008. – № 11. – С. 27–29. – (Ме то дичні за про по но-
ван ня Лідії Ре шодь ко (2) / Робітня сло вес ни ка).

ВикладачевіПТНЗ,ВНЗ

1723. Дя чен ко С. Про гра ма з кур су «Ук раїнська літе ра ту ра» для 
іно зем них сту дентів підго тов чо го фа куль те ту / Світла на Дя чен ко. – 
2003. – № 7. – С. 24–27. – (Ав торсь ка про гра ма).

1724. Ми ки тюк В. Вступ ний іспит з ук раїнської літе ра ту ри у 
Львівсько му національ но му універ си теті ім. І. Фран ка: досвід і про б-
ле ми / Во ло ди мир Ми ки тюк. – 2003. – № 4. – С. 36, 45–49. – (Ви с ту-
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пи учас ників кон фе ренції «Гу манітар на освіта в Ук раїні: про б ле ми 
оціню ван ня нав чаль них до сяг нень учнів») (Пред ста в ляємо Львівський 
регіон). – Прим.: 6 назв.

1725. Ток мань Г. Аксіологічний ас пект універ си тетсь ко го ви к ла-
дан ня дав ньої ук раїнської літе ра ту ри / Ган на Ток мань. – 2005. – № 10. 
– С. 35–37.

1726. Ток мань Г. Са мостійна ро бо та сту дентів з ме то ди ки ви к ла дан-
ня ук раїнської літе ра ту ри в школі: за пи тан ня, зав дан ня / Ган на Ток-
мань. – 2006. – № 12. – С. 23–26; 2007. – № 1. – С. 30–34; № 2. – С. 35–40; 
№ 3. – С. 18–22.

1727. Ук раїнська літе ра ту ра. Про гра ма для про фесійно-технічних 
нав чаль них за кладів Ук раїни: [Адап то ва ний варіант програми для 
ПТНЗ, підго то в ле ний за Про гра мою з ук раїнської літе ра ту ри для 
се редніх ЗНЗ]. Зат вер д же но Міносвіти і на у ки Ук раїни 31.07.2002 
№ 1/112643 від 31.07.2002. – 2002. – № 10. – С. 31–38. – (Вклад ка).

1728. Ук раїнська літе ра ту ра. Про гра ма для про фесійно-технічних 
нав чаль них за кладів Ук раїни. Про ект / На у ко во-ме то дич ний центр 
проф.-техн. освіти Ук раїни. – 2002. – № 2. – С. 31–42. – (Вклад ка).

Див. також № 1384

Новіпідручникийпосібники

1729. Ба ла гу ра Т. За хо п ли ва по до рож у країну літе ра ту ри: пер ше 
про чи тан ня но во го підруч ни ка: [Ку це вол О. Ук раїнська літе ра ту ра. 
Хре сто матія-посібник для по за к лас но го чи тан ня для 5 кла су (К., 2007)] 
/ Те тя на Ба ла гу ра. – 2008. – № 1. – С. 24.

1730. Гурсь ка О. Ук раїнська літе ра ту ра для 5 кла су: (ав то ри 
В.І.  Цим ба люк, В.В. Потіха) / Оле на Гурсь ка. – 2005. – № 9. – С. 37.

1731. Книж ка для вчи те ля: [Мов чан Р. Ук раїнська літе ра ту ра. 
Книж ка для вчи те ля. 5 клас. Посібник для вчи телів, які пра цю ва ти муть 
за Про гра мою 12-річної шко ли (фраг мен ти)]. – 2005. – № 10. – С. 31–34.

1732. Мов чан Р. «Ук раїнська літе ра ту ра. 6 клас» [фраг мент з 
підруч ни ка з навч.-ме тод. ком п ле к ту вид-ва «Ге не за»] / Раїса Мов чан. 
– 2006. – № 7. – С. 39–40.
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1733. Не жи вий О. Дві про гра ми – дві нав чальні книж ки. Чи ви прав-
да но це? / Олексій Не жи вий. – 2006. – № 4. – С. 22–23.

1734. Пасічник Є. Ак ту аль ний і своєчас ний підруч ник / Євген 
Пасічник, Оль га Слонь овсь ка. – 2000. – № 9. – С. 28–49. – (Три бу на сло-
вес ни ка).

1735. Тка чук М. Кон цепція куль ту ро орієнто ва ної літе ра тур ної 
освіти: інтерв’ю з ав то ра ми підруч ни ка для за галь но освітніх нав чаль-
них за кладів «Ук раїнська літе ра ту ра. 9 клас» (К.: Освіта, 2009) / Ми ко-
ла Тка чук, Ми ко ла Су ли ма, Ва лерія Смілянсь ка, Віра Су ли ма; за пи ту ва-
ла Ро к са на Хар чук. – 2010. – № 8. – С. 23–27.

Зділянкикомпаративістики

1736. Ба ган О. Ко хан ня і дух по зи тивізму: про де які ти по логічні 
па ра лелі ро манів Іва на Фран ка «Пе рех ресні стеж ки» і Бо ле сла ва 
Пру са «Ляль ка» / Олег Ба ган. – 2010. – № 10. – С. 59–63. – (Літе ра ту-
рознавство і кри ти ка). – Прим.: 10 назв.

1737. Бов сунівська Т. Містич на домівка в по езії Емілі Дікінсон і 
Та ра са Шев чен ка / Те тя на Бов сунівська. – 2007. – № 5. – С. 45–49. – 
Прим.: 6 назв.

1738. Бу ду гай О. Мо ти ви гріха й ка ят тя у тво рах для дітей «Ма лень-
кий грішник» Ми хай ла Ко цю бинсь ко го і «Дзиґа» Шо лом-Алей хе ма / 
Оль га Бу ду гай. – 2009. – № 12. – С. 48–51. – Прим.: 6 назв.

1739. Бу зу лан Г. Ком па ра тив ний аналіз двох ро манів: «Хіба ре вуть 
во ли, як яс ла повні?» Па на са Мир но го та І. Біли ка і «Зло чин і ка ра» 
Ф. До с тоєвсько го / Га ли на Бу зу лан. – 2004. – № 9. – С. 19–22.

1740. Вітрен ко Р. Урок, що до по ма гає осяг ну ти істи ну: (з’ясу ван ня 
біосоціаль них та ду хов них ос нов цілісності лю ди ни за тво ра ми Во ло-
ди ми ра Вер надсь ко го та Ми ко ли Хвиль о во го) / Раїса Вітрен ко. – 1996. 
– № 7. – С. 39–44. – (З досвіду ук раїністів Києва).

1741. Ган д ре ас-Екшмідт К. Ком па ра тив ний аналіз західноєвро-
пей сь кої (Поль Вер лен) і ук раїнської (Па в ло Ти чи на) мо дерністсь кої 
по езії / Ка те ри на Ган д ре ас-Екшмідт, Юлія Ро ма нен ко. – 2010. – № 5. 
– С. 10–16. – (Інно ваційний урок).

1742. Ганіч Н. Конфлікт між етич ни ми й ес те тич ни ми на ча ла ми: 
ро ман Ос ка ра Вайл да «Порт рет Доріана Грея» і п’єса Во ло ди ми ра 
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Вин ни чен ка «Чор на Пан те ра і Білий Медвідь» / На талія Ганіч. – 2010. – 
№ 4. – С. 21–26. – Бібліогр.: 8 назв.

1743. Ганіч Н. «Силь не, як смерть» ко хан ня у тво рах «Три зо зулі 
з по кло ном» Гр. Тю тюн ни ка і «Гра на то вий брас лет» О. Купріна. Урок 
ком па ра тив но го аналізу в 11 класі / На талія Ганіч. – 2009. – № 3. – 
С. 12–15. – Бібліогр.: 5 назв.

1744. Гло ва Б. Еле мен ти ком па ра тивісти ки під час аналізу лірич них 
творів: по езії Лесі Ук раїнки і Генріха Гай не / Бо г дан Гло ва. – 2004. 
– № 12. – С. 37–39. – Прим.: 5 назв.

1745. Да ни лен ко Л. Ди ти на-ди вак у ху дож нь о му світі Іва на Фран ка 
і Гри го ра Тю тюн ни ка / Люд ми ла Да ни лен ко. – 2008. – № 2. – С. 23–25.

1746. Дроз довсь кий Д. Літе ра тур не де жа вю: про спільність ком по-
зиційних сце наріїв у повісті «Ася» І. Тур генєва й ро мані «Пе рех ресні 
стеж ки» І. Фран ка / Дми т ро Дроз довсь кий. – 2008. – № 12. – С. 43–47.

1747. Дя чен ко-Ли сен ко Л. Каз ко ве і ре алістич не у тво рах Бо ри са 
Хар чу ка й Ан ту а на де Сент-Ек зю пері: урок ком па ра тив но го аналізу 
повістей «Пла нет ник» і «Ма лень кий принц» / Лю бов Дя чен ко-Ли сен-
ко, Сергій Ко ва лен ко. – 2008. – № 1. – С. 16–19. – Прим.: 6 назв.

1748. Лепь охін Є. Пси хо логізм та істо ризм в оповіданні «Со ба ка» 
В. Підмо гиль но го й но велі «Зрад ли ва жінка» А. Ка мю / Євген Лепь охін. 
– 2008. – № 12. – С. 48–50. – Прим.: 12 назв.

1749. Ма тюшкіна Т. Не за бутні «ча ри ди тин ст ва»: до про б ле ми 
ком па ра тив но го вив чен ня творів «За ча ро ва на Дес на» Оле к сан д ра Дов-
жен ка і «Куль ба бо ве ви но» Рея Бред бері / Те тя на Ма тюшкіна. – 2008. 
– № 10. – С. 34–37. – Прим.: 3 на зви.

1750. На у мен ко Н. Рай ду га звуків і по чуттів: порівняль не досліджен-
ня зву ко-коль о ро вої об раз ності по езії А. Рем бо і Б.-І. Ан то ни ча / 
На талія На у мен ко. – 2005. – № 3. – С. 49–52. – Прим.: 16 назв.

1751. При ходь ко О. По с тать геть ма на Ма зе пи очи ма двох слов’янсь-
ких пись мен ників: (ма теріали до уро ку вив чен ня по еми Во ло ди ми ра 
Со сю ри «Ма зе па» з еле мен та ми ком па ра тив но го аналізу) / Ок са на 
При ходь ко. – 1999. – № 6. – С. 34–37.

1752. Сте фа но вич Т. Спорідненість ук раїнських і за рубіжних літе-
ра тур них ка зок: інтег ро ва ний урок у 5 класі / Те тя на Сте фа но вич, 
Ла ри са Гу лак-Ар те мовсь ка. – 2010. – № 9. – С. 38–42.
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1753. Теплінський М. Жіно ча до ля в ук раїнській кла сичній літе ра-
турі: (на при кладі зіста в лен ня «Ук ра де но го ща с тя» І. Фран ка й «Гро-
зи» О. Ос т ровсь ко го) / Мар ко Теплінський. – 1996. – № 8. – С. 8–11. 
– Прим.: 10 назв. – (Нам по ра для Ук раїни жить: до 140-річчя від дня 
на род жен ня І. Фран ка).

1754. Ток мань Г. Об ра зи Долі, Му зи і Сла ви у віршах С. Гор динсь-
ко го: діалог з Т. Шев чен ком / Ган на Ток мань. – 2008. – № 11. – С. 54–58. 
– Прим.: 7 назв. 

1755. Яцків Н. Гі де Мо пас сан і Ва силь Сте фа ник: спільне та від-
мінне / На талія Яцків. – 1999. – № 10. – С. 7–9. – Прим.: 11 назв.

Див. також № 1833

Фольклор

1756. Би си ка ло С. «Щас ли вий, хто ви на не п’є»: (відо б ра жен ня у 
фольк лорі мо раль но-етич них прин ципів на ро ду) / Сте пан Би си ка ло. – 
1994. – № 7. – С. 48–49.

1757. Гри цак Н. З жи во го дже ре ла [вив чен ня каз ки як ви ду у 5-6 
кла сах] / На талія Гри цак. – 1994. – № 7. – С. 39–41.

1758. Кей да Ф. Вив чен ня ук раїнсько го ге роїчно го епо су в 10 класі / 
Федір Кей да. – 1998. – № 9. – С. 42–46. – Прим.: 3 на зви.

1759. Кей да Ф. Оз най о м лен ня вось ми клас ників із тво ра ми на род ної 
ліри ки / Федір Кей да. – 1999. – № 6. – С. 31–33.

1760. Ко ломієць В. Об раз Іва на Ма зе пи у фольк лорі та літе ра турі / 
Во ло ди мир Ко ломієць. – 2006. – № 2. – С. 8–13. – Прим.: 8 назв.

1761. Ко ляд ки [дівочі – з Хмель нич чи ни. З ру ко писів фондів ІМФЕ 
ім. М.Т. Риль сь ко го НА НУ] / [по да ла] Люд ми ла Єфре мо ва. – 2002. – 
№ 1. – С. 2 обкл.

1762. Кри во руч ко О. Урок уза галь нен ня за те мою «Ук раїнські 
на родні каз ки»: (Каз ко вий КВК) / Ок са на Кри во руч ко. – 1996. – № 4. – 
С. 38–40.

1763. Ку цен ко Л. Історія ро ду в ле ген дах і пе ре ка зах / Ле онід 
Ку цен ко. – 1995. – № 3. – С. 50–52. – Прим.: 6 назв.
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1764. Ку цен ко Л. Кож не сільце має своє слівце / Ле онід Ку цен ко. – 
2000. – № 4. – С. 54–55. – (Літе ра ту ра рідно го краю).

1765. Мізюк І. При лу чен ня шко лярів до ду хов ної на род ної скарб-
ниці: (фольк лорні ек спе диції) / Іри на Мізюк. – 1997. – № 11. – С. 52–53.

1766. Му зи ка Т. На родні каз ки: «Про прав ду і крив ду»: урок у 
5 класі / Те тя на Му зи ка. – 2008. – № 9. – С. 13–14.

1767. На родні пісні, за пи сані Б. Грінчен ком на Лу ган щині. – За вид.: 
Вісник Ін-ту грінчен коз нав ст ва при Лу гансь ко му педінсти туті ім. Та ра-
са Шев чен ка. – 1996. – № 9. – С. 51–52. – (Лю би і знай свій рідний край).

1768. Про хо ро ва В. До ро га ми каз ки / Віра Про хо ро ва. – 2004. – 
№ 4. – С. 27–32. [Ог ляд вид.: Н. Об жир ко «Про каз ки і каз карів» (К., 
[2004])].

1769. Ток мань Г. Вив чен ня епо су в школі: стру к ту ра аналізу, прий-
о ми ро бо ти, ек зи стенційні особ ли вості інтер пре тації / Ган на Ток мань. 
– 2002. – № 9. – С. 15–18. – Прим.: 5 назв.

Див. також № 1824, 3575, 3659

Літературарідногокраю

1770. Во роніна Н. Ле ген ди про Ведмідь-го ру: [урок – мандрівка в 
ми ну ле] / На талія Во роніна. – 2003. – № 7. – С. 69–71. 

1771. Да но ва Л. Ук раїнська по езія в Кри му: [В. Невінча на, Д. Че ре-
вич ний, Д. Ко но нен ко] / Лю бов Да но ва. – 2002. – № 7. – С. 54–57.

1772. Дідківський В. Кабінет літе ра тур но го краєзнав ст ва [ЗОШ № 
15, м. Біла Цер ква] / Во ло ди мир Дідківський. – 2008. – № 5. – С. 25–26.

1773. Крав чен ко Н. Краєзнав чий ма теріал як засіб національ но го 
ви хо ван ня учнів / На талія Крав чен ко. – 1999. – № 4. – С. 49–51.

1774. Мізюк І. Жи ве краєзнав ст во: (Ду же со кро вен но) / Іри на 
Мізюк. – 2000. – № 12. – С. 54–57.

1775. Над точій Ю. Пе ре я слав щи на – край пись мен ників: урок у 
9 класі / Юлія Над точій. – 2001. – № 6. – С. 48–49. – (Ви ща шко ла: пре-
зен тація: Пе ре я слав-Хмель ниць кий пед. ун-тет).– Бібліогр.: 7 назв.
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1776. Фи лип чук З. «…Лиш на рідній Батьківщині сон це справді 
зо ло те»: Урок-ком по зиція з літе ра ту ри рідно го краю в 5-му класі / 
Зе новія Фи лип чук. – 1998. – № 10. – С. 46–47.

1777. Шу ляр В. Уро ки літе ра ту ри рідно го краю: тех но логія підго-
тов ки та про ве ден ня / Ва силь Шу ляр. – 2003. – № 7. – С. 34–39. – 
Бібліогр.: 14 назв.

* * *
1778. Гілен ко З. «А я в до ло нях шепіт грію…»: по етичні чи тан ня 

за творчістю Ка те ри ни Ан д ро щук / Зінаїда Гілен ко. – 2003. – № 7. – 
С. 67–69.

1779. Ту ли зик П. Літо пи сець Жван чи ка Ве ли ко го [Во ло ди мир Баб
ляк] / Пе т ро Ту ли зик. – 1996. – № 5-6. – С. 57–59.

1780. Поліщук В. Він ішов за не ок ла си ка ми: (до 100-річчя з дня 
на род жен ня Сте па на Бе на) / Во ло ди мир Поліщук. – 2001. – № 2. – 
С. 48–51. – Прим.: 3 на зви. – Зі змісту: Бен С. По езії. 

1781. Бра тусь М. «Моя лю бов зі мною не ум ре: во на сильніша 
смерті і відчаю…»: урок за тво ра ми Сте па на Буд но го / Марія Бра тусь. 
– 2010. – № 1. – С. 22–25.

1782. Бу ре га О. Син землі: Літе ра тур но-му зич на ком по зиція, при-
свя че на по етові Сте па ну Буд но му / Ок са на Бу ре га. – 2003. – № 11. – 
С. 61–65.

1783. Бур’ян Л. Наш зе м ляк Ми ко ла Вінгра новсь кий: [урок-семінар] 
/ Лілія Бур’ян. – 2003. – № 7. – С. 40–42. – Зі змісту: Вінгра новсь кий М. 
По езії.

1784. Кремінь Д. Тар пан оби рає сво бо ду: (штри хи до твор чо го 
порт ре та Оле к сан д ра Глуш ка) / Дми т ро Кремінь. – 1998. – № 8. – 
С. 51–53.

1785. Ки ри ло ва О. На літе ра тур них те ре нах До неч чи ни: (урок по езії 
Ва си ля Го ло бо родь ка) / Оль га Ки ри ло ва. – 1999. – № 7. – С. 53–56. – Зі 
змісту: Го ло бо родь ко В. По езії.

1786. Не жи вий О. По ет сьо го ден ня: (штри хи до порт ре та Ва си ля 
Го ло бо родь ка) / Олексій Не жи вий. – 1995. – № 9. – С. 49–53. – Зі змісту: 
Го ло бо родь ко В. [По езії]. 
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1787. Баш манівська Л. Співець Полісся. Урок за творчістю по ета 
Ва лен ти на Гра бовсь ко го / Лю бов Баш манівська. – 2004. – № 8. – 
С. 42–45.

1788. Діден ко В. Со нет ма тері. Си нові Іва ну. Ми хай лові Сла бош-
пиць ко му / Ва силь Діден ко. – 1996. – № 2. – С. 53.

1789. Діден ко В. Я не ос танній з могікан: рідній мові [вірш] / Ва силь 
Діден ко. – 1996. – № 2. – С. 47.

1790. Пан тов Ф. Дві зустрічі, а пам’ять на все жит тя: (відгук Фе до ра 
Пан то ва на радіопе ре да чу Ва си ля Фе ди ни про творчість Ва си ля Діден-
ка) / Федір Пан тов. – 1996. – № 2. – С. 47–48.

1791. Сом М. Штри хи до порт ре та / Ми ко ла Сом. – 1996. – № 2. – 
С. 52–53.

1792. Фе ди на В. Співу че сер це / Ва силь Фе ди на. – 1996. – № 2. – 
С. 48–52.

1793. Дро фань Л. «Бу рем на ти ша», або Сло во про Ана толія Дро
фа ня / Лю бов Дро фань. – 1999. – № 10. – С. 46–47.

1794. Чу мак Т. Му зи твор чо го на тхнен ня Ана толія Дро фа ня: (кон-
спект уро ку) / Те тя на Чу мак. – 1999. – № 10. – С. 47–51.

1795. Стан ко О. «За таїти прав ду не сміючи…»: урок, при свя че ний 
200-річчю з дня на род жен ня Оле к сан д ра Дух но ви ча / Ок са на Стан ко. 
– 2003. – № 11. – С. 56–61. – Бібліогр.: 14 назв. – Зі змісту: Дух но вич О. 
Афо риз ми. Дум ки; Юрій Ба ча про О. Дух но ви ча.

1796. Яній О. Урок ду хов ності і ми ло сер дя: (за збіркою Ган ни 
Ду щак «Ди воквіт лю бові») / Оле на Яній. – 1994. – № 5-6. – С. 50–53.

1797.  Бе ре го вен ко Т. «Ко ли вогні в душі па ла ють…»: оз най о м лен ня 
з жит тям і творчістю Оле ни Жур ли вої / Те тя на Бе ре го вен ко. – 2009. – 
№ 6. – С. 34–36. – Бібліогр.: 4 на зви.

1798. За сен ко П. Діє сло во – знать, жи ве [по езії] / Пе т ро За сен
ко; вступ на стат тя «З лю бов’ю і чи с тою совістю» Дми т ра Он ко ви ча; 
пе редм. Ми ко ли Со ма. – 1996. – № 4. – С. 43–45.

1799. Гло ва Б. По езія Ана толія Звіри ка. Ме то дичні ре ко мен дації 
що до про ве ден ня уро ку в 10 класі / Бо г дан Гло ва. – 2004. – № 6. – 
С. 41–43.
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1800. Кли ве нок Н. Дзво ни душі, щед рої на до б ро: урок за творчістю 
На талії Зу биць кої / Надія Кли ве нок. – 2003. – № 7. – С. 72–73.

1801. Лєцкін М. «Я жи вий на всі 200 відсотків», або Євген Кон це
вич – пись мен ник, лю ди на, ук раїнець / Ми хай ло Лєцкін. – 2001. – № 6. 
– С. 23–25.

1802. Гріга О. «Німая пе чаль на ву с тах Ук раїни»: урок до дня Чор-
но биль сь кої тра гедії за по езією Раїси Ко тик / Оль га Гріга. – 2009. – 
№ 4. – С. 36–37.

1803. Шу ляр В. По е тич не світовідчут тя Дми т ра Кре ме ня: (урок 
аналізу твор чо го до роб ку по ета) / Ва силь Шу ляр. – 2000. – № 1. – 
С. 47–50. – Зі змісту: Кремінь Д. Співа ти ма ло: «Ще не вмер ла…» 
[по езії]. 

1804. Ба бен ко О. «Я білий на пис на біло му світі…»: урок за творчістю 
Во ло ди ми ра Кузь ми ча / Оле на Ба бен ко. – 2003. – № 7. – С. 58–62.

1805. Квітча ста К. Зе м ле моя, чи ти пам’ятаєш?..: [про Ана толія 
Ку роч ку] / Ка те ри на Квітча ста. – 1997. – № 9. – С. 58–59.

1806. Фе ди на В. Всім сер цем лю бив Ук раїну: [про Ми ко лу Ли ходіда] 
/ Ва силь Фе ди на. – 1997. – № 10. – С. 55–58.

1807. Фе ди на В. «Гор д жу ся тим, що ми з то бою ук раїнці…»: 
(по етич на творчість Ва си ля Лісня ка) / Ва силь Фе ди на. – 2000. – № 3. – 
С. 47–50. – Зі змісту: Лісняк В. По езії.

1808. Ко валь чук Г. Ми ко ла Лу каш у спо га дах / Га ли на Ко валь чук. 
– 2001. – № 1. – С. 50–52.

1809. Мо с ка люк Т. «Він піснею чут ливі душі тішив»: пісен на 
творчість Дми т ра Лу цен ка / Те тя на Мо с ка люк. – 2001. – № 5. – 
С. 40–43. – Зі змісту: Лу цен ко Д. По езії. 

1810. До ма ле га Т. Літо пи сець За поріжжя. Уро ки за ро ма на ми Дми
т ра Міщен ка / Те тя на До ма ле га. – 2003. – № 7. – С. 54–58.

1811. Хо лод ний М. Учи тель з бе регів Ла то риці: [Ми хай ло Моль
нар] / Ми кола Хо лод ний. – 1995. – № 7. – С. 55–59. – (Лю би і знай свій 
рідний край).

1812. Ру бан В. Він з по коління шістде сят ників: [Пе т ро Пе ре бийніс] 
/ Ва силь Ру бан. – 1997. – № 5-6. – С. 51–54. – Зі змісту: Пе ре бийніс П. 
Я вас вітаю від імені цвіту [по езії]; Ав тор про се бе.
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1813. Шуль га Н. Сло во синівської лю бові. Урок за творчістю Іва на 
Пе ре пе ля ка / Ніна Шуль га. – 2003. – № 7. – С. 64–67.

1814. Сах но Т. Мо ти ви пей заж ної та інтим ної ліри ки Ми ко ли По бе
ля на / Те тя на Сах но. – 2010. – № 4. – С. 33–36.

1815. Са ла ма ха Г. «Я ви нен тим, що ук раїнець». Урок-есе за книж-
кою Оле к си Різни чен ка «Тер но вий во гонь» / Га ли на Са ла ма ха. – 2003. 
– № 7. – С. 51–54.

1816. Та ла лай Л. Про буд же ний совістю: [Ми ко ла Ру ден ко] / Ле онід 
Та ла лай. – 1999. – № 6. – С. 43–48. – Зі змісту: Ру ден ко М. Не я пи шу, а 
сло во пи ше мною [по езії].

1817. Не жи вий О. До ля по ета: [Іван Са вич] / Олексій Не жи вий. – 
1999. – № 12. – С. 38–40. – Зі змісту: Са вич І. Вірші різних років.

1818. Шуд ря М. Ва си ле ва кри ни ця: [Ва силь Си мо нен ко] / Ми ко ла 
Шуд ря. – 1995. – № 12. – С. 36–38. – (Лю би і знай свій рідний край).

1819. Фе сен ко В. Ук раїна і Вер хо ви на – два кри ла лю бові Пе т ра 
Скун ця / Віра Фе сен ко. – 2003. – № 7. – С. 43–48. – Бібліогр.: 11 назв.

1820. Руд ниць ка О. Аф ганістан у твор чості Ва си ля Слап чу ка: (урок 
з літе ра ту ри рідно го краю в 6 класі) / Оль га Руд ниць ка. – 1995. – 
№ 10-11. – С. 56–58.

1821. Зам ко ва-Чор на Г. «Він без надійно хво рий Ук раїною»: до ля і 
творчість Іва на Со куль сь ко го / Га ли на Зам ко ва-Чор на. – 2003. – № 7. – 
С. 62–64.

1822. Шло ма А. По ет і вчи тель Ми ко ла Сом / Ан тон Шло ма. – 1999. 
– № 5. – С. 50–52. – Зі змісту: Сом М. Свя тить ся пісня, хліб і вчи те ля 
ім’я: [по езії].

1823. Рекіта-Па зу ха нич Г. Слав на доч ка Гу цуль щи ни / Ган на 
Рекіта-Па зу ха нич. – 1997. – № 8. – С. 61–63. – Зі змісту: По езії Ма русі 
Ти сянсь кої.

1824. Хи люк М. Цвіт душі мо го на ро ду. Фольк лор і міфо логія 
поліщуків у драмі-феєрії Лесі Ук раїнки «Лісо ва пісня» / Марія Хи люк. 
– 2004. – № 11. – С. 43–45. 

1825. Козій О. Пе ре лом ний твір у твор чості Іва на Чен дея / Оль га 
Козій. – 2010. – № 11. – С. 31–33. – (Чи таємо повість І. Чен дея «Іван»). 
– Прим.: 4 на зви. 
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1826. Пе кар О. «Де мій Бог?»: урок ду хов ності за повістю «Іван» / 
Оле на Пе кар. – 2010. – № 11. – С. 33–35. – (Чи таємо повість І. Чен дея 
«Іван»).

1827. Ан то нюк Є. Ліри ка Ган ни Чу бач: (ма теріал до уро ку з літе ра-
тур но го краєзнав ст ва) / Євгенія Ан то нюк, Ва лен ти на Снітько. – 1995. 
– № 7. – С. 43–46. – Прим.: 5 назв.

1828. Чу мак Т. Про ни к ли вий спів чут тя й інте ле к ту. Ліри ка 
Станісла ва Шев чен ка / Те тя на Чу мак. – 2003. – № 7. – С. 48–51. 

1829. Пасічник О. «Моє сер це не тут, моя ду ма не тут! Во ни ген, на 
Поділлі, над Збру чем…»: по етичні чи тан ня за творчістю Ва си ля Щу ра
та / Оль га Пасічник. – 2010. – № 6. – С. 23–26. – (Наш кон курс: інно вац. 
урок).

Див. також № 1495

Учителевісвітовоїлітератури

1830. Гла зо ва О. Епос на родів світу: (ма теріали до уроків світо вої 
літе ра ту ри) / Оле к сан д ра Гла зо ва, Те тя на По до лин на. – 1994. – № 8. – 
С. 51–63.

1831. Ди ка Н. За рубіжна літе ра ту ра: про б ле ми ви к ла дан ня: [Все-
укр. на ук.-практ. конф. «Проб ле ми ви к ла дан ня за рубіжної літе ра ту ри 
в нав чаль них за кла дах Ук раїни та за галь но людські цінності», Київ, 
КМІУВ, черв. 1994 р.] / На та ля Ди ка. – 1994. – № 12. – С. 60.

1832. Зей ферд В. Ма цуо Ба сьо. Хок ку / Віктор Зей ферд. – 1996. – 
№ 9. – С. 49–51.

1833. Му зич ка М. Порівняль ний аналіз тра гедії Ге те «Фа уст» та 
по еми Шев чен ка «Ка те ри на»: (про б ле ма гріха і по ка ян ня) / Ми ко ла 
Му зич ка. – 1996. – № 12. – С. 52–57. – Прим.: 4 на зви.

1834. Насмінчук Г. По е ма Шо та Ру с та велі «Ви тязь в тиг ровій 
шкурі» / Га ли на Насмінчук. – 1994. – № 5-6. – С. 42–45. – Прим.: 5 назв.

1835. Про коф’єв І. Стру на, що ри дає за дал лю: (до вив чен ня твор-
чості Гарсіа Лор ки в 11 класі) / Іван Про коф’єв. – 1995. – № 3. – 
С. 45–49. – Бібліогр.: 11 назв; Прим.: 4 на зви. – Зі змісту: Гарсіа Лор ка 
Ф. [По езії] / пе ре кла ди М. Лу ка ша, В. Сту са.
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1836. Сит чен ко А. Вив чен ня каз ки братів Грімм «Бре менські му зи-
кан ти» / Ана толій Сит чен ко, Оле к сандр Прон ке вич. – 1995. – № 12. – 
С. 27–31. – Зі змісту: Бре менські му зи кан ти (Каз ка братів Грімм) / пер. 
С. Са ки до на.

1837. Чор но ус В. Проб ле ми ви хо ван ня та са мо ви хо ван ня в ро мані 
Шар лот ти Брон те «Джен Ейр» / Ва лен ти на Чор но ус. – 1996. – № 5-6. – 
С. 55–57.

Літературно-мистецькіпаралелі
1838. Бєлічко Н. Шев ченкіана у твор чості ук раїнських графіків: 

50–60-ті рр. ХХ ст. / На талія Бєлічко. – 2004. – № 3. – С. 22–26, іл. – (До 
190-річчя від дня на род жен ня Т. Шев чен ка). – Прим.: 5 назв.

1839. Гор боліс Л. Імпресіоністич не ма ляр ст во Ни ка но ра Онаць ко-
го на уро ках літе ра ту ри / Ла ри са Гор боліс. – 2008. – № 12. – С. 20–23. 
– Прим.: 6 назв. 

1840. Діден ко Н. Шев чен ко-ху дож ник і Києво-Пе черсь ка лав ра: 
урок-ек скурсія / На талія Діден ко. – 2008. – № 3. – С. 53–55, 2, 3 обкл.: 
[добірка іл. «Шев чен ко-ху дож ник»]. – Бібліогр.: 12 назв.

1841. Жи ла С. «Ба чу ду шу по ета»: (до 130-річчя з дня на род жен ня 
Ми хай ла Ко цю бинсь ко го) / Світла на Жи ла. – 1994. – № 9. – С. 47–49. 
[Ме то ди ка ви ко ри стан ня творів ми с тец тва під час вив чен ня ма теріалу, 
зо к ре ма при життєвих порт ретів, ви ко на них Ми хай лом Жу ком].

1842. Жи ла С. Шев чен ко ва Ка те ри на в по емі та в жи во писі / Світла-
на Жи ла. – 1996. – № 3. – С. 47–50. – Прим.: 10 назв.

1843. Калініна Т. Опа нас Сластіон – ілю с т ра тор по еми Т. Шев чен ка 
«Гай да ма ки» / Те тя на Калініна. – 2000. – № 4. – С. 33–34. – (Ук раї но-
знав ст во).

1844. Мо ги левсь кий В. Мо ва іко но пи су: [до підго тов ки уроків з 
ви вчен ня Біблії] / Во ло ди мир Мо ги левсь кий. – 1994. – № 9. – С. 54–59.

1845. Мой сеїв І. «Те о ди цея» Ко си Кістяківни: офорт Т. Шев чен ка 
«Каз ка (Сол дат і Смерть)» / Ігор Мой сеїв. – 2004. – № 2. – С. 74–77. – 
(Скар би Ук раїни).

1846. Ого новсь ка С. Га ле рея ми с тець ких творів Та ра са Шев чен ка. 
Урок по за к лас но го чи тан ня / Світла на Ого новсь ка. – 2004. – № 5. – 
С. 9–12.
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1847. Фе до рен ко В. Таємна ве че ря як сю жет у ми с тецтві та дже ре ло 
фра зео логії: 10 клас / Ва лерій Фе до рен ко. – 2006. – № 4. – С. 2–4.

1848. Хме люк М. Про ес те тич ний іде ал Оле к сан д ра Дов жен ка і 
Ка те ри ни Біло кур / Майя Хме люк. – 1997. – № 10. – С. 52–54. – Прим.: 
5 назв.

1849. Шев ченкіана Ва си ля Касіяна [з кн.: Шев чен ко Т.Г. Коб зар (К.: 
Ве сел ка, 1998)]. – 2007. – № 3. – С. 3 обкл. 

1850. Яро щук С. Імпресіонізм як яви ще ми с тец тва. Роз гляд особ-
ли во стей сти лю в ма лярстві, ук раїнській і євро пей сь ких літе ра ту рах / 
Світла на Яро щук, Надія Ку ха рук. – 2007. – № 11. – С. 12–16.

Вивчаємоновийпредмет:етика
1851. Мов чун А. Ети ка. 5 клас / Ан тоніна Мов чун. – Вступ ний урок. 

– 2005. – № 8. – С. 41–44; Роз роб ки уроків. – № 11. – С. 55–71; 2006. – 
№ 1. – С. 31–41; № 2. – С. 36–39; / Ан тоніна Мов чун, Люд ми ла Хо ру жа. 
– № 3. – С. 35–43; № 4. – С. 29–33; № 5. – С. 28–31.

1852. Мов чун А. Кон цеп ту альні ме то дичні за са ди / Ан тоніна Мов-
чун, Віталій Єфімен ко. – 2005. – № 8. – С. 34–35. – ( …Ети ка. 5 клас).

1853. Мов чун А. Особ ли вості ро бо ти вчи те ля на уро ках ети ки / 
Ан тоніна Мов чун. – 2005. – № 8. – С. 36–37. – ( …Ети ка. 5 клас).    

1854. Про гра ма для за галь но освітніх нав чаль них за кладів. Ети ка. 
5 клас 12-річ ної шко ли / МОН Ук раїни; ук ла дачі: А. Мов чун, В. Єфімен-
ко, Л. Хо ру жа. – 2005. – № 8. – С. 37–41. – ( …Ети ка. 5 клас).     

Словопсихологу
1855. Бер сенєв В. Ме дичні по ра ди вчи те лям і уч ням: інтерв’ю з ліка-

рем В. Бер сенєвим / Во ло ди мир Бер сенєв; інтерв’ю про ве ли Світла на 
Ко ро нен ко, Лю бов Дро фань. – 2003. – № 7. – С. 76–77. – (Наші пре зен-
тації).

1856. Болтівець С. Пси хогігієнічний зміст ви к ла дан ня літе ра ту ри / 
Сергій Болтівець. – 1999. – № 4. – С. 42–45. – Прим.: 3 на зви.

1857. Ко зу бовсь ка І. Особ ли вості спілку ван ня з важ ко ви хо ву ва-
ни ми дітьми / Іри на Ко зу бовсь ка, Ган на Тов ка нець. – 1998. – № 7. – 
С. 31–33. – (Пе да гогіка і пси хо логія).

1858. Мо с то ва Т. Ти пи тем пе ра ментів. Чо му їх тре ба зна ти?.. / Таїса 
Мо с то ва. – 1999. – № 3. – С. 45–48.

 173



«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.

Мовознавство

МОВОЗНАВСТВО
1859. Єрмо лен ко С. Са мо ви зна чен ня че рез рідну мо ву: до Міжна-

род но го кон гре су «Ук раїнська мо ва вчо ра, сьо годні, зав т ра в Ук раїні і 
світі» / Світла на Єрмо лен ко, Світла на Яре мен ко, Аліна По но ма рен ко. 
– 2005. – № 10. – С. 41–45. – Прим.: 16 назв. 

1860. Єрмо лен ко С. Ук раїнська мо ва се ред інших слов’янсь ких / 
Світла на Єрмо лен ко. – 2001. – № 5. – С. 18–21.

«За ко номірності роз вит ку мов і пра к ти ка мов ної діяль ності» – 
На у ко ва ра да Національ ної ака демії на ук Ук раїни (пле ну ми, засідан
ня):

1861. Чу мак В. Літе ра тур на мо ва в теорії і пра к тиці [роз ши ре ний 
пле нум на те му «Пись мен ник і літе ра тур на мо ва». Пол та ва, (1998?)] / 
Ва силь Чу мак. – 1999. – № 4. – С. 61–62.

1862. Чу мак В. Проб ле ми мов ної політи ки і су час но го мо воз нав ст ва 
в Ук раїні: [пле нум, Чер ка си, жовт. 1999 р.] / Ва силь Чу мак. – 2000. – 
№ 3. – С. 60–61.

1863. Чу мак В. Куль тур но-мовні про б ле ми су час но го мо воз нав ст-
ва в Ук раїні: [роз ши ре ний пле нум на те му «Мо ва і куль ту ра». Луцьк, 
28–29 ве рес. 2000 р.] / Ва силь Чу мак. – 2001. – № 1. – С. 63–64.

1864. Чу мак В. Мовні кар ти ни світу в си с темі мо ви і мо в лен ня: 
[виїзне засідан ня Ра ди, Кіро во град, жовт. 2001 р.] / Ва силь Чу мак. – 
2002. – № 1. – С. 58–59.

1865. Чу мак В. Ет но мовні про б ле ми ук раїнської лінгвісти ки: [пле-
нум, Умань, жовт. 2002 р.] / Ва силь Чу мак. – 2003. – № 3. – С. 78–79. 

1866. Чу мак В. Ет но куль турні па ра ме т ри мов ної куль ту ри світу 
[роз ши ре ний пле нум, Сімфе ро поль, 23–24 ве рес. 2004 р.] / Ва силь 
Чу мак. – 2004. – № 12. – С. 74.

1867. Ра ди шевсь кий Р. Міжна род на шко ла ук раїністи ки: інтерв’ю з 
ди ре к то ром Міжнар. шко ли ук раїністи ки Ро с ти сла вом Ра ди шевсь ким / 
роз мо ву вів Іван Па сем ко. – 2003. – № 11. – С. 75–76. – (Наші інтерв’ю).
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1868. Та лан чук П. На ша дер жав на мо ва – ук раїнська / Пе т ро 
Та лан чук. – 2000. – № 9. – С. 12–14.

1869. Яре мен ко С. «Всі мо ви – цвіт душі, ко ро на, до ля, дух і честь 
на родів…»: підсум ки ро бо ти Міжнар. кон гре су «Ук раїнська мо ва вчо-
ра, сьо годні, зав т ра в Ук раїні і світі» [Київ, жовт. 2005 р.] / Світла на 
Яре мен ко, Ан геліна По но ма рен ко. – 2006. – № 1. – С. 59–60.

Загальніпитаннямовознавства

1870. Баг мут І. Си нонімічні зв’яз ки: на ма теріалі ле к сич них оди ниць 
із зна ченнєвим ком по нен том ‘звук’ / Іри на Баг мут. – 2008. – № 10. – 
С. 42–46. – Прим.: 10 назв.

1871. Ба це вич Ф. Ко муніка тивні особ ли вості ви гу ку ну в су час но му 
ук раїнсько му мо в ленні / Флорій Ба це вич. – 2008. – № 6. – С. 31–33. – 
Прим.: 5 назв.

1872. Ба це вич Ф. Праг ма ти ка ви нят ко вості: ча ст ки ли ше (лиш) і 
тільки в су час но му ук раїнсько му мо в ленні / Флорій Ба це вич. – 2009. – 
№ 9. – С. 32–35. – Прим.: 10 назв.

1873. Бе лей Л. Хри сти янські іме на в ук раїнській ан тро понімійній 
си с темі / Лю бо мир Бе лей. – 2009. – № 12. – С. 26–30. – Прим.: 14 назв. 
– (Сторінки май бут ньої книж ки).

1874. Бе лей О. Наскільки ук раїнськи ми є но во часні ук раїнські 
фірмоніми?: (про де які про б ле ми у сфері влас них назв су час них 
підприємств) / Олег Бе лей. – 2000. – № 2. – С. 12–13. – Прим.: 4 на зви.

1875. Бер ко вець В. Слов ни ко ве і фо не тич не сло во в су часній 
ук раїнській мові / Віра Бер ко вець. – 1999. – № 1. – С. 10–11.

1876. Бе цен ко Т. «За гад кові» сло ва в ук раїнських на род них ду мах / 
Те тя на Бе цен ко. – 2003. – № 12. – С. 17–19.

1877. Білокінь О. «Від усіх сер дець землі на шої»: об раз на то поніміка 
у за пи сах до книг вра жень відвіду вачів Шев чен ко вої мо ги ли / Оль га 
Білокінь. – 2010. – № 8. – С. 41–45. – Прим.: 20 назв.

1878. Біляєв О. Куль ту ра мо в лен ня вчи те ля-сло вес ни ка / Оле к-
сандр Біляєв. – 1995. – № 1. – С. 37–44.
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1879. Болтівець С. Пси хо логія тво рен ня мо ви / Сергій Болтівець. – 
1997. – № 4. – С. 31–35. – (Мо воз нав ст во і пси хо логія). – Прим.: 14 назв.

1880. Бон дар чук Л. Асин де то ни – ок ра са на шої мо ви / Люд ми ла 
Бон дар чук. – 2003. – № 4. – С. 20–22. – Прим.: 5 назв.

1881. Бо ри сюк І. Яви ще си нонімії в терміно логії / Іван Бо ри сюк; 
[вступ. сло во] Люд ми ли Си мо нен ко. – 2000. – № 4. – С. 27–28.

1882. Бри жиць ка С. Са мо ви зна чен ня та са мо орієнтація мов ної 
іден тич ності ук раїнців: за за пи са ми відвіду вачів мо ги ли Та ра са Шев-
чен ка, 1897 – 1926 рр. / Світла на Бри жиць ка. – 2003. – № 5. – С. 30–33. 
– Прим.: 7 назв.

1883. Ва силь чен ко В. Ге не тичні зв’яз ки ук раїнської об ря до вої фра-
зео логії з етнічною куль ту рою / В’яче слав Ва силь чен ко. – 2009. – № 6. 
– С. 37–44. – Прим.: 63 на зви.

1884. Ва силь чен ко В. Омонімія ком по нентів фра зео логічних оди-
ниць: ет но куль тур ний кон текст / В’яче слав Ва силь чен ко. – 2009. – 
№ 12. – С. 31–35. – Прим.: 48 назв.

1885. Ва силь чен ко В. Фра зео логізми шлюб ної об ря до вості / В’яче-
слав Ва силь чен ко. – 2010. – № 5. – С. 28–33. – Прим.: 20 назв; № 10. – 
С. 50–54. – Прим.: 18 назв.

1886. Ве к ли нець Л. Ста но в лен ня ук раїнської пси хо логічної 
терміно логії / Ле ся Ве к ли нець. – 1996. – № 11. – С. 26–28. – (Ук раїноз-
нав ст во). [Про перші пе ре кладні та оригінальні підруч ни ки з пси хо логії 
ук раїнською мо вою.]

1887. Ве куа Н. Ан тонімія як ле к си ко-се ман тич не яви ще / На талія 
Ве куа. – 2007. – № 6. – С. 26–32. – Прим.: 22 на зви.

1888. Ве ремійчук І. Ремісни ча ле к си ка: [слов ни чок] / Іван Ве  ре-
мійчук. – 1996. – № 10. – С. 20–23; № 11. – С. 17–21.

1889. Ве ремійчук І. Слов ник сільсь ко гос по дарсь кої, по бу то вої та 
ремісни чої ле к си ки / [ук лав] Іван Ве ремійчук. – Сільсь ко гос по дарсь ка 
ле к си ка. – 1994. – № 4. – С. 19–25; По бу то ва ле к си ка (гос по дарсь кий, 
сімей ний, гро мадсь кий, об ря до вий по бут). – № 10-11. – С. 7–17.

1890. Вин ниць кий В. Ак цен ту аційний роз ви ток сло ва: Ма́рко і Мар
ко́ / Ва силь Вин ниць кий. – 2007. – № 8. – С. 40–44. – Прим.: 8 назв.

1891. Вит виць кий Б. Са мо по ва га, ко ри сту ван ня ук раїнською мо вою 
та по бу до ва кра що го май бут нь о го [доп. з на го ди 20-ї річниці ка фед ри 
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укр. історії в То ронтсь ко му ун-ті, 28 жовт. 2000 р.] / Бо г дан Вит виць-
кий. – 2001. – № 10. – С. 14–17.

1892. Вой тюк Н. Ди хо томія «сер це–ро зум» у фра зео логічній си с-
темі ук раїнської мо ви / Надія Вой тюк. – 2004. – № 10. – С. 37–38. – 
Прим.: 7 назв.

1893. Ге ра си мен ко Л. На сто рожі рідно го сло ва / Люд ми ла Ге ра-
си мен ко. – 1996. – № 10. – С. 52–55. – (З ду хов ної спад щи ни). [До 125-
річчя від дня на род жен ня Ага тан ге ла Кримсь ко го.]

1894. Ге ра сим чук В. Власні іме на в ук раїнських фра зео логізмах / 
Ва лен ти на Ге ра сим чук. – 2005. – № 4. – С. 43–47. – Прим.: 5 назв.

1895. Ге ра сим чук В. По е тоніми як засіб ху дож ньої ха ра к те ри сти ки 
/ Ва лен ти на Ге ра сим чук, Ал ла Не чи по рен ко. – 1999. – № 11. – С. 14–19. 

1896. Ге ра сим чук К. Ко ли ще звірі го во ри ли… І пта хи. А як? (Зву ко-
насліду валь на ле к си ка в ук раїнській мові) / Ксенія Ге ра сим чук. – 1996. 
– № 4. – С. 46–50. – (Мо воз нав ст во для до пит ли вих).

1897. Гна тюк В. Ама торсь ка то поніміка: потрібна ро зум на ме жа / 
В’яче слав Гна тюк. – 2001. – № 4. – С. 34–35.

1898. Гна тюк Л. То якою ж мо вою пи сав Гри горій Ско во ро да?: 
По гляд крізь приз му ста ро ук раїнської мов ної свідо мості / Лідія Гна-
тюк. – 2006. – № 3. – С. 44–48. – Прим.: 26 назв.

1899. Го рошкіна О. Яка пре крас на на у ка – мо воз нав ст во! / Оле на 
Го рошкіна, Зінаїда Сікорсь ка. – 1998. – № 1. – С. 15–16.

1900. Го фе не дер Ф. Ра дянсь ка мов на політи ка в Ук раїні. Пе ре к ла ди 
творів Леніна ук раїнською 1930-х та 1950-х рр. / Філіп Го фе не дер; пер. 
з нім. Ро к со ля ни Свя то. – 2010. – № 4. – С. 37–47. – Прим.: 40, 27 назв.

1901. Гре гуль Г. При зна чен ня мо ви як суспільно го яви ща, або Ще 
раз про функції мо ви / Га ли на Гре гуль. – 2010. – № 11. – С. 41–43.

1902. Дем чен ко В. Ар го як ор ганічний еле мент по всяк ден ної 
ук раїнської мо ви / Во ло ди мир Дем чен ко. – 2010. – № 5. – С. 34–37. – 
Прим.: 24 на зви.

1903. Де нискіна Г. Стру к тур но-функціональні різно ви ди афо ризмів 
/ Ган на Де нискіна. – 2006. – № 11. – С. 46–49. – Прим.: 10 назв.

1904. Де нискіна Г. Функціону ван ня по тенційних слів у на у ко вих 
пра цях Ми хай ла Дра го ма но ва. На при кладі «Чу даць ких ду мок про 
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ук раїнську національ ну спра ву» / Ган на Де нискіна. – 2008. – № 3. – 
С. 33–35. – Прим.: 6 назв.

1905. Де рав чук С. Функціональ но-се ман тич ний ста тус епітетів у 
кон фесійно му стилі / Світла на Де рав чук. – 2003. – № 1. – С. 17–19. – 
Прим.: 20 назв.

1906. Диб’як Н. Філо софія мо ви: шля хи до істи ни / Не оніла Диб’як. 
– 1997. – № 5-6. – С. 15–16.

1907. До ро шен ко С. Ба га то значність слів і омоніми / Сергій До ро-
шен ко. – 2009. – № 5. – С. 38–39.

1908. Друм Т. Сленг: по гляд зсе ре ди ни / Та рас Друм; [пе редм.] 
Надії Плющ. – 1998. – № 12. – С. 59–60. – (З ре дакц. по шти).

1909. Ду дик П. На го ло шу ван ня слів і куль ту ра мо в лен ня / Пе т ро 
Ду дик. – 2003. – № 4. – С. 19–20.

1910. Дуд ко І. Нео зна чені зай мен ни ки / Іри на Дуд ко. – 2002. – № 5. 
– С. 16–18. – Прим.: 5 назв.

1911. Дя дю ра Г. Об разні за со би новітніх на ук / Га ли на Дя дю ра. – 
2001. – № 12. – С. 20–22. – Прим.: 13 назв. [Про досліджен ня на уро ках 
сло вес ності особ ли во стей тво рен ня і функціону ван ня комп’ютер ної 
ле к си ки.]

1912. Єрмо лен ко В. Сторінка ми «Слов ни ка епітетів ук раїнської 
мо ви» / Віктор Єрмо лен ко. – 2001. – № 4. – С. 21–27. – (Це пиш ний яр).

1913. Єфи мен ко І. Ак ту альні про б ле ми пра во пи су влас них осо бо-
вих назв / Іри на Єфи мен ко. – 2004. – № 7. – С. 23–25.

1914. Єфи мен ко [Єфімен ко] І. Відповіді на за пи тан ня чи тачів: [про 
власні на зви] / Іри на Єфи мен ко [Єфімен ко]. – 1998. – № 6. – С. 23–24.

1915. Єфи мен ко І. Відповіді на ли с ти чи тачів [з пра во пи су влас них 
назв] / Іри на Єфи мен ко. – 2000. – № 2. – С. 19.

1916. Єфи мен ко І. Відповіді чи та чам: [про ук раїнські прізви ща на 
ишин] / Іри на Єфи мен ко. – 1999. – № 8. – С. 8–9.

1917. Єфи мен ко І. Де що про по ход жен ня су час них ук раїнських 
прізвищ / Іри на Єфи мен ко. – 2002. – № 11. – С. 18–19.

1918. Же лез няк Н. Лінгво соціокуль тур ний ас пект вив чен ня 
ук раїнсько го ха ра к те ру («пісенність») / Не ля Же лез няк. – 2001. – № 4. 
– С. 18–20. – Прим.: 17 назв.
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1919. За до рож ний В. Ак цент на по ведінка слів у групі іншо мов ної 
ле к си ки: спо сте ре жен ня над за ко номірно стя ми / Ва силь За до рож ний. 
– 2009. – № 9. – С. 36–38. – Прим.: 3 на зви.

1920. За до рож ний В. Ак центні про це си в дієсло вах сло вотвірно го 
гнізда твірної ос но ви мог ти / Ва силь За до рож ний. – 2005. – № 7. – 
С. 49–51. – Прим.: 12 назв.

1921. За до рож ний В. До про б ле ми на го ло шен ня сло ва «пані» / 
Ва силь За до рож ний. – 2002. – № 11. – С. 15–17. – Прим.: 17 назв.

1922. За до рож ний В. Ев ри стичні ви пад ки на го ло шен ня похідних / 
Ва силь За до рож ний. – 2004. – № 6. – С. 48–51.

1923. За до рож ний В. З історії ук раїнської війсь ко вої та па рамілітар-
ної ле к си ки / Ва силь За до рож ний. – 2003. – № 9. – С. 18–22. – Прим.: 
7 назв.

1924. За до рож ний В. Клич ний відмінок іменників на -ець у су часній 
ук раїнській мові / Ва силь За до рож ний. – 2005. – № 3. – С. 39–42. – 
Прим.: 15 назв.

1925. За до рож ний В. Мно го ст ра да тель ная Русь іже на язиці 
ук раїнськім прєби ва е ма єсть / Ва силь За до рож ний. – 2003. – № 11. 
– С. 23–25. – Прим.: 3 на зви. [Про термін «Русь», по тре бу ле к си ко-
графічно го оп ра цю ван ня йо го.]

1926. За до рож ний В. На го ло шен ня в полісемічно му слові / Ва силь 
За до рож ний. – 2003. – № 2. – С. 28–30. – Прим.: 5 назв.

1927. За до рож ний В. На го ло шен ня імен ників на -ея / Ва силь За до-
рож ний. – 2003. – № 3. – С. 25–26. – Прим.: 3 на зви.

1928. За до рож ний В. На го ло шен ня сло ва «зав жди» у світлі історії 
ук раїнської мо ви / Ва силь За до рож ний. – 2002. – № 9. – С. 9–10. – 
Прим.: 4 на зви.

1929. За до рож ний В. Наз ви ук раїнських війсь ко вих звань: тра диції 
та інно вації / Ва силь За до рож ний. – 2004. – № 8. – С. 46–52. – Прим.: 
6 + [29] назв.

1930. За до рож ний В. Чо му дієсло ва «по вӓжніти» і «спо важнїти» 
на го ло шу ють ся по-різно му / Ва силь За до рож ний. – 2003. – № 10. – 
С. 25–26.
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1931. За до рож ний В. Як лю ди собі об лич чя шу ка ли: мо воз нав ча 
каз ка / Ва силь За до рож ний. – 2010. – № 8. – С. 46–48.

1932. За до рож ний В. Як тре ба чи та ти тек сти ки рилівсько го пись ма 
/ Ва силь За до рож ний. – 2004. – № 2. – С. 22–25. – Прим.: 4 на зви.

1933. Залізняк Г. Київське сту дент ст во та ук раїнська мо ва: [ре зуль-
та ти опи ту ван ня що до мов ної орієнтації у де ся ти ву зах сто лиці] / Ган на 
Залізняк. – 2001. – № 11. – С. 17–19.

1934. За рець кий О. «Інтер націоналізм чи ру сифікація?» Іва на Дзю-
би: мовні ас пе к ти / Олексій За рець кий. – 2005. – № 3. – С. 35–39. – 
Прим.: 5 назв.

1935. Іва ноч ко К. На го ло шу ван ня відімен ни ко вих префіксаль но-
суфіксаль них прислівників / Ко с тян тин Іва ноч ко. – 1996. – № 9. – 
С. 15–17.

1936. Ка биш О. Ак ту алізація ок ре мих груп мар ко ва ної ле к си ки в 
ук раїнській мові кінця ХХ – по чат ку ХХІ ст. / Ок са на Ка биш. – 2007. – 
№ 6. – С. 33–35. – Прим.: 11 назв.

1937. Ка ли та О. Іронічні тро пи в тек стах су час них ук раїнських 
пись мен ників / Ок са на Ка ли та. – 2008. – № 10. – С. 38–41. – Прим.: 
25 назв.

1938. Ка ли та О. Ре алізація іронії че рез го ри зон таль ний кон текст / 
Ок са на Ка ли та. – 2007. – № 1. – С. 35–39. – Прим.: 11 назв.

1939. Ков тун А. Проб ле ми ле к си ко графічної ре пре зен тації 
релігійно-хри сти янсь кої ле к си ки / Альбіна Ков тун. – 2010. – № 6. – 
С. 27–29. – Прим.: 10 назв.

1940. Ко чер ган М. Мо воз нав ст во на су час но му етапі / Ми хай ло 
Ко чер ган. – 2003. – № 5. – С. 24–29. – Прим.: 28 назв.

1941. Кра вець Л. Міфо ло гем на мо ти вація ме та фор ук раїнської 
по езії ХХ ст. / Ла ри са Кра вець. – 2007. – № 5. – С. 32–37. – Прим.: 
13 назв.

1942. Кру па М. Відбір ху дож нь о го тво ру для лінгво а налізу / Марія 
Кру па. – 2001. – № 7. – С. 18–22. – Прим.: 15 назв.

1943. Ку ляс П. Мо да на ар хаїзми / Па в ло Ку ляс. – 2002. – № 1. – 
С. 17.
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1944. Ку че рук О. Ген дерні особ ли вості спілку ван ня в ети кет них 
мо в леннєвих си ту аціях / Ок са на Ку че рук. – 2005. – № 8. – С. 56–58. – 
Прим.: 5 назв.

1945. Ку че рук О. Об раз на при ро да се ман ти ки коль о ро назв в 
ук раїнських фра зео логізмах / Ок са на Ку че рук. – 2006. – № 12. – 
С. 40–42. – Прим.: 11 назв.

1946. Лав ре нюк В. Су час на ре к ла ма: мов ний ас пект / Віолет та Лав-
ре нюк. – 2008. – № 6. – С. 34–35.

1947. Лаврінець О. «Спільні сло ва» у склад но су ряд но му ре ченні / 
Оле на Лаврінець. – 2002. – № 2. – С. 21–23. – Прим.: 3 на зви.

1948. Ле нець К. Трид ця тиріччя мо воз нав чо го збірни ка / Ка те ри-
на Ле нець. – 1997. – № 2. – С. 22–25. [Про збірник «Куль ту ра сло ва» 
(«Пи тан ня мов ної куль ту ри», «Рідне сло во»). Ог ляд ви пусків 38–47.]

1949. Ле сюк М. Слов ник ру сизмів у су часній ук раїнській мові / 
Ми ко ла Ле сюк. – 1994. – № 5-6. – С. 15–23.

1950. Ло бур Н. Культ землі в ук раїнській мові / Надія Ло бур. – 
1996. – № 3. – С. 22–23. – Бібліогр.: с. 23.

1951. Лоз ко Г. «Сло во о пол ку Іго ревім» – ви дат на пам’ят ка 
ук раїнської куль ту ри / Га ли на Лоз ко. – 1995. – № 9. – С. 21–27. – 
Бібліогр.: 32 на зви.

1952. Лу цен ко В. Ос новні по нят тя і ка те горії ко муніка тив ної 
стилісти ки тек сту / Ва лен ти на Лу цен ко. – 2007. – № 4. – С. 45–48. – 
Прим.: 48 назв.

1953. Мам чур І. Функціональні стилі мо в лен ня в ас пекті су час но го 
мо во знав ст ва / Іри на Мам чур. – 2001. – № 12. – С. 32, 41–42. – Прим.: 
6 назв.

1954. Ма рун М. Чи є то тож ни ми по нят тя мо ва і мо в лен ня? / Ми ко ла 
Ма рун. – 1999. – № 6. – С. 11–13.

1955. Мар чук Л. Роз ме жу ван ня гра нич них сту пенів оз на ки гра дації 
/ Люд ми ла Мар чук. – 2007. – № 8. – С. 37–40. – Прим.: 17 назв.

1956. Ма сен ко Л. Сур жик у си с темі роз мов них форм по бу ту ван ня 
ук раїнської мо ви / Ла ри са Ма сен ко. – 2007. – № 12. – С. 26–31. – Прим.: 
21 на зва.

1957. Ма сен ко Л. Ук раїнський пу ризм: міф чи ре альність? / Ла ри са 
Ма сен ко. – 2009. – № 7-8. – С. 48–51. – Прим.: 12 назв.
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1958. Матвієнко А. Пе ре соп ниць ке Єван геліє – ви дат на пам’ят ка 
ук раїнсько го відрод жен ня ХVІ ст. / Ан тоніна Матвієнко. – 2004. – № 5. 
– С. 31–34. – (24 трав ня – День слов’янсь кої пи сем ності і куль ту ри). – 
Прим.: 4 на зви.

1959. Маць ко В. Ве лич на пам’ят ка ук раїнсько го ду ху, або Іван 
Огієнко про «Сло во о пол ку Іго ревім» / Віталій Маць ко. – 1995. – № 7. 
– С. 59–60.

1960. Маць ко В. Гри горій Ко с тюк про Іва на Огієнка / Віталій Маць-
ко. – 1996. – № 5-6. – С. 62. – (З ре дакц. по шти).

1961. Маць ко Л. Вітчиз ня на ри то ри ка / Лю бов Маць ко, Ок са на 
Маць ко. – 2002. – № 5. – С. 22–27. – Прим.: 4 на зви; № 12. – С. 20–25. – 
(По вер та ю чись до ми ну ло го).

1962.  Маць ко Л. «Всі гріхи про стять ся, окрім гріхів про ти на ро ду 
і ро зу му» / Лю бов Маць ко. – 2003. – № 11. – С. 20–23. [В ос нові статті 
до повідь на І Міжнар. дра го манівських чи тан нях (30 ве рес. 2003 р.)].

1963. Маць ко Л. «Знать од Бо га і го лос той і ті сло ва…». Мовні 
уро ки Та ра са Шев чен ка / Лю бов Маць ко. – 2004. – № 3. – С. 2–8. – (До 
190-річчя від дня на род жен ня Т. Шев чен ка). – Прим.: 18 назв.

1964. Маць ко Л. Мо во творчість Лесі Ук раїнки / Лю бов Маць ко, 
Оле ся Си до рен ко. – 2002. – № 3. – С. 14–16. – Прим.: 5 назв.

1965. Маць ко Л. Пан те лей мон Куліш в історії ук раїнської літе ра-
тур ної мо ви / Лю бов Маць ко. – 2000. – № 8. – С. 21–25. – Прим.: 14 назв.

1966. Маць ко Л. Ри то ри ка: пред мет, ос новні по нят тя, розділи / 
Лю бов Маць ко. – 2001. – № 12. – С. 28–31. – (По вер таємо ся до ми ну ло го).

1967. Маць ко Л. Ри то ри ка Ста ро дав ньої Греції і Ста ро дав нь о го 
Ри му / Лю бов Маць ко, Ок са на Маць ко. – 2002. – № 1. – С. 33–40. – 
(По вер таємо ся до ми ну ло го) (Вклад ка).

1968. Маць ко Л. Се ман ти ко-функціональні ас пе к ти тек сту міста / 
Лю бов Маць ко. – 2008. – № 11. – С. 30–32. – Прим.: 14 назв.

1969. Маць ко О. Фор му ли ввічли вості в ди пло ма тич но му ли с ту-
ванні / Ок са на Маць ко. – 2000. – № 2. – С. 14–17. – Прим.: 16 назв.

1970. Мель ник Л. Вив чен ня листів Ми ко ли Куліша в мов но-етич-
но му ас пекті / Лю бов Мель ник. – 2009. – № 5. – С. 34–36. – Бібліогр.: 
4 на зви.
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1971. Мель ни чай ко В. Ас пе к ти лінгвістич но го аналізу ху дож нь о го 
тек сту / Во ло ди мир Мель ни чай ко. – 1999. – № 9. – С. 11–15. – Бібліогр.: 
4 на зви.

1972. Ми ки тюк О. Числівник / Ок са на Ми ки тюк. – 2003. – № 3. – 
С. 27–32. – Прим.: 7 назв.

1973. Мов чун А. Ети мо логія гра ма тич них термінів / Ан тоніна Мов-
чун. – 2000. – № 7. – С. 24–26. – Бібліогр.: 4 на зви. – (Ціка ве мо воз нав-
ст во).

1974. Мов чун А. Наші помічни ки – розділові зна ки / Ан тоніна Мов-
чун. – 2001. – № 11. – С. 19–20. – (Ціка ве мо воз нав ст во).

1975. Мов чун Л. Зна ченнєві межі варіюван ня прий мен ни ка-
префікса в (у) / Ла ри са Мов чун. – 1999. – № 4. – С. 6–8.

1976. Мов чун Л. Мо ва, що про рос ла із зе рен міфу / Ла ри са Мов чун. 
– 2004. – № 6. – С. 51–54.

1977. Мов чун Л. Сте ре о тип ний об раз ук раїнської мо ви / Ла ри са 
Мов чун. – 2004. – № 2. – С. 18–21. – Прим.: 10 назв.

1978. Мов чун Л. Фо не тичні варіан ти у «Сло варі ук раїнської мо ви» 
за ре дакцією Б. Грінчен ка / Ла ри са Мов чун. – 1994. – № 9. – С. 9–12.

1979. Мойсієнко А. Об раз ний світ онімно го сло ва / Ана толій 
Мойсієнко. – 2006. – № 4. – С. 34–37.

1980. Мо сенкіс Ю. Давність яви ща ми лоз вуч ності ук раїнської мо ви 
/ Юрій Мо сенкіс. – 2007. – № 4. – С. 49–50. – Прим.: 14 назв.

1981. Мо сенкіс Ю. Трипільсь ка куль ту ра і ук раїнська мо ва / Юрій 
Мо сенкіс. – 2007. – № 2. – С. 47–49.

1982. Мо сенкіс Ю. Ук раїнський мо лодіжний сленг: Стан і пер спе к-
ти ви досліджень / Юрій Мо сенкіс. – 2007. – № 12. – С. 32–35. – Прим.: 
32 на зви.

1983. «Національ ний лінгвістич ний ат лас – то гордість нації»: 
інтерв’ю з львівськи ми на у ков ця ми Оле к сан д рою За харків та Лідією 
Коць-Гри гор чук / [роз мо ву] ве ла Ка те ри на Ри бал ко. – 2002. – № 12. – 
С. 14–19.
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1984. Неліна Т. Хай жи вуть си ноніми / Те тя на Неліна. – 2001. – 
№ 11. – С. 20–24. – (Ме то дичні ас пе к ти). [Про дво том ник «Слов ник 
си нонімів ук раїнської мо ви» (К., 2001). Ав тор про по нує свій варіант 
ви ко ри стан ня йо го в що денній учи тельській праці.]

1985. Не пий во да Н. Си нонімія ви ра жаль них за собів на у ко во го сти-
лю / На талія Не пий во да. – 1997. – № 2. – С. 18–21. – Бібліогр.: 5 назв.

1986. Не пий во да Ф. Слов ник до по ма гає тво ри ти. [До да ток:] 
Сторінка ми «Пра к тич но го російсь ко-ук раїнсько го слов ни ка» [К., 
2000] / Фа ня Не пий во да, На та ля Не пий во да. – 2001. – № 12. – С. 22–27. 
– (Це пиш ний яр). – Прим.: 8 назв.

1987. Ніко лен ко В. Вплив ди тя чо го білінгвізму на роз ви ток індивіда 
/ Віктор Ніко лен ко. – 2009. – № 9. – С. 27–31. – Прим.: 8 назв.

1988. Обер тас О. Термін «сам ви дав»: по ход жен ня і зна чен ня. До да-
ток: про ви с тав ки сам ви дав них ма теріалів. Різні країни, 2000–?] / Олесь 
Обер тас. – 2003. – № 8. – С. 7–9. – Прим.: 19 назв.

1989. Огієнко І. На оч на таб ли ця ми лоз вуч ності ук раїнської мо ви. 
Для шко ли й са мо нав чан ня / Іван Огієнко; на ук. ре дакція і прим. Сергія 
Болтівця. – Ско роч. пе ре друк за вид.: Жов ква, 1923. – 1996. – № 5-6. – 
С. 16–22. – (З ду хов ної спад щи ни).

1990. Ожо ган В. Особ ли вості функціону ван ня осо бо во го зай мен-
ни ко во го сло ва ми / Ва силь Ожо ган. – 1996. – № 5-6. – С. 13–14. – 
Прим.: 3 на зви. 

1991. Оліяр М. Варіан ти слів в об разній си с темі по езії «дев’ят де сят-
ників» / Марія Оліяр. – 1999. – № 10. – С. 12–15. – Прим.: 4 на зви.

1992. Он ко вич Г. За со би ма со вої ко мунікації у терміно логічно му 
про сторі медіа-освіти / Ган на Он ко вич. – 2007. – № 5. – С. 29–31. – 
Прим.: 28 назв.

1993. Па в ло ва І. Ле к си ка кон фесійно го сти лю / Іри на Па в ло ва. – 
2001. – № 1. – С. 18–23. – Бібліогр.: 14 назв.

1994. Па зяк О. Ази гра мо ти / Оль га Па зяк, Віталій Рад чук; [пе редм. 
В. Рад чу ка]. – 2005. – № 4. – С. 47–48. [«Ази гра мо ти» – пам’ят ка, ви да-
на ТУМ КНУ ім. Т. Шев чен ка, де зібрані не пра вильні і пра вильні Сло
вов жи ван ня, Поєдну ван ня слів і Сталі сло во спо лу чен ня.] 

1995. Па ли ха та Е. Лінгвістичні особ ли вості діалогічно го мо в лен ня / 
Еле о но ра Па ли ха та. – 1995. – № 3. – С. 29–30.
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1996. Пан чук О. Об раз на сим воліка щедрівок: на ма теріалі во линсь-
ко го фольк ло ру / Ок са на Пан чук. – 2006. – № 1. – С. 46–50. – Прим.: 26 
назв.

1997. Пар хо нюк Л. До про б ле ми сут ності мо ви: де які мірку ван ня й 
роз ду ми / Люд ми ла Пар хо нюк. – 1996. – № 11. – С. 15–17. – Прим.: 3 
на зви.

1998. Па сем ко І. Лінгво пу ризм і су часні мо ви / Іван Па сем ко. – 
2000. – № 12. – С. 17–19.

1999. Пе щак М. Комп’ютер не відтво рен ня су час ної ук раїнської 
ор фо епії / Марія Пе щак. – 2003. – № 2. – С. 25–28.

2000. По лю га Л. Про вто ринні ко ре неві си с те ми / Лев По лю га. – 
1998. – № 11. – С. 12–13.

2001. Прий мак О. Власні на зви в кулінарії: [тлу мач ний слов ни чок] / 
Оле на Прий мак, Гри горій Ду бо вис. – 2002. – № 5. – С. 19–21.

2002. При стай Г. До пи тан ня мор фо но логії екс пре сив ної ле к си ки / 
Га ли на При стай. – 2009. – № 9. – С. 39–40. – Прим.: 8 назв.

2003. Рад чук В. Іско ро стень чи Ко ро стень? / Віталій Рад чук. – 2005. 
– № 12. – С. 51–52.

2004. Ре гу шевсь кий Є. До ро зуміння по нят тя «Рідна мо ва» / Євген 
Ре гу шевсь кий. – 2001. – № 10. – С. 17–18. – Прим.: 8 назв.

2005. Ред чен ко О. Софія київська, Софія ук раїнська: в чиїх ру ках 
пам’ят ки на шої ста ро ви ни? / Олексій Ред чен ко. – Пер шод рук: На род-
на га зе та. – 1995. – № 1. – С. 34–37. [Про графіті Софії Київської, що 
про ли ва ють світло на на лежність ки ян до ук раїнсько го ет но су. По ру-
шу ють ся про б ле ми уніфікації ук раїнської істо рич ної терміно логії у 
підруч ни ках то що.]

2006. Ро гач О. Ет нос. Мо ва. Фра зео логізм / Ок са на Ро гач. – 1998. – 
№ 9. – С. 14–15. – Прим.: 5 назв.

2007. Свер дан Т. Сим воліко-се ман тич ний простір сло ва ха та в 
ук раїнській фра зео логії / Те тя на Свер дан, Інна Ма ляр. – 2008. – № 3. – 
С. 29–32. – Прим. 15 назв.

2008. Свер дан Т. «Сур жикізація» су час них ви дань для дітей / Те тя-
на Свер дан, Ле ся Ра дик. – 2006. – № 2. – С. 40–43. – Прим.: 10 назв; № 4. 
– С. 37–40. – Прим.: 6 назв. 
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2009. Селігей П. З гро ши ма й у пеклі не про па деш [«гро шо ва» ле к-
си ка] / Пи лип Селігей. – 2006. – № 2. – С. 47–49.

2010. Селігей П. Пе да гогіка Оле к сан д ра По тебні і про б ле ми су час-
но го на у ко во го сти лю / Пи лип Селігей. – 2010. – № 8. – С. 36–40. – (До 
175-річчя О. По тебні). – Прим.: 12 назв.

2011. Селігей П. Се ман тич на мо ти вація ле к си ки як засіб ак тивізу ва-
ти учнівську цікавість / Пи лип Селігей. – 2005. – № 9. – С. 50–52.

2012. Селігей П. Чу жо го нав чаємо ся, а сво го цу раємо ся… [ле к си-
ка пи то ма й за по зи че на] / Пи лип Селігей. – 2008. – № 7. – С. 36–40. – 
Прим.: 5 назв.

2013. Си зо нов Д. До пи тан ня ос нов них ха ра к те ри стик терміна / 
Дми т ро Си зо нов. – 2010. – № 11. – С. 44–47. – Прим.: 26 назв. 

2014. Сікорсь ка З. Дієпри кмет ни кові оди ниці як ва да тек сту / 
Зінаїда Сікорсь ка. – 2009. – № 11. – С. 35–38. – Прим.: 15 назв.

2015. Слинь ко І. Чи змінюється зна чен ня склад нопідряд но го ре чен-
ня від місця підряд но го? / Іларіон Слинь ко. – 1995. – № 4. – С. 20–22.

2016. Слов ни чок іншо мов них слів. – За вид.: Слов ник іншо мов них 
слів (К., 2000). – 2002. – № 6. – С. 18–19.

2017. Смаль-Стоць кий С. Гра ма ти ка в школі / Сте пан Смаль-Стоць-
кий. – За вид. (ско роч.): ЛНВ (1929, т. 100). – 2009. – № 1. – С. 40–41.

2018. Со кол І. Про що роз повіда ють прізви ща / Ігор Со кол. – 2003. 
– № 3. – С. 32–34.

2019. Спи сок слів з літе рою Ґ (сло ва в спи ску по да ють ся пе ре важ но 
без їх сло вотвірних де ри ватів, але пра ви ла пра во пи су літер г і ґ по ши-
рю ють ся й на них). – 1998. – № 3. – С. 11. [Дру кується з ініціати ви Ін-ту 
ук раїнської мо ви НА НУ].

2020. Ста виць ка Л. Ген дерні сте рео ти пи в су часній мовній свідо-
мості: за да ни ми асоціатив но го ек спе ри мен ту зі сло ва ми мати,батько / 
Ле ся Ста виць ка. – 2005. – № 5. – С. 47–51; № 6. – С. 45–50. – Прим.: 17 
назв.

2021. Ста виць ка Л. Ди с курс по ма ран че вої хвилі / Ле ся Ста виць ка. – 
2006. – № 1. – С. 42–45. [Про слід ре во люції в ук раїнській мові (терміни, 
сло га ни то що).]
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2022. Ста виць ка Л. Національ на ідея у дзер калі об ра зу Ук раїни / 
Ле ся Ста виць ка. – 2001. – № 4. – С. 15–17. [Спро ба про сте жи ти особ ли-
вості об ра зу Ук раїни в по езії 10–30-х років, ук раїнських мо дерністів, 
пред став ників «празь кої» шко ли та підра дянсь кої Ук раїни.]

2023. Ста виць ка Л. Сло во про мо ву / Ле ся Ста виць ка. – [Стат-
тя пер ша]. – 2002. – № 6. – С. 16–17; [Стат тя дру га]. – 2003. – № 1. – 
С. 20–23; Стат тя тре тя. – 2004. – № 1. – С. 17–18. – Прим.: 4 на зви.

2024. Ста виць ка Л. Ук раїнсько-російсь ка дво мовність: соціоп си хо-
логічні та ле к си ко графічні ас пе к ти / Ле ся Ста виць ка. – 2001. – № 11. 
– С. 13–16. – Прим.: 6 назв. 

2025. Сторінка ми май бут нь о го слов ни ка пе да гогічних термінів: 
[ок ремі статті] / вступ І.Г. Та ра нен ка. – 1995. – № 12. – С. 46–47.

2026. Стру га нець Л. Куль ту ро мов на діяльність учи те ля: 
(соціолінгвістич ний ас пект) / Лю бов Стру га нець. – 1997. – № 11. – 
С. 15–17. – (Куль ту ра мо ви).

2027. Су п рун Л. Національ на спе цифіка ка те го ри зації мов ної си с-
те ми / Люд ми ла Су п рун. – 2008. – № 4. – С. 40–43. – Прим.: 19 назв.

2028. Та ва нець Н. Роль га зе ти «Гро мадсь ка дум ка» у фор му ванні 
ук раїнської літе ра тур ної мо ви / На талія Та ва нець. – 2009. – № 10. – 
С. 31–33. – Прим.: 7 назв.

2029. Те к люк В. Фра зео логізми як син та к сичні оди ниці в публіци с-
тиці / Вар ва ра Те к люк. – 2002. – № 1. – С. 14–16.

2030. Ти щен ко К. Жи вий слід Ри му в мові і гео графічних на звах 
Ук раїни / Ко с тян тин Ти щен ко. – 2004. – № 10. – С. 67–73. – (До 170-
річчя КНУ ім. Т. Шев чен ка). – Прим.: 21 на зва.

2031. Ти щен ко К. Мовні свідки фор му ван ня ук раїнців: інтерв’ю-
пре зен тація в ре дакції «Ди во сло ва» но вої праці відо мо го мо воз нав ця, 
про фе со ра Ко с тян ти на Ти щен ка / Ко с тян тин Ти щен ко. – 2007. – № 7. 
– С. 36–44.

2032. Ти щен ко К. По ки живі ук раїнські діале к ти – жи ве Ук раїна / 
Ко с тян тин Ти щен ко. – 2002. – № 6. – С. 13–16. – Прим.: 26 назв.

2033. Ткач Л. «Не біймось за гля да ти в слов ни ки… й у тек сти, не за-
слу же но за буті» / Люд ми ла Ткач. – 2010. – № 1. – С. 37–40. – (Ціка ва 
ле к си ко логія). – Дже ре ла: с. 40; Прим.: 5 назв.
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2034. Тка чен ко О. Сло во і шрифт / Ок са на Тка чен ко. – 1998. – 
№ 10. – С. 54–55. – Прим.: 5 назв. [Про ак ровірш, вірш-лабіринт та інші 
ви ди шриф то вих курйоз них віршів, по пу ляр них у ХVІІ–ХVІІІ ст. в 
Ук раїні.]

2035. Тка чен ко О. Мов не са мо ствер д жен ня ук раїнців на тлі істо-
рич но го досвіду на родів світу / Орест Тка чен ко. – 1994. – № 4. – 
С. 15–19.

2036. Тка чук О. З історії роз вит ку графіки [пись ма] / Оре ста Тка-
чук. – 2000. – № 1. – С. 16–19.

2037. Уса тен ко Т. «…Те, чо му ми на зав жди на ле жи мо»: дім, домівка, 
рід, ро ди на / Та ма ра Уса тен ко. – 2003. – № 1. – С. 27–30. – Прим.: 13 
назв.

2038. Фаріон І. Лінгвістичні наслідки Пе ре я славсь кої [з]ра ди / Іри-
на Фаріон. – 2003. – № 4. – С. 2–7. – Прим.: 17 назв. – (На го лос).

2039. Іри на Фаріон: «Найбільший по тенціал кож ної мо ви – її носії» 
/ Іри на Фаріон; роз мо в ляв з відо мим мо воз нав цем і політи ком Олег 
Ба ган. – 2010. – № 2. – С. 49–51.

2040. Фаріон І. Станіслав Оріховсь кий Ро к со ля нин: мов но-етнічний 
порт рет ча су / Іри на Фаріон. – 2009. – № 7-8. – С. 52–56. – Прим.: 
14 назв.

2041. Фе до рен ко В. Зни комість мов: ук раїнські пер спе к ти ви крізь 
приз му світо во го досвіду / Ва лерій Фе до рен ко. – 2010. – № 2. – С. 42–48. 

2042. Фе до рен ко В. Іншо мовні афо риз ми в ук раїнських пе ре кла дах 
/ Валерій Фе до рен ко. – 2006. – № 2. – С. 43–46.

2043. Фел лер М. На о динці зі слов ни ком: [зіста в лен ня укр. і рос. 
сло во вжит ку] / Мар тен Фел лер. – 2004. – № 1. – С. 23–25.

2044. Хом’як І. Ак ту альні про б ле ми пи сем но го мо в лен ня / Іван 
Хом’як, Ок са на Лу цен ко. – 2010. – № 12. – С. 33–36. – Прим.: 12 назв.

2045. Хом’як І. Взаємодія літе ра тур ної мо ви і діалектів / Іван 
Хом’як. – 2000. – № 10. – С.12–14. – Прим.: 9 назв.

2046. Чак Є. Мов ний ети кет і …зай мен ник / Євгенія Чак. – 1997. – 
№ 12. – С. 10–13.

2047. Че бе ряк А. Жан ро во-стиль ові особ ли вості «відкри то го ли с-
та» / Ан на Че бе ряк. – 2009. – № 5. – С. 30–33. – Прим.: 26 назв.
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2048. Чуч ка П. Влас не ук раїнські осо бові іме на / Па в ло Чуч ка. – 
2004. – № 4. – С. 19–22.

2049. Чуч ка П. Гло бальні, національні та регіональні оз на ки прізвищ 
ук раїнців / Па в ло Чуч ка. – 2003. – № 10. – С. 23–25. – Прим.: 7 назв.

2050. Чуч ка П. Наші псев доніми / Па в ло Чуч ка. – 2002. – № 7. – 
С. 16–18. – Прим.: 4 на зви.

2051. Ше вель ов Ю. «Мо ва, якою го во рять мільйо ни лю дей, не мо же 
бу ти не кра си ва». Уярм ле на мо ва / Юрій Ше вель ов; [пе редм.] О[ле к сан-
д ра] Р[ибал ка]. – 2008. – № 12. – С. 30–32. – (Ук раїнські мо воз навці).

2052. Шев чук О. До нець кий сур жик: при чи ни по я ви і спе цифіка 
функціону ван ня: на ма теріалі ус но го мо в лен ня шко лярів / Оль га Шев-
чук. – 2010. – № 6. – С. 30–33. – Прим.: 4 на зви.

2053. Штонь О. Се ман ти ка віднос них при кмет ників, утво ре них від 
імен ників – назв ме талів / Оле на Штонь. – 1997. – № 8. – С. 13–15. – 
Бібліогр.: 7 назв.

2054. Шу мейкіна А. Су час ний ук раїнський сленг: ко но та тив ний 
аналіз / Ал ла Шу мейкіна. – 2010. – № 7. – С. 31–34. – Прим.: 15 назв.

2055. Юка ло В. Мовні сте рео ти пи в ме дичній га лузі. Російсь ко-ук-
раїнський слов ни чок: Ме дичні терміни. Ана томічні терміни. Бо танічні 
на зви лікарсь ких рос лин / Во ло ди мир Юка ло. – 2002. – № 2. – С. 23–27.

2056. Юно со ва В. Варіантні закінчен ня імен ників у «Сло варі…» 
Б. Грінчен ка і су часні нор ма тивні про це си / Ва лен ти на Юно со ва. – 
2009. – № 11. – С. 39–44. – Прим.: 21 на зва.

2057. Юно со ва В. Клич ний відмінок імен ників чо ловічо го ро ду 
ІІ відміни в су часній ук раїнській мові / Ва лен ти на Юно со ва. – 2006. – 
№ 4. – С. 40–42. – Прим.: 1–9; № 5. – С. 32–34. – Прим.: 10–13.

2058. Юно со ва В. Ро до вий відмінок од ни ни імен ників чо ловічо го 
ро ду ІІ відміни / Ва лен ти на Юно со ва. – 2002. – № 4. – С. 9–12. – Прим.: 
6 назв.

2059. Ющук І. Логічна стру к ту ра ук раїнської мо ви / Іван Ющук. – 
2000. – № 2. – С. 10–12.

2060. Ющук І. Сло вос по лу чен ня / Іван Ющук. – 2009. – № 10. – 
С. 26–30. – Прим.: 5 назв.
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Зісторіїукраїнськоїмови

2061. Бан ду ра О. З історії ук раїнської мо ви: (довідка для вчи те ля) / 
Оле к сан д ра Бан ду ра. – 1997. – № 1. – С. 14–17.

2062. Бу ря чок А. Дав нь о русь кий період в історії східних слов’ян, їх 
мов і куль тур: [конф. в Ін-ті мо возн. ім. О. По тебні, 15–16 груд. 1993 р. 
Те зи ви с тупів] / Андрій Бу ря чок. – 1994. – № 5-6. – С. 12–14.

2063. Ва си ли шин Я. Домінан та національ но го в бо ротьбі шістде сят-
ників / Яро слав Ва си ли шин. – 2003. – № 12. – С. 16–17. – Прим.: 9 назв.

2064. Да ни левсь ка О. Мов на політи ка в Ук раїні 1917 – 1920 рр. і 
то го часні підруч ни ки з ук раїнської мо ви / Ок са на Да ни левсь ка. – 2004. 
– № 6. – С. 44–48. – Прим.: 20 назв.

2065. Дзю ба І. Па ст ка. Трид цять років зі Сталіним. П’ят де сят років 
без Сталіна / Іван Дзю ба. – Ури вок з кн.: Дзю ба І. Па ст ка (К., 2003). – 
2003. – № 12. – С. 72–73.

2066. Ко с тюк Г. Роз гром мо воз нав чої на у ки / Гри горій Ко с тюк. 
– Ури вок з кн.: Ко с тюк Г. Сталінізм в Ук раїні: (Ге не за і наслідки) (К., 
1995). – 1997. – № 10. – С. 63–64. 

2067. Ку че ря ва З. «Мо во рідна, сло во рідне…»: ма теріал для сту-
дентів / Зоя Ку че ря ва. – 2000. – № 4. – С. 21–25. [Про роз ви ток мо ви 
вп ро довж ХVІІІ–ХХ століть. Зроб ле но на го лос на чис лен них дис-
кримінаційних за хо дах що до мо ви, освіти, куль ту ри, що пра к ти ку ва-
ли ся в Російській імперії та СРСР і при зве ли до зросійщен ня на се лен ня 
Ук раїни.]

2068. Ля хоць кий В. Ще один факт з історії ге но ци ду ук раїнської 
мо ви / Во ло ди мир Ля хоць кий, Ла ри са Ля хоць ка. – 1996. – № 1. – 
С. 52–54. – (З ре дакц. по шти). [Про «Ре зо люцію» «Клу ба Рус ских 
На ци о на ли стов» (Київ, 1908 р.) з при во ду про ек ту за ко ну «Про ви к-
ла дан ня в шко лах Ма ло росії на ук раїнській мові» від 12 трав ня 1908 р., 
підго то в ле но го М. Гру шевсь ким і ух ва ле но го 37-ма де пу та та ми Дер-
жду ми від Ук раїни.]

2069. Ма сен ко Л. До ба ук раїнізації 20-х років ХХ ст.: за са ди освіт-
ньої й куль тур ної політи ки Ми ко ли Скрип ни ка / Ла ри са Ма сен ко. – 
2004. – № 5. – С. 27–30. – (Мо ва: три во ги і сподіван ня). – Прим.: 9 назв.

2070. Маць ко Л. Ук раїнська мо ва в кінці ХХ ст.: (зміни в ле к сиці) / 
Лю бов Маць ко. – 2000. – № 4. – С. 15–20. – Прим.: 27 назв.
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2071. Мов чун Л. На род же не сьо го ден ням: про зміни в ле к сиці 
су час ної ук раїнської мо ви / Ла ри са Мов чун. – 2006. – № 7. – С. 43–45. 
– Прим.: 3 на зви.

2072. Статєєва В. Ук раїнська мо ва та ук раїнський те атр у другій 
по ло вині ХІХ ст. / Ва лен ти на Статєєва. – 2005. – № 4. – С. 60–62; № 5. – 
С. 66–69. – (З ре дакц. по шти). – Прим.: 24 на зви. [Про цен зурні ути ски].

2073. Сте па нен ко М. З історії досліджен ня ви токів ук раїнської 
мо ви / Ми ко ла Сте па нен ко. – 2000. – № 7. – С. 17–19. – Прим.: 5 назв.

2074. Тка чук О. Де які ас пе к ти про б ле ми по ход жен ня ук раїнської 
мо ви / Оре ста Тка чук. – 1998. – № 2. – С. 10–12. – Бібліогр.: 17 назв.

2075. Фаріон І. Фран ко ва візія історії ук раїнської мо ви (ХІ–ХVІІІ ст.) 
/ Іри на Фаріон. – 2006. – № 10. – С. 35–39. – Прим.: 10 назв.

2076. Фаріон І. Фран ко ва візія суспільно го ста ту су русь кої мо ви в 
Га ли чині: (дру га по ло ви на ХVІІІ – поч. ХХ ст.) / Іри на Фаріон. – 2007. 
– № 3. – С. 23–27. – Прим.: 3 на зви.

2077. Хро но логія ни щен ня ук раїнської мо ви. – З газ. «Го лос 
Ук раїни», 27.10.1992. – 2002. – № 7. – С. 33.

2078. Шев чук В. Мо ва і ви тво рен ня куль тур них та ду хов них цінно-
стей (ХVІІ–ХVІІІ ст.) / Ва лерій Шев чук. – 1996. – № 3. – С. 16–22. – 
Прим.: 19 назв. 

2079. Ющук І. Про по ход жен ня ук раїнської мо ви / Іван Ющук. – 
1995. – № 1. – С. 27–33.

Мова–душанароду
2080. Бо г дан С. Мо в лен ня ук раїнських дітей і всесвіт рідно го сло ва 

/ Світла на Бо г дан. – 1996. – № 4. – С. 16–21. – Прим.: 8 назв.

2081. Диб’як Н. Де що про фор му ван ня су час ної ук раїнської літе ра-
тур ної ле к си ки / Ніла Диб’як. – 1996. – № 1. – С. 14–15.

2082. Диб’як Н. До таємниці сло ва / Ніла Диб’як. – 1995. – № 5-6. – 
С. 11–12.

2083. Євту шок О. Ак ту альні пи тан ня су час ної діалект ної ле к си ко-
логії / Олексій Євту шок. – 1996. – № 9. – С. 17–20. 

2084. Най рулін А. Епісто лярій – один із ре зервів гу маніта ри зації 
/ Ана толій Най рулін, Бо рис Шар пи ло. – 1996. – № 11. – С. 22–24. – 
Бібліогр.: 9 назв.
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2085. Па в лен ко Ю. Щоб мно жи ло ся ук раїнське ди во сло во / Юрій 
Па в лен ко. – 1997. – № 3. – С. 18–22. [Про досвід твор чої ла бо ра-
торії вчи те ля ук раїнської мо ви й літе ра ту ри при ка федрі ук раїнозн. 
Лу ганськ. обл. ін-ту після ди п лом ної освіти.]

2086. Па сем ко І. «…Ук раїнська мо ва пре крас на» / Іван Па сем ко. – 
1995. – № 7. – С. 17–19.

2087. Уса тен ко Т. Мо ва в про сторі ук раїноз нав ст ва / Та ма ра Уса-
тен ко. – 1995. – № 12. – С. 10–14. 

2088. Фе до рен ко В. Рідна мо ва – Бо жа бла го дать: есей / Ва лерій 
Фе  до  рен ко. – 2009. – № 2. – С. 2–6. – (21 лю то го – Міжнар. день рідної 
мо ви).

2089. Чехівський О. Мен тальність ук раїнців і пісня / Олексій 
Чехівський. – 1996. – № 12. – С. 20–22.

Українськімовознавці

2090. По лю га Л. Ук раїнський ле к си ко граф як осо бистість / Лев ко 
По лю га. – 2004. – № 6. – С. 54–55. – Прим.: 3 на зви. [У статті зга ду-
ють ся по статі ле к си ко графів Ф. Про ко по ви ча, П. Бе рин ди, О. Ку ри ло, 
С.Єфре мо ва, Є. Тим чен ка, Г. Го ло ске ви ча.]

2091. Євту шок О. Один з діячів су час ної мо воз нав чої на у ки [С.П. 
Бев зен ко] / Олексій Євту шок. – 1999. – № 8. – С. 61. – (З ре дакц. по шти).

2092. Го ло бо родь ко К. Уче ний-мо воз на вець і пе да гог: Сергієві 
До ро шен ку – 85 / Ко с тян тин Го ло бо родь ко. – 2009. – № 5. – С. 37–38. – 
(Ювілеї).

2093. Ли си чен ко Л. На сто рожі рідно го сло ва: до 80-річчя Сергія 
До ро шен ка / Лідія Ли си чен ко. – 2004. – № 9. – С. 54–65. – (Наш ка лен-
дар).

2094. «Не пе ре ста ну пра цю ва ти, по ки жи ву» / Ла ри са Сам чук. Про 
Па в ла Жи тець ко го / М. Па в люк; П. Плющ; В. Пла чин да; Л. Ма сен ко. 
З до роб ку Па в ла Жи тець ко го. Праці П. Жи тець ко го, які зберіга ють ся 
у фон дах Держ. на ук.-пед. б-ки Ук раїни. Літе ра ту ра про П. Жи тець ко-
го. – 2004. – № 3. – С. 65–69.

2095. Гри щен ко А. Ми хай ло Жов то б рюх / Ар нольд Гри щен ко. – 
2006. – № 6. – С. 37–39. – (По с таті).
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2096. Маць ко Л. Проб ле ми мов ної куль ту ри вчи те ля у спад щині 
Оле к сан д ра За ха рен ка: до 70-річчя від дня на род жен ня пе да го га-ака-
деміка / Лю бов Маць ко, Оле на Се ме ног. – 2007. – № 3. – С. 58–62. – 
Прим.: 27 назв. – (Пам’ятні да ти).

2097. Зорівчак Р. Жи ти віч-на-віч зі сло вом: [інтерв’ю з Ро к со ла ною 
Зорівчак] / роз мо ву вів Сергій Ко ва лен ко. – 2009. – № 11. – С. 45–48. – 
(Ювілеї).

2098. Ка ра вансь кий С. Три ли с ти Свя то сла ва Ка ра вансь ко го: 
[урив ки] / Свя то слав Ка ра вансь кий; [пе редм.] Ал ли Ткач. – 2004. – № 8. 
– С. 75–76. – (З ре дакц. по шти).

2099. Яворсь ка С. Оле на Ку ри ло: лінгво ме то дичні за са ди нав чан ня 
мо ви / Сте фанія Яворсь ка. – 2003. – № 11. – С. 25–28. – Прим.: 10 назв.

2100. Болтівець С. Іван Огієнко: мо ва як ви ра жен ня національ ної 
психіки, душі й свідо мості на ро ду: [з ма теріалів на ук.-пра к тич. конф., 
при свяч. за сну ван ню все укр. Т-ва І. Огієнка. КМІУВ, 21 ве рес. 1993 р.] / 
Сергій Болтівець. – 1994. – № 7. – С. 23–27.

2101. Болтівець С. Іван Огієнко про де які особ ли вості ук раїнської 
мо ви / Сергій Болтівець. – 1996. – № 5-6. – С. 14–16. – (З ду хов ної спад-
щи ни).

2102. Стру га нець Л. Оле на Пчілка як мов на осо бистість / Лю бов 
Стру га нець. – 1995. – № 2. – С. 33–36. – (У вінок Лесі Ук раїнки).

5 січня – скор бот на річни ця світлої пам’яті Оле к сан д ра Ри бал ка

2103. Ма сен ко Л. На сто рожі ду хов но го спад ку / Ла ри са Ма сен ко. 
– 2010. – № 1. – С. 41–47. – Прим.: 20 назв.

2104. Ри бал ко К. Не про ми ну ще, до ро ге до бо лю: фраг мен ти спо-
гадів / Ка те ри на Ри бал ко. – 2010. – № 1. – С. 48–50.

2105. Дідківська Г. Про фе сор [Яро слав Бо г дан] Руд ниць кий – 
мо воз на вець і патріот / Га ли на Дідківська. – 2002. – № 7. – С. 58–61. – (З 
ду хов ної спад щи ни).

2106. Світлич ний І. «Слов ник – ос нов не, що я роб лю в своєму 
житті»: [урив ки з табірних листів] / Іван Світлич ний; підго ту ва ла 
Ле оніда Світлич на. – 2002. – № 1. – С. 12–14.

2107. Ткач Л. Ака демік Сте пан СмальСтоць кий: до 150-річчя від 
дня на род жен ня / Люд ми ла Ткач. – 2009. – № 1. – С. 33–39. – Прим.: 13 
назв.
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2108. Януш Я. Роль Ми хай ла Ста риць ко го у роз вит ку літе ра тур ної 
мо ви / Ядвіга Януш. – 2002. – № 7. – С. 14–16. – Прим.: 4 на зви.

2109. Бон дар чук Л. Мовні уро ки Бо ри са Те на / Люд ми ла Бон дар-
чук. – 1995. – № 7. – С. 60–63.

2110. Маць ко В. Інте ле к ту ал ви со кої про би: (до 90-річчя з дня 
на  род жен ня Юрія Ше вель о ва) / Віталій Маць ко. – 1998. – № 12. – 
С. 45–46. – (Наш ка лен дар).

2111. Ткач Л. Юрій Ше вель ов / Люд ми ла Ткач. – 2008. – № 12. – 
С. 24–29. – Прим.: 15 назв.

Правописніконтроверзи

2112. Во ро нич Г. Ма ло ук раїнська ук раїнська мо ва. Пра во пи сан ня 
як мен тальність / Ган на Во ро нич. – 2008. – № 7. – С. 41–45. – Прим.: 14 
назв.

2113. Зуб ков М. Но вий-ста рий пра во пис. Суб’єктивні за ува ги що до 
об’єктив но го пра во пис но го ста ну / Ми ко ла Зуб ков. – 2010. – № 2. – 
С. 39–41. – Прим.: 17 назв.

2114. Кацімон О. Ди с кусійні пи тан ня ук раїнсько го пра во пи су в 
ділянці мор фо логії ук раїнської літе ра тур ної мо ви. З ок ре ми ми ува га ми 
на по гля ди Ва си ля Сімо ви ча / Оль га Кацімон. – 2009. – № 3. – С. 27–33; 
№ 6. – С. 45–48. – Прим.: 27 назв.

2115. Ри бал ко К. Ко ло має бу ти розірва но…: [об го во рен ня про ек ту 
пра во пи су 1999 р., підгот. ро бо чою гру пою Ук раїнської нац. комісії з 
пи тань пра во пи су] / Ка те ри на Ри бал ко, Оле к сандр Ри бал ко. – 2001. – 
№ 3. – С. 22–25. – Прим.: 1–15; № 4. – С. 27–33. – Прим.: 16–43.

2116. Ющук І. По вернімо ся до пра во пи су об лич чям / Іван Ющук. – 
2009. – № 3. – С. 22–26.

Мовахудожніхтворів

2117. Ар ку шин Г. Варіан ти імені, жартівливі прізвись ка, псев доніми 
та крип тоніми Лесі Ук раїнки / Гри горій Ар ку шин. – 1995. – № 2. – 
С. 15–16. – (У вінок Лесі Ук раїнки).

2118. Бе цен ко Т. Лінгво стилістич ний аналіз по езій Ва си ля Сту са / 
Те тя на Бе цен ко. – 1997. – № 8. – С. 17–21.
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2119. Бич ко З. Іншо мов на фра земіка в епісто лярії Лесі Ук раїнки / 
Бич ко Зи новій. – 1999. – № 2. – С. 64. – (З ре дакц. по шти).

2120. Бо г дан С. «До ко гось лю бо го, і до ро го го, і слав но го…»: 
(се ман ти ко-син та к сич ний фе но мен листів Лесі Ук раїнки до Оль ги 
Ко би лянсь кої) / Світла на Бо г дан. – 1994. – № 2. – С. 15–19. – (У вінок 
Лесі Ук раїнки). – Прим.: 3 на зви.

2121. Бо г дан С. Етнічні ге те ро сте ре о ти пи в ли с тах Лесі Ук раїнки / 
Світла на Бо г дан. – 2003. – № 10. – С. 27–31. – Прим.: 6 назв.

2122. Бо г дан С. «Ли с ти її, на че спле ски світла…»: (мов ний ети кет 
в епісто лярії Ка те ри ни Біло кур) / Світла на Бо г дан. – 1999. – № 4. – 
С. 9–14. – До да ток: Ле ген да про магічність вітан ня.

2123. Бо г дан С. «Магічне свіча до» епісто лярію Ва си ля Сту са / 
Світла на Бо г дан. – 2004. – № 1. – С. 19–23. – Прим.: 8 назв.

2124. Бо г дан С. Мов ний ети кет як еле мент мов ної кар ти ни світу 
во ли нян: за тво ром Бо ри са Хар чу ка «Во линь» / Світла на Бо г дан. – 
2001. – № 10. – С. 11–14; 2002. – № 3. – С. 17–21.

2125. Бо г дан С. «Озо вись до ме не хоч інко ли…»: (мов но по ведінко-
вий ста тус Шев чен ко вих ад ре сантів) / Світла на Бо г дан. – 2000. – № 5. 
– С. 15–20.

2126. Бо г дан С. Сте ре о ти пи мов ної по ведінки Па в ла Ти чи ни в 
інтим но му ли с ту ванні / Світла на Бо г дан. – 2008. – № 5. – С. 35–43. – 
Прим.: 20 назв.

2127. Бо г дан С. «Ук раїна… а знаєте, та ки є щось в сьо му слові». 
Етнічні сте рео ти пи Лесі Ук раїнки за її ли с та ми / Світла на Бо г дан. – 
2002. – № 10. – С. 19–23. – Прим.: 10 назв.

2128. Бой ко Н. Екс пре сивні дієпри кмет ни ки в по емі І. Кот ля ревсь-
ко го «Енеїда» / Надія Бой ко, Світла на Обийкіна. – 1999. – № 6. – 
С. 14–16. – Прим.: 6 назв.

2129. Бон да рен ко А. Лінгво стилістич ний аналіз ци к лу Ва си ля Сту-
са «Тре ни М.Г. Чер ни шевсь ко го» / Ал ла Бон да рен ко. – 2003. – № 1. – 
С. 24–27. – Прим.: 4 на зви.

2130. Бон да рен ко А. Ху дожнє мо во мис лен ня но ве ли Во ло ди ми ра 
Дроз да «Білий кінь Шеп та ло» / Ал ла Бон да рен ко. – 2004. – № 11. – 
С. 57–60. – Прим.: 11 назв.
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2131. Бон да рен ко А. Ху дожнє мо во мис лен ня у тек стах Вікто ра 
До мон то ви ча / Ал ла Бон да рен ко. – 2007. – № 2. – С. 42–47. – Прим.: 11 
назв. – Прим. ук лад.: По прав ку див. у № 3, 2007.

2132. Бон да рен ко А. Ху дожнє мо во мис лен ня філо софсь ких по езій 
Іва на Мал ко ви ча / Ал ла Бон да рен ко. – 2004. – № 2. – С. 26–28. – Прим.: 
9 назв.

2133. Браїлко Ю. Се ман ти ко-стилістичні інтер пре тації хри сти-
янсь ких теонімів у по езії Ва си ля Сту са / Юлія Браїлко. – 2005. – № 1. 
– С. 44–48. – Прим.: 18 назв.

2134. Бра тусь М. Коль о ри стич ний епітет як оз на ка то талітар ної 
до би: за тво ра ми Іва на Баг ря но го / Марія Бра тусь. – 2001. – № 5. – 
С. 14–15.

2135. Віват Г. Са кральні чис ла та гео ме т ричні фігу ри як об разні 
за со би: за творчістю Ва си ля Сту са / Га ли на Віват. – 2006. – № 7. – 
С. 41–43. – Прим.: 7 назв. 

2136. Воз нюк Т. Гра ма тичні гру пи ав торсь ких ме та фор: на при кладі 
по езій Во ло ди ми ра Ба зи левсь ко го та Пе т ра Пе ре бий но са / Те тя на Воз-
нюк. – 2010. – № 9. – С. 47–50. – Прим.: 11 назв.

2137. Га лич В. Асоціоніми в по етиці Оле ся Гон ча ра / Ва лен ти на 
Га лич. – 1995. – № 4. – С. 23–25.

2138. Гер ман В. Нео логізми в по езії Іва на Дра ча / Вікторія Гер ман. 
– 1998. – № 5. – С. 13–15.

2139. Горніцька-Пар хо нюк Л. Ав торські епіте ти збірки «Со нячні 
клар не ти» П. Ти чи ни у світлі ес те тич ної кон цепції І. Фран ка / Люд ми ла 
Горніцька-Пар хо нюк. – 1997. – № 2. – С. 26–28. – Бібліогр.: 5 назв.

2140. Гут Н. Дієсло ва го воріння в ав торсь ких ре мар ках ро ма ну 
Гри горія Тю тюн ни ка «Вир» / На та ля Гут. – 2007. – № 6. – С. 39–41. – 
Прим.: 3 на зви.

2141. Да ниль чук Д. Особ ли вості син та к си су по етич ної мо ви Ва си ля 
Сту са / Дми т ро Да ниль чук. – 2004. – № 9. – С. 51–52.

2142. Да ни люк Н. «Го ст ре тер ня мо го ока…»: (на род нопісен не сло-
во у по езії Ага тан ге ла Кримсь ко го) / Ніна Да ни люк. – 1996. – № 4. – 
С. 26–28.

2143. Єрмо лен ко С. Мо во творчість Оле га Оль жи ча / Світла на 
Єрмо лен ко. – 1998. – № 10. – С. 13–15.
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2144. Єрмо лен ко С. Творчість Оле ся Гон ча ра і мов но-ес те тич на 
куль ту ра су час ни ка / Світла на Єрмо лен ко. – 1998. – № 7. – С. 11–13.

2145. Жи гун С. Мов на гра як сти летвірний чин ник у твор чості 
Юрія Яновсь ко го / Сніжа на Жи гун. – 2010. – № 10. – С. 47–49. – Прим.: 
6 назв. 

2146. Кіраль С. Мо ва як чин ник са моіден тифікації ук раїнсько-
го на ро ду: на ма теріалі епісто лярію Тро хи ма Зіньківсько го і Бо ри са 
Грінчен ка / Сидір Кіраль. – 2006. – № 9. – С. 57–60. – Прим.: 9 назв.

2147. Кня зев Н. Спе цифіка мо ви ро ма ну В. Бар ки «Жов тий князь» 
/ Надія Кня зев. – 1998. – № 3. – С. 16–18.

2148. Ков тун А. Наз ви ду хов них осіб в ук раїнській ху дожній прозі 
ХХ ст. / Альбіна Ков тун. – 2005. – № 12. – С. 48–51. – Прим.: 16 назв.

2149. Ко лес ни ко ва Є. Сло во «ма ти» в по езії Коб за ря / Єли за ве та 
Ко лес ни ко ва. – 1995. – № 5-6. – С. 9–11.

2150. Кра вець Л. Сло вес но-ху дожні об ра зи по езій М. Зе ро ва / 
Ла ри са Кра вець. – 1996. – № 7. – С. 14–17.

2151. Крав чен ко-Дзон д за О. Мов но стилістичні особ ли вості про зи 
Б. Леп ко го / Оле на Крав чен ко-Дзон д за. – 1999. – № 8. – С. 9–11.

2152. Кру па М. «Зо ло тої нит ки не згубіть…»: (лінгвістич ний аналіз 
но ве ли О. Ко би лянсь кої «Ду ми ста ри ка») / Марія Кру па. – 1996. – № 4. 
– С. 22–26.

2153. Кух та Н. Фольк лор на ос но ва каз ки «Хо» Ми хай ла Ко цю-
бинсь ко го / Надія Кух та. – 1996. – № 4. – С. 28–30. – Прим.: 8 назв.

2154. Лаврів П. Клич ний відмінок у тво рах Та ра са Шев чен ка / Пе т-
ро Лаврів. – 1994. – № 3. – С. 55–56. – (З ре дакц. по шти).

2155. Ле сюк М. Ук раїнська жи во мов на стихія в твор чості Г. Ско во-
ро ди / Ми ко ла Ле сюк. – 1996. – № 8. – С. 38–41.

2156. Лит ви нен ко Г. Колір у прозі Дов жен ка: фраг мент досліджен-
ня / Га ли на Лит ви нен ко. – 2001. – № 12. – С. 64. – (Шкіц до те ми / 
З ре дакц. по шти). – Прим.: 3 на зви. 

2157. Мель ник Л. Пов тор як засіб зо б ра жен ня трагічно го у збірці 
Ва си ля Сту са «Палімпсе сти» / Лю бов Мель ник. – 2010. – № 9. – 
С. 44–46. – Прим.: 4 на зви.
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2158. Мойсієнко А. Пе риф ра за в Шев чен ко во му тексті / Ана толій 
Мойсієнко. – 1997. – № 3. – С. 23–25. – Бібліогр.: 13 назв.

2159.  Мойсієнко А. Порівнян ня в си с темі Шев чен ко во го вірша / 
Ана толій Мойсієнко. – 1996. – № 3. – С. 25–29. 

2160. Ого ле вець А. Ле к си ка коль о ру й освітле ності в ро мані «Хіба 
ре вуть во ли, як яс ла повні?» / Ан на Ого ле вець. – 2005. – № 11. – 
С. 25–28. – Прим.: 8 назв.

2161. Ого ле вець А. Не ви мов на радість… і сльо зи, яких не ви п ла ка ти 
ніко ли: лінгво е сте тич ний аналіз по езії П. Ти чи ни «Од чи няй те двері…» 
/ Ан на Ого ле вець. – 2002. – № 4. – С. 13–15. – Прим.: 6 назв.

2162. Ого ле вець А. Не пе ре мож не сон це… і не вбла ган на смерть: 
(лінгво есте тич ний аналіз по езії П. Ти чи ни «Світає…») / Ан на Ого ле-
вець. – 2000. – № 2. – С. 20–23. – Прим.: 13 назв.

2163. Папіш В. Стилістич ний ас пект вив чен ня ус та ле них ви разів: 
(на при кла дах із творів І. Чен дея) / Віталія Папіш. – 1999. – № 7. – 
С. 13–16.

2164. Пет лен ко Л. Коль о ро епіте ти у прозі Гри го ра Тю тюн ни ка / 
Ла ри са Пет лен ко. – 2009. – № 3. – С. 16–21.

2165. По ля руш О. Ми ко ла Куліш: мо вою Езо па / Олег По ля руш. – 
1994. – № 1. – С. 22–25. – Прим.: 3 на зви.

2166. Сач ко М. Подвійне на го ло шу ван ня не похідних при кмет ників 
у по езії Лесі Ук раїнки / Мар’яна Сач ко. – 2007. – № 6. – С. 36–38. – 
Прим.: 6 назв.

2167. Свер дан Т. Усічені фра зео логізми у три логії Б. Леп ко го 
«Ма зе па» / Те тя на Свер дан. – 1999. – № 1. – С. 14–17.

2168. Се ме нець О. По е тич на логіка по раз ки й пе ре мо ги в ро мані 
Ліни Ко с тен ко «Бе ре стеч ко» / Оле на Се ме нець. – 2002. – № 11. – 
С. 9–14. – Прим.: 18 назв.

2169. Сімо вич О. «Ім’я ро ко ва не Марія…» / Ок са на Сімо вич. – 
1999. – № 1. – С. 13–14.

2170. Ста виць ка Л. Лінгво е сте тич ний аналіз но ве ли М. Хвиль о во го 
«Я (Ро ман ти ка)» / Ле ся Ста виць ка. – 1998. – № 11. – С. 10–12. – Прим.: 
3 на зви.
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2171. Ста виць ка Л. Мов но-об раз на стру к ту ра ро ма ну В. Підмо-
гиль но го «Місто» / Ле ся Ста виць ка. – 1999. – № 4. – С. 15–17; № 5. – 
С. 10–12.

2172. Сте па нюк О. За со би ми лоз вуч ності мо ви і по етич ний ритм 
[прий мен ни ки «у» та «в» у ро мані Ліни Ко с тен ко «Ма ру ся Чу рай»] / 
Оле на Сте па нюк. – 1997. – № 5-6. – С. 59. – (З ре дакц. по шти).

2173. Ти хо лоз Б. Мо то рош на магія тек сту: лінгвістич ний аналіз 
по езії Іва на Фран ка «Опівніч. Глу хо. Зим но. Вітер виє…» / Бо г дан Ти хо-
лоз. – 2003. – № 4. – С. 23–27. – Прим.: 4 на зви.

2174. Ткач Л. Ага тан гел Кримсь кий і Ми ко ла Лу каш: спільні ри си 
ху дож нь о го ле к си ко ну / Люд ми ла Ткач, Ок са на Фе ду но вич-Швед. – 
2006. – № 12. – С. 33–39. – Прим.: 11 назв.

2175. Фаріон І. Лінгвістич ний фе но мен Маркіяна Шаш ке ви ча / Іри-
на Фаріон. – 2007. – № 10. – С. 38–44; № 11. – С. 35–42. – Прим.: 59 назв.

2176. Фаріон І. У фор теці Шев чен ко вої мо ви / Іри на Фаріон. – 2002. 
– № 5. – С. 14–16. – Прим.: 18 назв.

2177. Ціхоць кий І. Мов но стилістичні особ ли вості на ра ти ву у Фран-
ковій прозі / Іван Ціхоць кий. – 2005. – № 2. – С. 41–45. – Прим.: 13 назв.

2178. Ціхоць кий І. Про фесійна ле к си ка в «бо ри славській» прозі 
Іва на Фран ка / Іван Ціхоць кий. – 2006. – № 8. – С. 7–12.– (150-річний 
ювілей Іва на Фран ка). – Прим.: 8 назв.

2179. Чак Є. Сло во в ху дож нь о му творі / Євгенія Чак. – Пе ред рук 
уривків з кн. «Таємниці сло ва» (К., 1991). – 1997. – № 9. – С. 9–10; № 10. 
– С. 14–16.

2180. Юфе ре ва О. Функційні особ ли вості англіцизмів у су часній 
ук раїнській прозі / Оле на Юфе ре ва. – 2007. – № 12. – С. 36–37. – Прим.: 
14 назв.

2181. Яро ва А. Дієслівна си ноніміка у про зо вих тво рах Іва на Баг ря-
но го / Ал ла Яро ва. – 2000. – № 10. – С. 16–20.

2182. Яцен ко Н. Істо риз ми в ро мані П. Куліша «Чор на ра да»: (на зви 
одя гу та ко заць кої ат ри бу ти ки) / Ніна Яцен ко. – 1998. – № 5. – С. 15–17. 
– Прим.: 5 назв.

Див. також № 1399
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Мова:тривогиісподівання
2183. Свя то слав Ка ра вансь кий: «Тре ба ви ко ри сто ву ва ти шанс» 

/ роз мо ву з відо мим «слов ни ка рем» С. Ка ра вансь ким ве ла Ла ри са 
Ма сен ко. – 2002. – № 7. – С. 12–13.

2184. Ма сен ко Л. До про б ле ми вуль га ри зації мо ви / Ла ри са Ма сен-
ко. – 2003. – № 6. – С. 20–21. – Прим.: 9 назв.

2185. Ма сен ко Л. Мов но-куль тур на си ту ація в Ук раїні. Соціоп си-
хо логічні чин ни ки фор му ван ня / Ла ри са Ма сен ко. – 2001. – № 10. – 
С. 7–10. – Прим.: 14 назв.

2186. Ма сен ко Л. Сло во пи са не – сло во мо в ле не: про книж но-пи-
семні й ус но-роз мовні різно ви ди ук раїнської літе ра тур ної мо ви / Ла ри-
са Ма сен ко. – 2003. – № 2. – С. 22–24. – Прим.: 10 назв.

2187. Ма сен ко Л. Стає ма раз мом «Навіки ра зом»: до пи тан ня 
лінгво куль тур ної міксації / Ла ри са Ма сен ко. – 2002. – № 1. – С. 8–9. – 
Прим.: 10 назв.

2188. Ма сен ко Л. Старі дже ре ла но вих про ектів мов но-куль тур-
но го роз вит ку Ук раїни / Ла ри са Ма сен ко. – 2001. – № 11. – С. 9–12. – 
Прим.: 15 назв.

2189. Ма сен ко Л. Стра тегії куль тур но го роз лу чен ня / Ла ри са 
Ма сен ко. – 2006. – № 11. – С. 44–46. – Прим.: 4 на зви. [Про при чи ни 
по ра зок і та к тич них по ми лок в опа ну ванні ук раїнця ми сво го інфор-
маційно-куль тур но го про сто ру.]

2190. Ма сен ко Л. Сур жик як соціолінгвістич ний фе но мен / Ла ри са 
Ма сен ко. – 2002. – № 3. – С. 11–13. – Прим.: 20 назв.

2191. Прий ма чик Ф. М. Ще раз про мов ну інтер венцію / Ф.М. Прий-
ма чик. – 1997. – № 11. – С. 61–62. – (З ре дакц. по шти). 

2192. Рад чук В. Па ра мет ри і взаємодія мов / Віталій Рад чук. – 2005. 
– № 6. – С. 36–44; № 7. – С. 42–48. – Прим.: 51 на зва.

РікІванаОгієнканасторінках«Дивослова»
2193. Іларіон, ми тро по лит (Іван Огієнко). На ша літе ра тур на мо ва / 

Іван Огієнко. – За вид.: Вінніпег, 1958. – 2007. – № 10. – С. 45–51.

2194. Огієнко І. Ук раїнська ви мо ва бо го служ бо вих текстів / Іван 
Огієнко; [пе редм.] О[ле к сан д ра] Р[ибал ка]. – За вид.: На ша куль ту ра 
(1936, кн. 6). – 2007. – № 11. – С. 43–48. – Прим. (авт.): 8 назв.
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2195. Іларіон, ми тро по лит (Іван Огієнко). Хвалімо Бо га ук раїнською 
мо вою! / Іван Огієнко; пе редм. до пе ре дру ку О[ле к сан д ра] Р[ибал ка]. – 
За вид.: Вінніпег, 1962. – 2007. – № 8. – С. 45–53. – Прим.: 5 назв.

2196. Огієнко І. Як тре ба ви мо в ля ти бу к ву ∆ в цер ков но слов’янсь-
ких тек стах. Історія бу к ви ∆ на Ук раїні / Іван Огієнко. – За вид.: [Тар-
нов], 1921. – 2007. – № 9. – С. 50–53. – Прим. (авт.): 13 назв.

2197. Кли мен ко Л. Ви ко ри стан ня твор чої спад щи ни Іва на Огієнка 
на уро ках мо ви і літе ра ту ри / Ла ри са Кли мен ко. – 2007. – № 12. – С. 41– 
44. – Прим.: 25 назв. 

2198. Пен ти люк М. Рідно мов ний ко декс Іва на Огієнка / Марія Пен-
ти люк. – 2007. – № 12. – С. 38–40.

2199. Со хаць ка Є. Ог ляд подій Огієнківсько го ро ку / Євгенія 
Со хаць ка. – 2007. – № 12. – С. 45–48. [До 125-річчя від дня на род жен ня 
Ука зом пре зи ден та «Про вша ну ван ня пам’яті Іва на Огієнка» ви зна че но 
ос новні за хо ди на відзна чен ня ювілею. Ма теріали ог ля ду розміще но за 
то по графічною оз на кою – від Києва до інших міст, де про хо ди ли кон-
фе ренції та інші за хо ди, в т.ч. на го род жен ня Всеу країнською премією 
ім. Іва на Огієнка.]

2200. Ти мо шик М. Життєвий под виг Іва на Огієнка як взірець для 
насліду ван ня / Ми ко ла Ти мо шик. – 2007. – № 1. – С. 40–44.

2201. Ти мо шик М. Ідея со бор ності ук раїнської мо ви на сторінках 
огієнківсько го ча со пи су «Рідна мо ва» / Ми ко ла Ти мо шик. – 2007. – 
№ 5. – С. 38–44. – Прим.: 17 назв.

2202. Ти мо шик М. Шев ченкіана Іва на Огієнка / Ми ко ла Ти мо шик. 
– 2007. – № 3. – С. 33–37. [Про ство рен ня і зміст книж ки «Та рас Шев-
чен ко» (К., 2002), що є збіркою творів Іва на Огієнка, роз повідає її упо-
ряд ник, ав тор статті.]

Домовнихглибин

2203. За до рож ний В. Ба рель, ба ри ло. Дра кон, дра гун. Драйв, дрейф. 
Ди с ко, диск, дис кос, дош ка. Кафір, гя ур, джу ра. Інди го, індик. Кур сор, 
кор сар. Чар тер, хартія, кар та, кар ти на / Ва силь За до рож ний. – 2006. – 
№ 6. – С. 40–42.

2204. За до рож ний В. Вночі, опівночі і після. Ні, не «все рівно»! 
Курйоз, та не тільки / Ва силь За до рож ний. – 2004. – № 5. – С. 34–35.

201



«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.

Мовознавство

2205. За до рож ний В. І не надінеш… / Ва силь За до рож ний. – 2003. – 
№ 3. – С. 35.

2206. За до рож ний В. Ко му ку ди? На ша мов на оригінальність / 
Ва силь За до рож ний. – 2005. – № 6. – С. 50–51.

2207. За до рож ний В. Не зав жди «Будь ла с ка» / Ва силь За до рож-
ний. – 2003. – № 4. – С. 22–23.

2208. За до рож ний В. «Одяг» і «надія» – брат і се ст ра / Ва силь 
За до рож ний. – 2003. – № 5. – С. 34–35.

2209. За до рож ний В. Му ха-шлях тян ка. Не все скла дається. 
Бо роть ба кра що го з найк ра щим. Віддай те за пи тан ня! / Ва силь За до-
рож ний. – 2004. – № 11. – С. 60–61.

2210. За до рож ний В. Прид бай мо в на шу мо ву сло во «Прид ба ва ти» 
/ Ва силь За до рож ний. – 2003. – № 7. – С. 17–18. – Прим.: 8 назв.

2211. За до рож ний В. Стейк, біфштекс, шту ка. Ти тар, кти тор. Ос т-
рах, по страх, стра шид ло. Мігрень буз ко во го коль о ру. Обабіч, на узбіччі, 
край до ро ги. Цур і пек «са мо те ку» / Ва силь За до рож ний. – 2006. – № 9. 
– С. 49–50.

2212. За до рож ний В. Ти ся чолітня про б ле ма. За са да із засідки. От 
тобі й «от»! Друзі-не роз лий во да. Тер но вий те рен / Ва силь За до рож-
ний. – 2008. – № 1. – С. 33–35.

2213. За до рож ний В. Чер го ве ди во з дівою. Не на шо го Охріма сви-
та. Де за ба ри ло ся ба ри ло? Хтось на псев до дех то. Що во ни там роб-
лять? Батьківщи на з коп тил ки. Заліко вані / Ва силь За до рож ний. – 2007. 
– № 9. – С. 47–49.

2214. За до рож ний В. Ши ро ку ва то! Той ди вить ся, а той ви гля дає. 
Смерть че рез подібність. На с туп ний – не та кий. Що для ко го де що? 
Сумнівна якість / Ва силь За до рож ний. – 2005. – № 2. – С. 46–48.

2215. Зорівчак Р. Ле к си ко-гра ма тичні своєрідності / Ро к со ла на 
Зорівчак; [впровідне сло во] Ан ни Се ред ниць кої. – 2008. – № 4. – 
С. 44–46; № 9. – С. 37–39.

2216. Ку ляс П. На род на шко ла ук раїнської мо ви [слов нич ки най-
по ши реніших по ми лок] / Па в ло Ку ляс. – Ру сиз ми і російські каль ки. 
Не кажіть так! – 1998. – № 6. – С. 16–20; Не точ не (за зна чен ням) сло-
во вжи ван ня. – № 8. – С. 13–14; Близькі за зна чен ням і зву чан ням сло ва. 
– № 10. – С. 16–20; Шко ла на род ної мо ви. – Не точ не фор мо тво рен ня. 
– № 12. – С. 13–14.
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2217. Чак Є. Ал ло, ал ло! Без смерт ний Гіппо крат / Євгенія Чак. – 
1997. – № 4. – С. 41–44. – (Сторінка ми май бут ньої книж ки).

2218. Чак Є. Мов ний ети кет / Євгенія Чак. – До ро гий дру же!; 
Ба жаю ща с тя! – 1998. – № 1. – С. 17–20; У гос тині. Хто ос танній? – № 2. 
– С. 13–14; «Їхав князь на во ро но му коні…». – № 3. – С. 11–13; Здо ро-
вень кі бу ли! – № 4. – С. 12–15; «Ти слав но свій вік од ро бив...». – № 5. – 
С. 11–13; Бу де мо знай омі! – № 6. – С. 21–23; «Па не-то ва ри шу!». – № 7. 
– С. 13–16; «Як те бе зва ти, син ку?». – № 8. – С. 15–16; «Щас ли вень ко!». 
– № 10. – С. 21–23; Смач но го! За про шую вас! Ду же рад жу вам! Не нер-
вуй те! Пе ре про шую! Ви мо ло дець! – № 11. – С. 14–16; Віншую! Ви сло в-
люю вдячність! Будь те ла с каві. – № 12. – С. 14–16.

2219. Чак Є. Пле кай мо сло во! / Євгенія Чак. – Ви к люч но, ви нят
ко во. Ос но ва ний, за сно ва ний. Примірник, ек зем п ляр. – 1997. – № 5-6. 
– С. 17–18; Пам’ят ка, пам’ят ник. Кви ток, білет. Та му ва ти, га му
ва ти. Ви п ли ва ти, витіка ти. – № 8. – С. 15–16; Давній. Пись мен ний, 
гра мот ний. Та к тов ний, та к тич ний. Ли с ту ван ня. – № 11. – С. 17–18; 
Зал, за ла. Го ди на. На с туп ний. Мо ва йде… Пля му ва ти, тав ру ва ти. 
– 1999. – № 1. – С. 11–12; Жінка, дру жи на; Є; Дя ку ва ти. Кам панія і 
ком панія. Го во ри ти, ба ла ка ти. – № 2. – С. 14–15; Ад рес, ад ре са. Про
зо вий, про заїчний. Ди к тант, ди к тов ка, ди к ту ван ня. Нав ча ти му зи ки 
чи нав ча ти му зиці? Ко рис ли вий, ко рис ний. – № 3. – С. 13–14; Повідо
м ля ти ко го чи ко му? Паш порт – пас порт. Да ру нок на пам’ять чи на 
спо мин. – № 4. – С. 8–9; Кри сталічний, кри сталь ний… Змісто вий, 
змістов ний. Терпіти чи за зна ва ти фіас ко? – № 5. – С. 12–13; Ав тор, 
про фе сор чи ав тор ка, про фе сор ка? Втра ча ти, гу би ти. Ад ре сант, 
ад ре сат. – № 6. – С. 13–14; Уя ва, уя в лен ня. Відмінний, відмітний. 
Апен дикс, апен ди цит. Ща с ти ти, та ла ни ти… Відтінок, відти нок. 
– № 7. – С. 16–17; Абітурієнт. По руч, по ряд. Бю ле те ня, бю лет ня. Вла
сти вий, при та ман ний… Хво роб ли вий, хво ро ви тий. Ящик, скринь ка… 
Ви го да [на го лос]. Ав то ри тет, по пу лярність. – № 8. – С. 7–8; Те пер, 
за раз. Ско ро, швид ко. Зав дя ки, че рез, з ог ля ду на… – № 9. – С. 15–16; 
Пів, напів. Дрібні гро ші, а не мілкі гроші. Суспільний, гро мадсь кий. 
– № 10. – С. 10–11; Ти ж день, неділя. Опа но ву ва ти, ово лодіва ти. За 
гро жу ва ти, по гро жу ва ти. Повістка ден на – по ря док ден ний. – № 11. 
– С. 13–14; Про дов жу ва ти, три ва ти. Ста но ви ти. Усмішка, посмішка. 
Ми лу ва ти ся. – № 12. – С. 13; По т ра п ля ти і по па да ти. Рішучість і 
рішимість. За побіга ти по мил кам чи по ми лок. Підніма ти, по ру шу
ва ти чи розв’язу ва ти про б ле ми. Ди с танція та інстанція. Хо ва ти, 
таїти, кри ти, за хо ву ва ти …у собі. – 2000. – № 1. – С. 20–21; По сол, 
по слан ник, по сла нець. 1/3 – як пра виль но пе ре да ти сло ва ми. Про гра
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мо вий, про грам ний, про гра мо ва ний. – № 2. – С. 17–18; Чи є дієсло во 
по сту па ти? Досвід і дослід. Чи відмінюється бра? Здат ний і здібний. 
– № 3. – С. 13; Робітник, працівник, співробітник? Пи тан ня, за пи тан
ня. Про тяг і на про тязі. Розмір, об’єм, об сяг. – № 4. – С. 25–26; Осо
би стий і осо бо вий. Віднос но – ко ли як прислівник, ко ли прий мен ник. 
Ри цар і ли цар. По каз ник і по каж чик. Зу мо в лю ва ти і обу мо в лю ва ти. 
Більшість і більша ча с ти на. – № 5. – С. 20–21; До к ла да ти чи при кла
да ти зу силь. Двоє відер – два ли с ти. Замісник і за ступ ник. Діалект ний 
і діале к то логічний. Вжи ван ня прислівни ка ду же. Де у зна ченні ку ди. 
– № 6. – С. 11–12; Дис кваліфікація і де кваліфікація. Зро шу валь ний і 
зро шу ва ний. Спо сте реж ли вий і спо сте реж ний. Дійо ва і діюча. Період 
ча су. – № 7. – С. 23–24; Лев – Льва, ле ва. [По ход жен ня:] Ва силь. Ге оргій 
і Юрій. Га ли на і Ган на. Євгенія. – № 9. – С. 15; Ділян ка і дільни ця. 
Батьківщи на і вітчиз на. Ви ма га ти і по тре бу ва ти. За ва жа ти і міша
ти. По ло жен ня, стан, ста но ви ще. До дер жу ва ти ся, до дер жу ва ти. – 
№ 10. – С. 14–16; Більш вузь ке і вуж че. У разі. Пер ша скрип ка і го лов на 
скрип ка. Століття і століть. Ва кансія і вільне місце. На пов не ний і 
спов не ний. Відрізня ють ся між со бою і один від од но го. Жаль і шко да. 
– № 11. – С. 13–14; Ук раїніка і ук раїністи ка. Ме та і ціль. Щоб. Низь
кий і ни ций. – № 12. – С. 19; Збіга ти ся і співпа да ти. Висвітлю ва ти 
(у пе ре нос но му зна ченні). Об сто ю ва ти і відсто ю ва ти. П’яте лю то го 
і п’ято го лю то го. Про шу чи про хаю. – 2001. – № 1. – С. 24–25; За пе ре
чу ва ти [ке ру ван ня відмінка ми]. За хлібом чи по хліб. При в лас ню ва ти і 
при сво ю ва ти. Звер та ти – при вер та ти ува гу. – № 2. – С. 20–21; Го ло ва 
і гла ва. Са мий найк ра щий. Дру ги і друзі. Пе ре я сла ваХмель ниць ко го і 
Пе ре я славХмель ниць ко го рай ону. Мо ва йде, йдеть ся, мо вить ся. Ри ма 
чи Ри му. – № 6. – С. 11–12; Чи вар то вжи ва ти сло во по зба в ля тись у зна-
ченні втра ча ти? Батьківщи на – Вітчиз на. Ви хо ди ти, ви ла зи ти, зла
зи ти – з транс пор ту. Ря ту валь ний і рятівний, ря ту валь ник і рятівник. 
На род жу ва ти і по род жу ва ти. Кам панія і ком панія. Дя ку ва ти – ко му? 
чо му? Ко рис ли вий – ко рис ний. – 2002. – № 1. – С. 10–11.

2220. Чак Є. Пле кай мо сло во! [з ре дакційно го архіву] / Євгенія Чак. 
– Мені бо лить – у ме не бо лить. Софійсь кий – Софіївський. Відігра
ва ти зна чен ня. – 2003. – № 2. – С. 31; Ста в лен ня – відно шен ня. Га ма 
– гам ма. Ствер д жую – ут вер жда юсь. Най до тепніший – найбільш 
до теп ний. На по ля га ти – на сто ю ва ти. За па лен ня ле гень чи ле генів. 
В шість го дин чи о шостій. Пля му ва ти – тав ру ва ти. Є – яв ляється. – 
№ 7. – С. 19–20; Відно си ти ся. Зну ща ти ся – з ко го, над ким. Доріка ти, 
до ко ря ти – ко му. – 2005. – № 1. – С. 48–49. 

Див. також № 3591
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Кон суль тує про фе сор Іван Ющук
2221. Ющук І. Прикінцеві розділові зна ки при прямій мові. – 2004. – 

№ 4. – С. 78; Пе ре нос ча с тин сло ва з ряд ка в ря док. – № 7. – С. 25; Про 
влас ну на зву Чепіль. – № 8. – С. 36; На пи сан ня и та і в кінці слів після 
ши п ля чих. – 2005. – № 1. – С. 19; Вжи ван ня розділо вих знаків при збігові 
їх. – № 6. – С. 10; Виділен ня пря мої мо ви. – 2006. – № 8. – С. 44; Тво-
рен ня при кмет ни ка від на зви се ла. Відміню ван ня гео графічних назв з 
при кмет ни ко вим закінчен ням. – № 11. – С. 57; Дру го рядні чле ни ре чен-
ня. – 2007. – № 3. – С. 57; Пи са ти ок ре мо чи че рез дефіс? [осо бистісно 
зорієнто ва не…]. – 2008. – № 4. – С. 34; Чи є в прислівників закінчен ня 
[побатьківськи, поук раїнсько му]. – № 5. – С. 19; Ко мар но чи Ко мар-
не? – № 6. – С. 24; Трансліте рація ви сло ву: Britich American Tobacco 
Ukraine. – № 6. – С. 27; Дієсло ва із суфіксом ир/ір в ук раїнській мові. 
На пи сан ня дієпри кмет ни ка. Чер гу ван ня у з в. – 2010. – № 3. – С. 38; Про 
на го лос. – № 4. – С. 4; Пе ре мож ни ця чи пе ре мо жи ця? Тво рен ня назв 
жіно чої статі. Фор ма сло ва ми с тець. – С. 7; На пи сан ня сло ва ве с ти
бюль. – № 5. – С. 4.

Дрібниці?
2222. Андрійчук О. В дрібни цях при хо ва но суть: [Kiev.ua чи Kyiv.ua] 

/ О. Андрійчук. – 2006. – № 10. – С. 40.

2223. Ва шинг тон знає, де Kyiv: у США за про вад же но «ук раїно-
мов не» англійсь ке на пи сан ня на зви сто лиці Ук раїни. – Пе ред рук з 
«Ук раїни мо ло дої». – 2006. – № 11. – С. 39. – (На про дов жен ня те ми).

2224. Ка чу ровсь кий І. Про вовків і верб людів / Ігор Ка чу ровсь кий. – 
2008. – № 1. – С. 36–38. [Про ети мо логію, «ди ку ети мо логію» то що.]

2225. Київ: ua, не ru. Ма теріали до те ми: [ли с ту ван ня го лов. ред. 
«Ди во сло ва» К. Ри бал ко з Мін’юс том, а та кож до ку мен ти Укр. комісії 
з пи тань прав ни чої терміно логії що до відтво рен ня ук раїнських влас них 
назв англ. мо вою]. – 2006. – № 10. – С. 40–42.

2226. Фаріон І. Трав мо вані мо вою / [роз повіді з мов но го бут тя 
ук раїнців в Ук раїні дібра ли і про ко мен ту ва ли] Іри на Фаріон, Ок са на 
Ми ки тюк. – 2007. – № 4. – С. 51–54.
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ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВОІКРИТИКА

Доісторіїстановленняукраїнськоїлітератури

2227. Бон дар чук Л. На шля хах євро пеїзму: сторінки твор чих 
взаємин Іва на Фран ка і Лесі Ук раїнки / Люд ми ла Бон дар чук. – 2007. – 
№ 12. – С. 49–51. – Прим.: 8 назв.

2228. Бор зен ко О. Провінційний чи тач і ста но в лен ня но вої 
ук раїнської літе ра ту ри / Оле к сандр Бор зен ко. – 2001. – № 2. – С. 15–16. 
– Прим.: 10 назв.

2229. Відо няк Н. Пан те лей мон Куліш, Та рас Шев чен ко і ча со пис 
«Ос но ва» / Надія Відо няк. – 2004. – № 12. – С. 15–16. – (190-річчя від 
дня на род жен ня Т. Шев чен ка). – Прим.: 9 назв.

2230. Гна ти шак М. Історія літе ра ту ри в Ук раїні / Ми ко ла Гна ти шак. 
– 2003. – № 5. – С. 18–20. – Прим.: 10 назв.

2231. Гна тюк М. Ми хай ло Воз няк як істо рик ук раїнської літе ра ту-
ри / Ми хай ло Гна тюк. – 2009. – № 7-8. – С. 57–61. – Прим.: 11 назв.

2232. Го ло бо родь ко Я. Геніаль ний тріумвірат: Лесь Кур бас, Ми ко-
ла Куліш, Мар’ян Кру шель ниць кий / Яро слав Го ло бо родь ко. – 2005. – 
№ 11. – С. 33–41. – Прим.: 7 назв.

2233. Го ло вай І. Їх єдна ла до ля Ук раїни: Іван Фран ко й Ук раїнські 
січові стрільці / Іри на Го ло вай. – 2006. – № 7. – С. 49–52. – (До 150-річчя 
І. Фран ка). – Прим.: 17 назв.

2234. Дзю ба І. Ду ховні спу с то шен ня і транс фор мації в ук раїнсько-
му суспільстві ХХ ст. / Іван Дзю ба. – 2001. – № 3. – С. 9–10.

2235. Дзю ба І. Національ на куль ту ра як чин ник май бут тя Ук раїни: 
(ви с туп на 4-му Міжна род но му кон гресі ук раїністів, що відбув ся 26–29 
серп. 1999 р. в Одесі) / Іван Дзю ба. – 1999. – № 12. – С. 2–7.

2236. Дзю ба І. Та рас Шев чен ко і Віктор Гю го / Іван Дзю ба. – 1997. – 
№ 4. – С. 1–6. – (Ук раїнська літе ра ту ра у світо во му кон тексті). – Прим.: 
1–25; № 5-6. – С. 1–6. – Прим.: 26–43; № 7. – С. 2–7. – Прим.: 44–51. 

2237. Іва нові Дзюбі – 75. – Із ко гор ти под виж ників / Ана толій 
Шев чен ко. Моє сло во про ліде ра шістде сят ників / Ро ман Іва ни чук. Під 
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зна ком Іва на Дзю би / Віталій Дон чик. Цілісність індивіду аль ності / 
Ми ко ла Ільниць кий. Філо софія і пси хо логічний час «не ок ре мо» взя то-
го жит тя / Во ло ди мир Ба зи левсь кий. – 2006. – № 7. – С. 53–60.

2238. Дон цов Д. Два ан та гоністи (П. Куліш і Т. Шев чен ко) / Дми т-
ро Дон цов. – За вид.: Дон цов Д. Дні літе ра ту ри на шої до би (То рон то, 
1958). – 2006. – № 4. – С. 54–59. – (З ду хов ної спад щи ни).

2239. Дон чик В. Ще один крок / інтерв’ю кор. «Ди во сло ва» з член-
ко ром НА НУ, д-ром філол. на ук Віталієм Дон чи ком. – 1998. – № 6. 
– С. 11–13. [Про ство рен ня фун да мен таль ної ба га то том ної історії 
ук раїнської літе ра ту ри; про пе ре ви дан ня «Історії ук раїнської літе ра-
ту ри ХХ століття».]

2240. За го руй ко Н. Пе да гогічна по ема в ли с тах: ли с ти ук раїнських 
в’язнів сумління до своїх дітей / На талія За го руй ко. – 2010. – № 8. 
– С. 56–62. – Прим.: 19 назв. [Епісто лярій В. Сту са, В. Чор но во ла, 
І. Світлич но го, М. Гор ба ля, І. Со куль сь ко го, В. Мар чен ка.]

2241. Збо ровсь ка Н. Ук раїнська літе ра ту ра в умо вах ма со вої куль-
ту ри / Ніла Збо ровсь ка. – 2008. – № 4. – С. 47–50. – Прим.: 10 назв.

2242. Іва ни шин М. Ди с курс національ ної іден тич ності: підста ви до 
вив чен ня / Ми ро сла ва Іва ни шин. – 2009. – № 4. – С. 40–41. – Прим.: 
8 назв.

2243. Іван чен ко Р. …До гли би ни влас ної ки шені: (Ме це нат ст во й 
ук раїнська літе ра ту ра та жур налісти ка) / Ро ман Іван чен ко, Олесь Іван-
чен ко. – 2000. – № 5. – С. 9–14. [Про Є. Чи ка лен ка.]

2244. Ільниць кий М. Бо г дан-Ігор Ан то нич в оцінці Євге на Ма ла ню-
ка / Ми ко ла Ільниць кий. – 1999. – № 5. – С. 7–9. – Прим.: 9 назв.

2245. Ільниць кий М. Ли царсь кий турнір за… літе ра ту ру: су час-
ний ко мен тар до по леміки між С. Єфре мо вим і М. Євша ном / Ми ко ла 
Ільниць кий. – 2003. – № 9. – С. 7–9. – Прим.: 9 назв.

2246. Ільниць кий М. Ук раїнська по воєнна еміграційна кри ти ка / 
Ми ко ла Ільниць кий. – Ма ле літе ра тур не відрод жен ня. – 2000. – № 4. 
– С. 2–7. – Прим.: 30 назв; Об’єднані сло вом. – 2000. – № 11. – С. 7–11. – 
Прим.: 28 назв.

2247. Кли мен то ва О. Істо ри ко-літе ра тур ний фе но мен «Празь кої 
шко ли» / Оле на Кли мен то ва. – 2003. – № 10. – С. 13–18. – Прим.: 
18 назв.
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2248. Ко валів Ю. Київська по етич на шко ла / Юрій Ко валів. – 2010. 
– № 12. – С. 43–47. – Прим.: 17 назв.

2249. Ко ломієць Л. Ук раїнська сло весність в ан г ло мов них дже-
ре лах: перші літе ра тур но-кри тичні публікації та пе ре кла ди / Ла да 
Ко ломієць. – 2000. – № 1. – С. 7–10. – (Ук раїнська літе ра ту ра се ред 
інших літе ра тур світу). – Прим.: 12 назв.

2250. Ко с тен ко Л. Геній в умо вах за бло ко ва ної куль ту ри / Ліна 
Ко с тен ко. – Пер шод рук: Літе ра тур на Ук раїна (1991). – 2001. – № 2. – 
С. 2–7.

2251. Ку цен ко Л. З’їзд МУ Ру вітає Євге на Ма ла ню ка / публікація 
док. «Об’єднан ня Ук раїнських пись мен ників МУР ВПП Ма ла нюк 
Євген у Ре ген збурзі / Учас ни ки і гості І з’їзду ук раїнських пись мен-
ників, членів МУ Ру» Ле оніда Ку цен ка. – 2003. – № 7. – С. 27. – (Наші 
публікації).

2252. Ку цен ко Л. Во ло ди мир Со сю ра і Євген Ма ла нюк: історія 
твор чо го діало гу / Ле онід Ку цен ко. – 2007. – № 1. – С. 49–53. – Прим.: 
10 назв.

2253. Ку чинсь кий М. Люд ми ла Ста риць ка-Чер няхівська про 
творчість Бо ри са Грінчен ка / Ми ко ла Ку чинсь кий. – 1994. – № 5-6. – 
С. 55–59. – Прим.: 14 назв.

2254. Леп кий Б. Декілька про б лем з ук раїнської літе ра ту ри: (інфор-
маційна стат тя) / Бо г дан Леп кий; публ. Ми ко ли Ільниць ко го. – За вид.: 
На черк історії ук раїнської літе ра ту ри (Мюн хен, 1991). – 1997. – № 11. 
– С. 3–5.

2255. Ліпниць ка І. Ду хов на спад коємність: М. Дра го ма нов і 
С. Єфре мов / Інна Ліпниць ка. – 2008. – № 8. – С. 53–55. – Прим.: 
12 назв.

2256. Ло щинсь ка Н. Літе ра турні дис кусії 20–30-х рр.: від по лемічних 
за пе ре чень до політич них до носів / На та ля Ло щинсь ка. – 2000. – № 1. – 
С. 13–15. – Прим.: 22 на зви.

2257. Ло щинсь ка Н. По гляд на ук раїнізацію крізь приз му ху дож нь-
о го та ме му ар но го тво ру [20–30-ті ро ки] / На та ля Ло щинсь ка. – 2000. 
– № 6. – С. 2–4. – Прим.: 11 назв.

2258. Ло щинсь ка Н. «Чер во ний шлях» і не ок ла си ки / На та ля 
Ло щинсь ка. – 1999. – № 6. – С. 8–10. – Прим.: 11 назв.
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2259. Ма сен ко Л. «Що ден ни ки» Сергія Єфре мо ва як істо рич не й 
філо логічне дже ре ло / Ла ри са Ма сен ко. – 2000. – № 1. – С. 10–13. 

2260. Матвєєв А. Тар новські в долі Шев чен ка / Ана толій Матвєєв. – 
1994. – № 3. – С. 51–53.

2261. Мов чан Р. Особ ли вості ос мис лен ня ук раїнсько го мо дернізму 
1920-х рр. / Раїса Мов чан. – 2010. – № 4. – С. 48–54. – Прим.: 32 на зви.

2262. Муш ке тик Ю. Честь і обов’язок да ти жит тя в слові / Юрій 
Муш ке тик. – 1997. – № 2. – С. 3–9. [В ос но ву статті по кла де но до повідь 
на ІІ з’їзді пись мен ників Ук раїни.]

2263. Но вак В. Пе ре гук вер шин, або Ма к сим Риль сь кий про Та ра-
са Шев чен ка / Ва лен ти на Но вак. – 1998. – № 7. – С. 61–63. – (З ре дакц. 
по шти).

2264. Но ви ков А. Го голівські тра диції у твор чості дра ма тургів те а т ру 
ко ри феїв / Ана толій Но ви ков. – 2009. – № 4. – С. 51–55. – (До 200-річчя 
від дня на род жен ня М. Го го ля). – Прим.: 19 назв. 

2265. Но ви ков А. Ук раїнська куль ту ра і російсь ка ксе но фобія: 
до пи тан ня національ ної дра ма тургії дру гої по ло ви ни ХІХ – по чат ку 
ХХ ст. / Ана толій Но ви ков. – 2005. – № 6. – С. 52–56. – Прим.: 10 назв.

2266. Пан чен ко В. Меч Щер биць ко го про ти «Ме ча Арея»: епізо ди 
історії ук раїнської літе ра ту ри по чат ку 1970-х років / Во ло ди мир Пан-
чен ко. – 2004. – № 9. – С. 53–60. – Прим.: 19 назв.

2267. Пись мен ни ки – ла у ре а ти Національ ної премії Ук раїни 
ім. Та ра са Шев чен ка. Ла у ре а ти премії 2002 р.: [спи ски імен]. – 2002. – 
№ 4. – С. 25.

2268. Поліщук Я. Ми ко ла Го голь і ук раїнська літе ра ту ра / Яро слав 
Поліщук. – 2005. – № 11. – С. 29–32. – Прим.: 11 назв.

2269. Поліщук Я. Істо рич на й аісто рич на орієнтації в літе ра турі 
кінця ХІХ – по чат ку ХХ ст. / Яро слав Поліщук. – 1999. – № 8. – С. 2–3. 
– Прим.: 5 назв.

2270. Поліщук Я. «По ет ду хов ної сво бо ди»: Та рас Шев чен ко в 
оцінці Ва си ля Бар ки / Яро слав Поліщук. – 2006. – № 5. – С. 46–50. – 
(На ша Шев ченкіана). – Прим.: 11 назв. 

2271. Свер стюк Є. Го голь і Шев чен ко в Пе тер бурзі / Євген Свер-
стюк. – 2009. – № 4. – С. 56–58. – (До 200-річчя від дня на род жен ня 
М. Го го ля).
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2272. Си вокінь Г. Історія літе ра ту ри як твор че зав дан ня / Гри горій 
Си вокінь. – 2001. – № 3. – С. 11–13. – Прим.: 14 назв. [Про про б ле ми, 
пов’язані із за ду мом Ін-ту літе ра ту ри ім. Т.Г.Шев чен ка ство ри ти фун-
да мент. пра цю ака деміч. ґрун тов ності – «Історію ук раїнської літе ра ту-
ри» від дав ни ни до сьо го ден ня.]

2273. Со ро ка П. «Сло во праг не душі…»: (Історія однієї друж би 
[Б. Хар чу ка і Я. Со ро ки]) / Пе т ро Со ро ка. – 1994. – № 9. – С. 6–9.

2274. Та ран Л. Со нет не ок ла сиків Ми ко ли Зе ро ва і Ма к си ма Риль-
сь ко го / Люд ми ла Та ран. – 1994. – № 1. – С. 9–12.

2275. Те п ла Ю. Ми ко ла Гна ти шак: «Моє сер це на Ук раїні». Ми ну-
ло 100 років од дня на род жен ня вче но го / Юлія Те п ла. – 2003. – № 5. 
– С. 13–17. – Прим.: 11 назв.

2276. Те п ла Ю. На світо гляд них ба ри ка дах: дис кусії 20–30-х рр. 
ХХ ст. в західноу країнсько му літе ра тур но му про цесі / Юлія Те п ла. – 
2005. – № 12. – С. 53–56. – Прим.: 11 назв.

2277. Ти хо лоз Б. Шу кан ня ме то ду. Розвій ук раїнської історії літе-
ра ту ри у тра к ту ванні Ми ко ли Гна ти ша ка / Бо г дан Ти хо лоз. – 2003. – 
№ 5. – С. 20–22. – Прим.: 4 на зви.

2278. Фе до рен ко Є. Ми хай ло Ко цю бинсь кий і Ма к сим Горь кий / 
Євген Фе до рен ко. – 1999. – № 1. – С. 7–9. – Прим.: 18 назв.

2279. Чер нюк С. Та рас Шев чен ко й То дось Ось мач ка: на пе ре хресті 
дис курсів / Сніжа на Чер нюк. – 2002. – № 5. – С. 6–8. – Прим.: 9 назв.

2280. Чехівський О. Шев чен ко ва мудрість у «Що ден ни ках» Сергія 
Єфре мо ва / Олексій Чехівський. – 2004. – № 7. – С. 12–14. – (190-річчя 
від дня на род жен ня Т. Шев чен ка).

2281. Чи ка лен ко Є. «Го ре на ше, що і ко лись, і те пер ми не мо жем 
од но стай но ста ти до праці, до бо роть би…»: ли с ти ме це на та Євге на 
Чи ка лен ка до кла си ка Ми хай ла Ко цю бинсь ко го / Євген Чи ка лен ко; 
[пе редм.] Іго ря Ко цю бинсь ко го. – 2001. – № 12. – С. 17–19.

2282. Шев чен ко Л. Яви ще ла ти но мов ної по езії в історії ук раїнської 
лі те ра ту ри / Люд ми ла Шев чен ко. – 2004. – № 5. – С. 41–43. – Прим.: 
6 назв.

2283. Ярем чук І. Світло носні вер хо ви ни Іва на Де ни сю ка: штри хи до 
порт ре та вче но го-літе ра ту роз нав ця й фольк ло ри ста / Іри на Ярем чук. – 
2007. – № 7. – С. 48–51. – Прим.: 9 назв.
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2284. Яцен ко Б. Ще раз про ав то ра «Сло ва о пол ку Іго ревім»: [до 
200-ліття пер шод ру ку] / Бо рис Яцен ко. – 2001. – № 5. – С. 7–9. – Прим.: 
21 на зва.

Зтеоріїлітератури
2285. Ас таф’єв О. Інтер тек сту альність як літе ра тур на стра тегія / 

Оле к сандр Ас таф’єв. – 2000. – № 2. – С. 5–7. – Прим.: 12 назв.

2286. Ас таф’єв О. Стилізація: сліди чу жо го в тексті / Оле к сандр 
Ас таф’єв. – 1999. – № 6. – С. 6–8. – Прим.: 13 назв.

2287. Бер надсь ка Н. Перші спро би ос мис лен ня ро ма ну як жан ру 
ви к ла да ча ми універ си те ту свя то го Во ло ди ми ра / Ніна Бер надсь ка. – 
2004. – № 10. – С. 64–66. – Прим.: 13 назв.

2288. Бов сунівська Т. Міфо ло ге ма як ре зи стент ний склад ник літе-
ра ту ри / Те тя на Бов сунівська. – 2010. – № 8. – С. 49–52. – Прим.: 10 
назв.

2289. Вертій О. По бу то во-пси хо логічна течія і особ ли вості типізації 
в ук раїнській літе ра турі 70–90-х рр. ХІХ ст. / Олексій Вертій. – 2004. – 
№ 12. – С. 62–66. – Прим.: 13 назв.

2290. Гай о вич Г. Ак цент на ху дожніх вар то стях літе ра тур но го тво-
ру. На ма теріалі досліджен ня Іва на Світлич но го лібре то Бо г да на-Іго ря 
Ан то ни ча «Дов буш» / Га ли на Гай о вич. – 2005. – № 6. – С. 56–58. – 
Прим.: 5 назв.

2291. Гри зун А. Су гестія в ук раїнській по езії / Ана толій Гри зун. – 
2003. – № 2. – С. 11–13. – Прим.: 15 назв.

2292. Дми т рен ко М. Жан ро ва спе цифіка ук раїнських на род них дум 
/ Ми ко ла Дми т рен ко. – 2008. – № 9. – С. 40–44. – Прим.: 33 на зви.

2293. За хар чук І. Ген дер на аси метрія ка но ну соціалістич но го 
ре алізму: версія Іри ни Вільде / Іри на За хар чук. – 2006. – № 6. – 
С. 48–53. – Прим.: 11 назв.

2294. Іва ни шин П. Від «пись ма» до літе ра ту ри, або Істи на як 
сутність ми с тец тва сло ва / Пе т ро Іва ни шин. – 2009. – № 9. – С. 45–50. – 
(Осібний по гляд). – Прим.: 28 назв. 

2295. Іва ни шин П. «Ес те ти ка Шев чен ка» як сутність гер ме нев ти ки 
Дми т ра Дон цо ва / Пе т ро Іва ни шин. – 2008. – № 10. – С. 52–56. – Прим.: 
15 назв. 
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2296. Ігор (Ісічен ко), архієпи с коп. По лемічна літе ра ту ра пе ред 
ви к ли ком нескінчен но сти / Ігор (Ісічен ко). – 2008. – № 12. – С. 33–36. – 
Прим.: 11 назв. 

2297. Ільниць кий М. Іван Фран ко й Адам Міцке вич: до про б ле ми 
вал лен ро диз му / Ми ко ла Ільниць кий. – 1999. – № 6. – С. 2–5. – Прим.: 
18 назв.

2298. Ка чу ровсь кий І. Англійсь ка ба ла да як улюб ле ний жанр 
ро ман тиків / Ігор Ка чу ровсь кий. – 1998. – № 7. – С. 7–10.

2299. Ка чу ровсь кий І. По нят тя про ком по зицію ху дож нь о го тво-
ру / Ігор Ка чу ровсь кий. – 2006. – № 5. – С. 35–40. [Пер шод рук розділу 
праці «Ге не ри ка і архіте к тоніка».]

2300. Ко валів Ю. Літе ра ту роз нав ча ен ци к ло педія: [фраг мен ти май-
бут ньо го слов ни ка] / ук ла дач Юрій Ко валів. – «А». – 2003. – № 3. – 
С. 23–24; № 5. – С. 22–23.

2301. Ле сик В. Різно е ле ментні жан рові стру к ту ри: (Но тат ки з 
теорії літе ра ту ри) / Ва силь Ле сик. – 1999. – № 2. – С. 2–3.

2302. Лімборсь кий І. Ро ко ко в ук раїнській літе ра турі: шля хи ста-
но в лен ня літе ра тур но го сти лю / Ігор Лімборсь кий. – 2002. – № 6. – 
С. 7–10. – Прим.: 14 назв.

2303. Лімборсь кий І. Ху дожній про грес: ілюзія чи ре альність?: 
(де які тен денції роз вит ку ук раїнської по езії по чат ку ХІХ ст.) / Ігор 
Лімборсь кий. – 1995. – № 8. – С. 10–13. – Прим.: 9 назв.

2304. Мар ко В. Ко ди ху дож нь о го тек сту: на зрізі жан ро тво рен ня / 
Ва силь Мар ко. – 2007. – № 10. – С. 52–55. – Прим.: 6 назв.

2305. Мар ко В. Ко ду ван ня ху дож нь о го тек сту / Ва силь Мар ко. – 
2007. – № 8. – С. 54–59. – Прим.: 13 назв. – До да ток: Ба ла да про дівчи ну, 
що бу ла осінь / В. Вовк.

2306. Ми цан М. Місце де ка дан су в ук раїнській літе ра турі на зламі 
ХІХ – ХХ ст. / Марія Ми цан. – 2007. – № 4. – С. 55–58. – Прим.: 14 назв.

2307. Мов чан Р. Куль ту ро логічна пре ам бу ла не ок ла сич но го дис-
кур су в ук раїнській літе ра турі 1920-х / Раїса Мов чан. – 2009. – № 4. – 
С. 42–46. – (Студії твор чості не ок ла сиків). – Прим.: 16 назв.

2308. Наєнко М. Ди с курс мо дер но го літе ра ту роз нав ст ва / Ми хай ло 
Наєнко. – 2002. – № 11. – С. 4–8. – Прим.: 23 на зви.
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2309. Наєнко М. Літе ра ту роз навчі ме то до логії як про б ле ма: [вступ-
на доп. на філо лог. семінарі КНУ ім. Т. Шев чен ка «Те о ре тичні й ме то-
до лог. про б ле ми літе ра ту роз нав.»] / Ми хай ло Наєнко. – 2004. – № 5. 
– С. 44–46. – Прим.: 5 назв.

2310. Наєнко М. Ме му а ри як історія су час ни ка / Ми хай ло Наєнко. 
– 2003. – № 11. – С. 17–19.

2311. На у мен ко Н. Ук раїнське вільне віршу ван ня у шкільно му вив-
ченні / На талія На у мен ко. – 2008. – № 10. – С. 47–51. – Прим.: 32 на зви.

2312. Не с те рак О. Ме то ди ка тек сто во го аналізу Р. Бар та / Оле на 
Не с те рак; [вступ не сл.] «Ху дожній твір і текст» Гри горія Си во ко ня. – 
1996. – № 7. – С. 10–14. – Прим.: 12 назв.

2313. Поліщук Я. Сим во ли і ме та мор фо зи: (Своєрідність хри сти ян-
ської сим воліки в мо дерній ук раїнській по езії пер ших де ся тиліть ХХ ст.) 
/ Яро слав Поліщук. – 1997. – № 12. – С. 2–5. – Прим.: 4 на зви.

2314. Поліщук Я. Фольк лор ний код в ук раїнській літе ра турі / Яро-
слав Поліщук. – 2008. – № 9. – С. 45–49. – Прим.: 13 назв.

2315. По та пен ко Г. Зно ву про дис курс мо дернізму, або «Дво ли кий 
Янус» ук раїнсько го мо дернізму / Ган на По та пен ко, Яро слав По та пен-
ко. – 2001. – № 6. – С. 39–40. 

2316. Реч ка А. Особ ли вості ком по зиції «дра ми для чи тан ня» / Ана-
стасія Реч ка. – 2002. – № 5. – С. 8–11. – Прим.: 12 назв.

2317. Си вокінь Г. Аксіологічна сутність і тео ре тич ний зміст «євро-
пей сь кості» в ук раїнській літе ра турі епо хи ба ро ко / Гри горій Си вокінь. 
– 2005. – № 4. – С. 56–58. – Прим.: 10 назв.

2318. Си вокінь Г. «По ст ко лоніалізм» у су часній ук раїнській літе-
ра турі: сим пто ми, тен денції, яви ща / Гри горій Си вокінь. – 2003. – № 7. 
– С. 8–12. – Прим.: 7 назв.

2319. Шля хо ва Н. Фе но мен ав то ра в ук раїнсько му літе ра ту роз-
навстві: [з доп. на V Міжнар. кон гресі ук раїністів в Уж го роді] / Нон на 
Шля хо ва. – 2003. – № 1. – С. 12–16. – Прим.: 17 назв.

2320. Шу ми ло Н. Літе ра ту ра для на ро ду і про на род як ес те тич-
на про б ле ма в ук раїнській прозі кінця ХІХ – по чат ку ХХ ст. / На та ля 
Шу ми ло. – 2003. – № 1. – С. 10–12. – Прим.: 13 назв.
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Образиймотивиутворчості
окремихписьменниківілітератур

2321. Але к сан д ро ва Г. «Порт рет» Ми ко ли Го го ля і «Ху дож ник» 
Та ра са Шев чен ка: за гад ка та лан ту і світу ми с тец тва / Га ли на Але к сан д-
ро ва. – 2006. – № 3. – С. 55–58. – (На ша Шев ченкіана). – Прим.: 15 назв.

2322. Ас таф’єв О. Гон та: дві кон цепції літе ра тур но го об ра зу: 
[Т. Шев чен ко та Є. Ма ла нюк] / Оле к сандр Ас таф’єв. – 2000. – № 9. – 
С. 5–6. – Прим.: 16 назв.

2323. Бар тош ко С. Ми хай ло Дра го ма нов про релігійні мо ти ви у 
твор чості Та ра са Шев чен ка / Світла на Бар тош ко. – 1996. – № 8. – 
С. 59–62. – (З ре дакц. по шти). – Прим.: 16 назв.

2324. Бов сунівська Т. Те ма мов чаз но го про ро ка в ук раїнсько му 
ро ман тизмі / Те тя на Бов сунівська. – 1997. – № 3. – С. 3–8. – Прим.: 
15 назв.

2325. Дер ка чо ва О. Мо тив сон це по клон ниц тва у ліриці 20-х рр. 
ХХ ст.: на ма теріалі текстів А. Каз ки, П. Ти чи ни, В. Свідзинсь ко го / 
Оль га Дер ка чо ва. – 2005. – № 4. – С. 49–53. – Прим.: 11 назв.

2326. Дон цов Д. Геть ман Ма зе па в західноєвро пейській літе ра турі / 
Дми т ро Дон цов; пер. з рос. Оле ся Лупія. – За вид.: Ук ра ин ская жизнь 
(Мо ск ва, 1913, № 4). – 1994. – № 7. – С. 5–9. – (До 350-річчя від дня 
на род жен ня І. Ма зе пи).

2327. Дрозд Л. Сми сло ве на пов нен ня об ра зу Ісу са Хри ста в по етів 
«празь кої шко ли» / Ле ся Дрозд. – 2005. – № 8. – С. 64–69. – Прим.: 
20 назв. – [До те ми:] Для пам’яті, для роз мис лу: [ряд ки Оле к си Сте-
фа но ви ча і Галі Ма зу рен ко].

2328. Єре мен ко О. Різдвя на по езія ХХ століття: стис лий ог ляд /
Ок са на Єре мен ко. – 2009. – № 1. – С. 45–47. – Прим.: 3 на зви. 

Див. та кож № 3028–3034

2329. За славсь кий І. По езія во гнен них літ: [до 55-річчя Пе ре мо ги] / 
Ісай За славсь кий. – 2000. – № 5. – С. 6–9.

2330. За хар чук І. Досвід війни у ху дожній свідо мості шістде сят-
ників: [Григір Тю тюн ник, В. Дрозд, Є. Гу ца ло, Р. Андріяшик] / Іри на 
За хар чук. – 2007. – № 6. – С. 42–48. – Прим.: 12 назв.
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2331. За хар чук І. Дру га світо ва війна і ху дожній досвід ук раїнської 
еміграційної літе ра ту ри / Іри на За хар чук. – 2007. – № 9. – С. 54–58. – 
Прим.: 7 назв.

2332. Ільниць кий М. Гар монія сер ця і чо ла. Маркіян Шаш ке вич і 
Бо г дан-Ігор Ан то нич: релігійні мо ти ви / Ми ко ла Ільниць кий. – 2003. – 
№ 5. – С. 2–4. – Прим.: 5 назв.

2333. Ільниць кий М. Об раз нічно го не ба: ар хе тип міся ця у по езії 
Б.-І. Ан то ни ча, Ф.-Ґ. Лор ки та І. Ка лин ця / Ми ко ла Ільниць кий. – 2003. 
– № 10. – С. 2–5. – Прим.: 15 назв.

2334. Куд ряв цев М. Хо ло кост-33 в ху дожніх інтер пре таціях: 
[У. Сам чук, В. Бар ка, В. Гросс ман та ін.] / Ми хай ло Куд ряв цев. – 1999. 
– № 9. – С. 7–10. – Прим.: 4 на зви.

2335. Куд ря шо ва М. Об раз Ук раїни у твор чості не ок ла сиків / 
Ма ри на Куд ря шо ва. – 1998. – № 4. – С. 6–8. – Прим.: 8 назв.

2336. Лав рен чук В. Зви тяж цем – че рез три віки [Іван Ма зе па] / 
Во ло ди мир Лав рен чук. – 2008. – № 6. – С. 47–51. – Прим.: 13 назв.

2337. Лав рен чук В. Об раз Іва на Ма зе пи в давній ук раїнській літе ра-
турі / Во ло ди мир Лав рен чук. – 2009. – № 2. – С. 56–60. – Прим.: 13 назв.

2338. Лав рен чук В. По с тать Іва на Ма зе пи у світо во му пись-
менстві. Ху дож ньо-ес те тич не ос воєння жит тя й діяль ності геть ма на в 
ук раїнській літе ра турі ХІХ ст. / Во ло ди мир Лав рен чук. – 2008. – № 1. 
– С. 39–43. – Прим.: 11 назв.

2339. Лав ре нюк В. Об раз геть ма на Іва на Ма зе пи – істо рич ний і 
літе ра тур ний / Віолет та Лав ре нюк. – 2006. – № 12. – С. 48–51. – Прим.: 
23 на зви.

2340. Ле бедівна Л. Релігійно-містичні мо ти ви про зи Ан то на 
Ло тоць ко го та Катрі Гри не ви че вої / Ла ри са Ле бедівна. – 2005. – № 9. – 
С. 62–65. – Прим.: 5 назв.

2341. Ма сен ко Л. Об раз Ма зе пи в по езії Шев чен ка і Пушкіна / 
Ла ри са Ма сен ко. – 2000. – № 12. – С. 8–11. – Прим.: 9 назв.

2342. Маць ко В. Сенс жит тя: лю ди на і світ на тлі пред мет ності. 
До 75-ліття Го ло до мо ру в Ук раїні / Віталій Маць ко. – 2008. – № 11. – 
С. 33–37. – Прим.: 7 назв.
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2343. На бок М. Дис по зиція «своє–чу же» як ви яв національ но го 
ха ра к те ру в ук раїнських на род них ду мах / Ма ри на На бок. – 2003. – 
№ 10. – С. 18–22. – Прим.: 4 на зви.

2344. Но ви ков А. Об раз ук раїнської жінки-страд ниці в п’єсах дра-
ма тургів те а т ру ко ри феїв / Ана толій Но ви ков. – 2004. – № 7. – С. 55–58. 
– Прим.: 9 назв.

2345. Ось мак Н. Особ ли вості ху дож ньої транс фор мації об ра зу 
пісні в по езії Оле к сан д ра Оле ся та Гриць ка Чу прин ки / Ніна Ось мак. – 
2009. – № 11. – С. 57–60. – Прим.: 10 назв.

2346. Пе рев’яз ко Р. Ідея со бор ності в ху дожній твор чості Січо вих 
стрільців / Ро к со ла на Пе рев’яз ко. – 2004. – № 12. – С. 67–68. – (З ре -
дакц. по шти). – Бібліогр.: 8 назв.

2347. Поліщук Я. Ук раїна Ан то на Че хо ва / Яро слав Поліщук. – 
2005. – № 8. – С. 69–72. – Прим.: 13 назв.

2348. П’ята чен ко С. Ідея со бор ності Ук раїни в по езії Оле к сан д ра 
Оле ся і Євге на Ма ла ню ка / Сергій П’ята чен ко. – 2005. – № 7. – С. 52–56. 
– Прим.: 8 назв.

2349. Сла бош пиць кий М. Ма зе пин дзвін / Ми хай ло Сла бош пи-
цький. – 1994. – № 7. – С. 3–5. – (До 350-річчя від дня на род жен ня геть-
ма на).

2350. Слонь овсь ка О. Міфо по е тич на па ра диг ма не за леж ної Ук раї-
ни в ліриці Іва на Фран ка, Євге на Ма ла ню ка, Іва на Баг ря но го та Оле-
га Оль жи ча / Оль га Слонь овсь ка. – 2007. – № 9. – С. 59–64; № 10. – 
С. 56–60. – Прим.: 27 назв.

2351. Цер на Г. Донкіхо ти двад ця тих / Ган на Цер на. – 1998. – № 6. 
– С. 2–6. – Прим.: 12 назв. [Про ремінісценції «донкіхот ст ва» у тво рах 
М. Куліша, Ю. Яновсь ко го та Я. Га ла на.]

2352. Чо пик Р. Різдвя не ди во Те тер ва ковсь ко го / Ро с ти слав Чо пик. 
– 2009. – № 1. – С. 42–44. – Прим.: 4 на зви.

2353. Шев чук В. Об раз Бо г да на Хмель ниць ко го в давній ук раїнській 
літе ра турі / Ва лерій Шев чук. – 1995. – № 12. – С. 3–9.

2354. Ше лест В. «Кар на» і «жля» у «Слові о пол ку Іго ревім» / Во ло-
ди мир Ше лест. – 1994. – № 12. – С. 3–5. – Прим.: 11 назв.

Див. також № 2567, 2647, 2736
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2355. Бон дар чук Л. Мовні уро ки Бо ри са Те на / Люд ми ла Бон дар  чук. 
– 1995. – № 7. – С. 60–63. – Зі змісту: З до роб ку Бо ри са Те на: [пе ре кла ди:] 
Ури вок з «Одіссеї»; Ури вок з тра гедії Есхіла «Про ме тей За ку тий».

2356. Бон дар чук Л. Пе ре к ла дач з Бо жої ми лості: (до 100-річчя від 
дня на род жен ня Бо ри са Те на) / Люд ми ла Бон дар чук. – Бесіда Л.І. Бон-
дар чук зі сту ден та ми Р. Здо ри ком, О. Со ко ловсь кою, Ю. Ко том: [стат тя 
пер ша]. – 1997. – № 12. – С. 51–53; Бо рис Тен – по ет: (Стат тя дру га) / 
бесіда Л.І. Бон дар чук з Р. Здо ри ком та О. Со ко ловсь кою. – 1998. – 
№ 3. – С. 43–45; Бо рис Тен – пе да гог: (Стат тя тре тя, ос тан ня) / бесіда 
Л.І. Бон дар чук з Р. Здо ри ком та О. Со ко ловсь кою. – № 6. – С. 48–49. 
– (З ду хов ної спад щи ни).

2357. Галь чук О. Го рацій і Зе ров: діалог че рез ти ся чоліття: (до 
 110-ліття від дня на род жен ня Ми ко ли Зе ро ва) / Ок са на Галь чук. – 2000. 
– № 4. – С. 7–11. – Прим.: 9 назв.

2358. Дев дюк І. «Хо четь ся співа ти ще по-італійсь ки, по-грець ки, 
ла ти ною…»: (Пан те лей мон Куліш – поліглот і пе ре кла дач) / Іван на 
Дев дюк. – 1997. – № 11. – С. 11–14. – Бібліогр.: 16 назв.

2359. За славсь кий І. Ми ко ла Зе ров – пе ре кла дач: (на ма теріалі 
ук раїнської інтер пре тації по езій О. Пушкіна) / Ісай За славсь кий. – 
1999. – № 7. – С. 9–13. – Прим.: 8 назв.

2360. Зорівчак Р. Жит тя, відда не ху дож нь о му сло ву Ук раїни: до 
100-річчя від дня на род жен ня Гри горія Ко чу ра / Ро к со ла на Зорівчак. – 
2008. – № 11. – С. 59–63. – (Зга дай мо). – Прим.: 12 назв.

2361. Зорівчак Р. Твор чий под виг Іри ни Сте шен ко. До 110-річчя 
від дня на род жен ня / Ро к со ла на Зорівчак. – 2008. – № 7. – С. 50–53. – 
Бібліогр.: 6 назв.

2362. Ігна тен ко Г. Ми ко ла Гнідич – рап сод ро ман тич ної до би / Ган-
на Ігна тен ко. – 2002. – № 7. – С. 61–62. – (З ду хов ної спад щи ни).

2363. Ко ва лець Л. Юрій Федь ко вич як інтер пре та тор світо вої 
по етич ної дра ма тургії: грані важ ли во го і непізна но го / Лідія Ко ва лець. 
– 2010. – № 4. – С. 60–64. – (Осібний по гляд). – Прим.: 30 назв.

2364. Ко ломієць Л. Діалог ти танів: «Тра гедія Мак бе та» Шекспіра в 
ук раїнсько му пе ре кладі То до ся Ось мач ки / Ла да Ко ломієць. – 1999. – 
№ 3. – С. 4–9. – Прим.: 18 назв.
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2365. Крав чен ко Л. Фе но мен май стер ності Сту са-пе ре кла да ча. На 
ма теріалі по езій Р.М. Рільке / Ле ся Крав чен ко. – 2008. – № 1. – С. 53–58.– 
(До не до жи то го 70-ліття По е та / Сту соз навчі студії). – Прим.: 15 назв.

2366. Кундзіч О. Де які пи тан ня пе ре кла ду творів Л.М. Тол сто го / 
Олексій Кундзіч. – 2004. – № 4. – С. 62–65. – (Пам’ятні да ти).

2367. Ман д ри ка М. Свя те Пись мо в ук раїнсько му вбранні / Ми ко ла 
Ман д ри ка. – 2000. – № 5. – С. 2–5. [Про пе ре кла ди Біблії ук раїнською 
мо вою, до к лад но – про пе ре клад П. Куліша, І. Пу люя, І. Не чуя-Ле виць-
ко го.]

2368. Он ко вич Д. До історії фо то: [суцвіття ук раїнських пе ре кла-
дачів: Н. Андріано ва, Бо рис Тен, М. Шу ми ло, І. Сте шен ко, Г. Ко чур, 
З. Білен ко, С. Ков че нюк, В. Ми сик] / Дми т ро Он ко вич. – 2000. – № 1. – 
С. 45.

2369. По по вич Є. «Ціле жит тя вчу ся мо ви…»: роз мо ва Люд ми ли 
Та ран з Євге ном По по ви чем (1996 р.) / Євген По по вич, Люд ми ла Та ран. 
– 2010. – № 6. – С. 51–55.

2370. Сав чин В. З епісто ляр ної спад щи ни Ми ко ли Лу ка ша й Гри-
горія Ко чу ра / Ва лен ти на Сав чин. – 2003. – № 3. – С. 11–14. – Прим.: 
51 на зва.

2371. Сав чин В. Творчість М. Лу ка ша в історії ук раїнсько го ху дож-
ньо го пе ре кла ду: (до 80-річчя від дня на род жен ня) / Ва лен ти на Сав чин. 
– 1999. – № 12. – С. 7–10. – Прим.: 16 назв. – Зі змісту: Ко ломієць В. 
О, сло во чар! Пам’яті Ми ко ли Лу ка ша [вірш].

2372. Та ран Л. Канів і Ме жиріч Євге на По по ви ча / Люд ми ла Та ран. 
– 2010. – № 6. – С. 50.

2373. Те теріна О. Іно національ на літе ра ту ра у твор чості Ми хай-
ла Ста риць ко го / Оль га Те теріна. – 2010. – № 11. – С. 48–52. – Прим.: 
23 на зви.

2374. Хар чук Р. «В час мо го ско ну не за кри вай те бал ко на»: до 
90-річчя від дня народження Ми ко ли Лу ка ша / Ро к са на Хар чук. – 2009. 
– № 12. – С. 52–54. – (ЛітАк цент).

2375. Хо рун жий Ю. Трид цять літе ра тур світу ук раїнською. До 95-річ-
чя з дня на род жен ня Гри горія Ко чу ра / Юрій Хо рун жий. – 2003. – № 11. 
– С. 68–69. – (Пам’ятні да ти).

Див. також № 1808, 2097, 2628, 2868, 3947, 3948
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2376. Сла бош пиць кий М. По до лан ня стра ху і по шук надії: Про за 
Ро ма на Андріяши ка / Ми хай ло Сла бош пиць кий. – 2003. – № 10. – 
С. 5–7.

2377. Гіле вич Н. Гідність по езії – гідність Батьківщи ни / Ніл Гіле-
вич; пе ре клав з біло рус. Р. Лубківський. – 1994. – № 10-11. – С. 3–5. – 
(До 85-річчя від дня на род жен ня Б.І. Ан то ни ча).

2378. Ільниць кий Д. Тек сто логічні особ ли вості підго тов ки «Пов-
но го зібран ня творів» Бо г да наІго ря Ан то ни ча / Да ни ло Ільниць кий. 
– 2009. – № 10. – С. 6–9. – (Бо г дан-Ігор Ан то нич: на у ко ве пізнан ня).

2379. Ільниць кий М. Філо софія «Брон зо вих м’язів»: (до 90-річчя 
від дня на род жен ня Бо г да наІго ря Ан то ни ча) / Микола Ільницький. – 
1999. – № 10. – С. 2–7. – Прим.: 19 назв.

2380. Ільниць кий О. Ме ди тація смерті: (роз ду ми над п’ять ма вірша-
ми Б.-І. Ан то ни ча) / Олег Ільниць кий; пе ре кла ли з англ. Я. Кра вець, 
М. Габ ле вич. – 1994. – № 10-11. – С. 5–7. – (До 85-річчя від дня на -
роджен ня Б.І. Ан то ни ча).

2381. Лас ло-Ку цюк М. Все на світі має свою ду шу / Ма г да ле на Лас-
ло-Ку цюк. – 1994. – № 10-11. – С. 3. – (До 85-річчя від дня на род жен ня 
Б.І. Ан то ни ча).

2382. Па в лик Р. До дітей – з до б рою ду шею: (шкіц до порт ре та Іва
на Баг му та) / Раїса Па в лик. – 1994. – № 1. – С. 58–59. – (До 90-ліття 
пись мен ни ка).

2383. Дзю ба І. Гро ма дянсь ка сна га і політич на прозірливість: (до 
90-річчя від дня на род жен ня Іва на Баг ря но го) / Іван Дзю ба. – 1996. – 
№ 10. – С. 3–8.

2384. Ма ри нен ко Ю. «Воєнна» про за Іва на Баг ря но го: «Лю ди на 
біжить над прірвою», «Ог нен не ко ло» / Юрій Ма ри нен ко. – 2001. – 
№ 12. – С. 9–12. – Прим.: 7 назв.

2385. Слонь овсь ка О. Ана томія національ ної ук раїнської ідеї в 
«Ог  нен но му колі» Іва на Баг ря но го. Міфічний ас пект внутрішньо го і 
зовнішньо го во ро га нації / Оль га Слонь овсь ка. – 2004. – № 1. – С. 5–13. 
– Прим.: 8 назв.
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2386. Гри зун А. Су ге стив на при ро да по ети ки Ми ко ли Ба жа на: до 
100-річчя від дня на род жен ня по ета / Ана толій Гри зун. – 2004. – № 10. 
– С. 47–50. – Прим.: 8 назв.

2387. Пи ли пен ко О. Ган на Барвінок: те ма тич ний спектр / Оле к сан-
д ра Пи ли пен ко. – 2005. – № 12. – С. 60–62. – Прим.: 8 назв.

2388. Го ло вань Т. Сло во творчість Ва си ля Бар ки / Та рас Го ло вань. 
– 2002. – № 9. – С. 7–8. – Прим.: 3 на зви.

2389. Ма ри нен ко Ю. «Світ ося я ний і свіжий…»: Ро ман Ва си ля Бар
ки «Рай» / Юрій Ма ри нен ко. – 2002. – № 6. – С. 2–5. 

2390. Мов чан Р. Ук раїнський лірник на аме ри канській землі: (до 
90-річчя Ва си ля Бар ки) / Раїса Мов чан. – 1998. – № 7. – С. 2–5. – Прим.: 
11 назв. 

Білецький Л. Осип Федькович... Див. № 2743

2391. За славсь кий І. І вче ний, і пе да гог: (до 115-ліття від дня на ро-
джен ня О.І. Білець ко го) / Ісай За славсь кий. – 1999. – № 11. – С. 9–12.

2392. Ко цю бинсь ка М. Етюд на те му листів Ка те ри ни Біло кур / 
Ми хай ли на Ко цю бинсь ка. – 2001. – № 3. – С. 14–17. – Прим.: 4 на зви.

2393. Гур бансь ка А. Звук па ву тин ки / Ан тоніна Гур бансь ка. – 2003. 
– № 4. – С. 69–73. – (До 70-річчя від дня на род жен ня Вікто ра Близ не
ця).

2394. Сла бош пиць кий М. Ду ша і пам’ять / Ми хай ло Сла бош пиць-
кий. – 2003. – № 4. – С. 67–69. – (До 70-річчя від дня на род жен ня Вікто
ра Близ не ця).

2395. Го ло бо родь ко Я. Творчість Са ви Бож ка / Яро слав Го ло бо-
родь ко. – 2004. – № 4. – С. 8–13. – Прим.: 5 назв.

2396. Ке вешлігеті О. Ху дож ня інтер пре тація ка лен дар но го ци к лу 
осені у твор чості Юлія Бор шо шаКум’ятсь ко го / Оль га Ке вешлігеті. – 
2000. – № 6. – С. 8–11. – Прим.: 11 назв.

2397. Ан то нен ко-Да ви до вич Б. І пись мен ник чу до вий, і пе да гог пре-
крас ний: [Сте пан Ва силь чен ко] / Бо рис Ан то нен ко-Да ви до вич; публ. 
підгот. Ва лерій Диш люк. – 1995. – № 7. – С. 3–8.

2398. Си до рен ко Т. Іме нем Марії. Об раз Бо го ро диці в хри сти-
янській ліриці Іва на Ве лич ковсь ко го / Те тя на Си до рен ко. – 2003. – № 7. 
– С. 13–15. – Прим.: 9 назв. 
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2399. Бон да рен ко А. Ху дожнє мо во мис лен ня п’єси: дар інстин к-
ту й інстинкт да ру: [«Чор на Пан те ра і Білий Медвідь» В. Вин ни чен ка] 
/ Ал ла Бон да рен ко. – 2005. – № 8. – С. 51–53. – (Ніжин. держ. ун-ту 
ім. М. Го го ля – 200 років). – Прим.: 13 назв.

2400. Гу ме нюк В. П’єса В. Вин ни чен ка «За кон» / Віктор Гу ме нюк. – 
2002. – № 4. – С. 6–8. – Прим.: 8 назв.

2401. Де ни сюк Т. Но велісти ка Во ло ди ми ра Вин ни чен ка: по ети ка 
сю же ту і ком по зиції / Те тя на Де ни сюк. – 2002. – № 7. – С. 10–11. – 
Прим.: 6 назв.

2402. Ко валь чук О. Гри ма си та на то логічно го: кра са у лабіринті 
смерті: [п’єса «Чор на Пан те ра і Білий Медвідь» В. Вин ни чен ка] / Оле к-
сандр Ко валь чук. – 2005. – № 8. – С. 45–50. – (Ніжин. держ. ун-ту ім. М. 
Го го ля – 200 років). – Прим.: 24 на зви.

2403. Ко валь чук О. Шу ка ю чи но вий етич ний за кон. Дра ма Во ло ди
ми ра Вин ни чен ка «Брех ня» / Оле к сандр Ко валь чук. – 2007. – № 12. – 
С. 52–58. – Прим.: 21 на зва.

2404. Ко с тюк Г. Во ло ди мир Вин ни чен ко – ма ляр: (до 120-ї річниці з 
дня на род жен ня пись мен ни ка) / Гри горій Ко с тюк. – Пе ред рук за вид.: 
Ко с тюк Г. Во ло ди мир Вин ни чен ко та йо го до ба (Нью-Йорк, 1980). – 
2000. – № 7. – С. 2–5.

2405. Куд ряв цев М. Національ на тра гедія 1918 ро ку в інтер пре-
тації Вин ни чен ка-дра ма тур га / Ми хай ло Куд ряв цев. – 1994. – № 5-6. 
– С. 3–5. – Прим.: 3 на зви.

2406. Ма цев ко Л. За со би ха ра к те ро тво рен ня в малій прозі Во ло ди
ми ра Вин ни чен ка / Лідія Ма цев ко. – 2000. – № 4. – С. 11–14. – Прим.: 
15 назв.

2407. Пан чен ко В. Ран ня про за Во ло ди ми ра Вин ни чен ка (1902–1907 
рр.) / Во ло ди мир Пан чен ко. – Стат тя пер ша. – 1995. – № 4. – С. 3–9; 
Стат тя дру га. – 1996. – № 3. – С. 9–15. – Прим.: 10 назв; Стат тя тре тя. – 
1997. – № 8. – С. 8–12. – Прим.: 13 назв.

2408. Па с тух Б. Ран ня ро маністи ка Во ло ди ми ра Вин ни чен ка – 
склад но твор чий еле мент ук раїнсько го мо дер ну / Бо г дан Па с тух. – 
2007. – № 2. – С. 50–52. – Прим.: 7 назв.

2409. По горілий С. Де які особ ли вості по ети ки Вин ни чен ка / Се мен 
По горілий. – Пе ред рук (розділу, зі ско роч.) за вид.: По горілий С. Не о-
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публіко вані ро ма ни Во ло ди ми ра Вин ни чен ка (Нью-Йорк, 1981). – 1995. 
– № 9. – С. 3–12. – Прим.: 10 назв.

2410. Тар на шинсь ка Л. Цілю ща алхімія Іри ни Вільде / Люд ми ла 
Тар на шинсь ка. – 2010. – № 9. – С. 51–55. – Прим.: 7 назв.

2411. Бо г дан С. Сло во бо яз ливість як яви ще, або Чи був на справді 
кінь? Етюд про два тво ри і один страх Ми ко ли Вінгра новсь ко го / 
Світла на Бо г дан. – 2010. – № 7. – С. 53–55. – (ЛітАк цент).

2412. Гуж ва В. Не зас к ле не вікно на ро ду: До 70-ліття Ми ко ли 
Вінгра новсь ко го / Ва лерій Гуж ва. – 2006. – № 11. – С. 50–54.

2413. Кіт Д. Ба га то гран ний та лант. Шкіц до порт ре та Ми ко ли 
Вінгра новсь ко го / Да ни ло Кіт. – 2002. – № 9. – С. 5–7.

2414. Мо ре нець В. Сво бо да по езії і по езія сво бо ди: (до 60-ліття 
Ми ко ли Вінгра новсь ко го) / Во ло ди мир Мо ре нець. – 1996. – № 11. – 
С. 10–14.

2415. Кузь мен ко В. Палімпсе сти Ми ко ли Во ро но го: (до 125-річчя 
від дня на род жен ня по ета) / Во ло ди мир Кузь мен ко. – 1996. – № 12. – 
С. 13–16. – Прим.: 4 на зви.

2416. Ле сик В. По е тич на спад щи на Ми ко ли Во ро но го / Ва силь 
Ле сик. – 1994. – № 12. – С. 5–8.

2417. Скрип ник А. Дов гий шлях за синім пта хом: (до 85-річчя з дня 
на род жен ня Пла то на Во ронь ка) / Ана толій Скрип ник. – 1998. – № 12. 
– С. 8–12.

2418. Кіт Д. Патріарх ук раїнсько го гу мо ру: шкіц до порт ре та Па в ла 
Гла зо во го / Да ни ло Кіт. – 2005. – № 1. – С. 55–56.

2419. Ду да рен ко Л. Міфо ло гем ний кон цепт ліри ки Ва си ля Го ло бо
родь ка / Люд ми ла Ду да рен ко. – 2002. – № 7. – С. 2–6. – Прим.: 21 на зва; 
№ 9. – С. 2–4. – Прим.: 5 назв.

2420. Па с тух Т. Гра як фор ма по етич но го бут тя. На ма теріалі по езії 
В. Го ло бо родь ка «Дзвінкі кон валії» / Та рас Па с тух. – 2002. – № 6. – 
С. 11–12. – Прим.: 7 назв.

2421. Агеєва В. По гляд ав то ра і ге роїв в імпресіоністичній прозі 
Андрія Го лов ка / Віра Агеєва. – 1997. – № 12. – С. 5–9. – (До 100-річчя 
від дня на род жен ня). – Прим.: 5 назв.
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2422. Сте па ни шин Б. Чи по вер та ти А. Го лов ка школі?: (У на чеб то 
з’ясо ва но му – чи ма ло не з’ясо ва но го. То з’ясуй мо). Ко мен тар відділу 
літе ра ту роз нав ст ва і кри ти ки / Бо рис Сте па ни шин; [ко мен тар] Ана-
толія Шев чен ка. – 2000. – № 2. – С. 7–9.

2423. Шев чен ко А. До 100-річчя від дня на род жен ня Андрія Го лов
ка / Ана толій Шев чен ко. – 1997. – № 12. – С. 5.

2424. Га лич В. По с тать Оле ся Гон ча ра в кон тексті по стмо дернізму / 
Ва лен ти на Га лич. – 2005. – № 2. – С. 55–57. – Прим.: 11 назв. 

2425. Го мон П. Гу манізм твор чості зав жди су час ний: [О. Гон чар] / 
Пе т ро Го мон. – 2002. – № 5. – С. 12–13.

2426. Гу мен ний М. Проб ле ма ав торсь кої по зиції в ро ма нах Оле ся 
Гон ча ра / Ми ко ла Гу мен ний. – 1994. – № 1. – С. 12–15. – Прим.: 4 на зви.

2427. Зо бен ко М. Про видіння. Дніпро пе т ровсь кий період жит тя і 
твор чості пись мен ни ка / Марія Зо бен ко. – 2003. – № 4. – С. 7–14. – (До 
85-річчя від дня на род жен ня Оле ся Гон ча ра).

2428. Ко валь чук О. Олесь Гон чар – ми тець су час ний / Оле к сандр 
Ко валь чук. – 2000. – № 11. – С. 2–3.

2429. Мар ко В. Но ве ли Оле ся Гон ча ра «Мод ри ка мень» і «За мить 
до ща с тя» / Ва силь Мар ко. – 2009. – № 12. – С. 44–47. – Прим.: 6 назв.

2430. Пан чен ко В. Після «Со бо ру» / Во ло ди мир Пан чен ко. – 2007. 
– № 1. – С. 15–18. [Про кам панію цьку ван ня й кри ти ки ро ма ну О. Гон
ча ра.]

2431. Погрібний А. Олесь Гон чар: по ча ток по життєво го ви про бу-
ван ня: (ювілей не та по лемічне з на го ди 80-річчя від дня на род жен ня 
пись мен ни ка) / Ана толій Погрібний. – 1998. – № 4. – С. 2–6.

2432. Ільниць кий М. «На ва ла форм, і по чу вань, і слів…»: (штри хи 
до порт ре та С. Гор динсь ко го) / Ми ко ла Ільниць кий. – 1995. – № 2. – 
С. 36–41. – Прим.: 3 на зви.

2433. Вертій О. «…Не зги не на ша ма ти!»: (візія Ук раїни в твор чості 
Па в ла Гра бовсь ко го) / Олексій Вертій. – 1998. – № 10. – С. 8–9.

2434. Вертій О. «Ук раїнська ідея» як фе но мен літе ра ту ри: на родні 
дже ре ла твор чості Па в ла Гра бовсь ко го / Олексій Вертій. – 2003. – № 3. 
– С. 15–20. – Прим.: 5 назв.
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2435. Ко ва лець Л. У Пе тер бурзі він був ук раїнцем: (Євген Гребінка у 
по шу ках сво го хре ста і своєї сла ви) / Лідія Ко ва лець. – 2000. – № 6. – С. 7–8.

2436. Мов чун А. Бо рис Грінчен ко: фе но мен Ве ли ко го Тру да ря / 
Ан тоніна Мов чун. – 2010. – № 5. – С. 44–49. – Прим.: 13 назв.

2437. Погрібний А. Жит тя і творчість Бо ри са Грінчен ка: [доп. на 
конф., при свяч. 130-й річниці від дня на род жен ня пись мен ни ка. КМІУВ, 
ли с топ. 1993 р.] / Ана толій Погрібний. – 1994. – № 3. – С. 6–12. – Прим.: 
8 назв.

2438. Поліщук Я. Куль тур ниць ка місія Бо ри са Грінчен ка / Яро слав 
Поліщук. – 2007. – № 7. – С. 45–48. – Прим.: 11 назв.

2439. Ку цен ко Л. Бай ка П. Гу ла каАр те мовсь ко го «Пан та со ба-
ка»: Національ не в соціаль но му змісті тво ру / Ле онід Ку цен ко. – 2003. 
– № 8. – С. 2–3. – Прим.: 4 на зви.

2440. Ма ри нен ко Ю. Докія Гу мен на та її ро ман «Діти Чу маць ко го 
Шля ху» / Юрій Ма ри нен ко. – 2000. – № 8. – С. 9–13. – Прим.: 20 назв.

2441. Садівська Т. Ро ма ни Докії Гу мен ної в кон тексті на у ко во-
дослідниць ких творів / Та ма ра Садівська. – 2005. – № 3. – С. 45–49. – 
Прим.: 7 назв.

2442. Гор боліс Л. Інфор маційно-змісто ва ма т ри ця за па ху як ви яв 
на ціональ ної са мо бут ності ге роя: на ма теріалі оповідан ня Євге на Гу ца ла 
«За пах кро пу» / Ла ри са Гор боліс. – 2010. – № 8. – С. 53–55. – Прим.: 6 назв.

2443. Дзю ба І. Жи ве співвідно шен ня між лю ди ною і при ро дою: 
14 січня Євге нові Гу ца лу ви пов ни ло ся б 70 років / Іван Дзю ба. – 2007. 
– № 1. – С. 60–62.

2444. Дон чик В. По движ ниц тво: (до 60-ліття від дня на род жен ня 
Євге на Гу ца ла) / Віталій Дон чик. – 1997. – № 1. – С. 12–14.

2445. Шев чен ко А. Фе но мен Євге на Гу ца ла. З книж ки «День со няч-
но го за тем нен ня» / Ана толій Шев чен ко. – 2003. – № 3. – С. 22.

2446. Му шин ка М. Гіркий хліб пись мен ни ка-емігран та: (штри хи 
до порт ре та Ва си ля ҐренджіДонсь ко го) / Ми ко ла Му шин ка. – 1995. – 
№ 8. – С. 7–10.

2447. Рекіта-Па зу ха нич Г. «Ми є ли шень ко роткі епізо ди…»: (до 100-
річчя з дня на род жен ня Ва си ля ҐренджіДонсь ко го) / Ган на Рекіта-Па зу-
ха нич. – 1997. – № 4. – С. 49–53. – Зі змісту: Вірші В. Ґренджі-Донсь ко го.
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2448. Ба ра баш Ю. «Шев ченківський текст» Іва на Дзю би / Юрій 
Ба ра баш. – 2008. – № 3. – С. 45–50. – Прим.: 13 назв.

2449. Свер стюк Є. Іван Дзю ба – та лант і до ля / Євген Свер стюк. – 
1997. – № 9. – С. 2–8; № 10. – С. 2–7.

2450. Си вокінь Г. На кру тих пе ре хре стях до би: Іва нові Дзюбі – 70 / 
Гри горій Си вокінь. – 2001. – № 7. – С. 7–8.

2451. Шев чен ко А. Квіти для Ана толія Діма ро ва: 17 трав ня ви дат-
но му ук раїнсько му пись мен ни кові ви пов нюється 85 років /Ана толій 
Шев чен ко. – 2007. – № 5. – С. 28. – (Ювілеї).

2452. Штонь Г. Ве ли кий оповідач: до 80-річчя від дня на род жен ня 
Ана толія Діма ро ва / Гри горій Штонь. – 2002. – № 5. – С. 58–60. – (Наш 
ка лен дар).

2453. Го ло бо родь ко Я. Тво ри і ге рої Дніпро вої Чай ки / Яро слав 
Го ло бо родь ко. – 2004. – № 11. – С. 72–76. – Прим.: 6 назв.

2454. Дзю ба І. Зна ки ду хов ної співмірності: (штри хи до світо во го 
кон тек сту ес те ти ки Оле к сан д ра Дов жен ка) / Іван Дзю ба. – 1996. – № 1. 
– С. 3–9. – Прим.: 32 на зви.

2455. Медвідь Н. Національ на своєрідність пси хо логізму О. Дов
жен ка / Не ля Медвідь. – 1999. – № 9. – С. 53–55. – (З ре дакц. по шти). 
– Прим.: 12 назв.

2456. Пла чин да С. Дов жен ко, яко го ми не зна ли: (про невідомі 
фа к ти з біог рафії ве ли ко го мит ця) / Сергій Пла чин да. – 1994. – № 8. 
– С. 8–10. – Зміст: Дов жен ко в ка мері смерт ни ка; Як Дов жен ко став 
бо роть би стом; Ма у зе ром про ди к то ва но.

2457. Свя то вець В. Фор ми де талізації у твор чості Оле к сан д ра Дов
жен ка / Віталій Свя то вець. – 2004. – № 9. – С. 60–63. – (До 110-ї річниці 
від дня на род жен ня мит ця). – Прим.: 6 назв.

2458. Сте па ни шин Б. Прав да, об па ле на війною: (аналіз кіно повісті 
«Ук раїна в огні») / Бо рис Сте па ни шин. – 1994. – № 8. – С. 4–8. – (До 
100-річчя від дня на род жен ня Оле к сан д ра Дов жен ка).

2459. Ющен ко О. Пли ву чи по за ча ро ваній Десні… Зі спо гадів про 
Оле к сан д ра Дов жен ка / Оле к са Ющен ко. – 2003. – № 9. – С. 64–66. – 
(З ре дакц. по шти).
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2460. Гре гуль Г. За губ ле на до ля в життєвих (не)прав до подібно стях 
до би: За ро ма ном В. До мон то ви ча «Дівчи на з вед ме ди ком» / Га ли на 
Гре гуль. – 2009. – № 5. – С. 52–55. – (Творчість В. До мон то ви ча: на у ко ве 
пізнан ня). – Прим.: 3 на зви.

2461. Ма ри нен ко Ю. То пос но с тальгії В. До мон то ви ча: повість 
«Без ґрун ту» / Юрій Ма ри нен ко. – 2009. – № 5. – С. 47–51. – (Творчість 
В. До мон то ви ча: на у ко ве пізнан ня). – Прим.: 12 назв. 

2462. До 70-річчя від дня на род жен ня Віталія Дон чи ка. Надійність 
/ Ана толій Шев чен ко. «Жи ва історія літе ра ту ри… це ціка во» / Гри горій 
Си вокінь. Осо бистість / Ана толій Діма ров. У сузір’ї чес них імен / Юрій 
Муш ке тик. Мо ло дечі при страсті й ака демічна за лежність / Ми ко ла 
Ільниць кий. – 2002. – № 4. – С. 52–53. – (Наш ка лен дар).

2463. Кузь мен ко В. Іде а ли прав ди й кра си: до 75-річчя вче но го й 
гро мадсь ко-політич но го діяча [В. Дон чик] / Во ло ди мир Кузь мен ко. – 
2007. – № 4. – С. 62–63. – (Ювілеї).

2464. Родіоно ва І. Жан ро во-ме т рич на ор ганізація творів Ми хай ла 
ДрайХма ри / Інна Родіоно ва. – 2009. – № 4. – С. 47–50. – (Студії твор-
чості не ок ла сиків). – Прим.: 14 назв.

2465. Ільниць кий М. «Сприй ма ти світ до всіх йо го гли бин» [Іва нові 
Дра чу – 70] / Ми ко ла Ільниць кий. – 2006. – № 10. – С. 43–47; № 11. – 
С. 55–57. – Прим.: 3 + 5 назв.

2466. Па в лич ко Д. Іва ну Дра чеві: (після про чи тан ня книж ки 
«Во гонь з по пе лу»): [відповідь на за пи тан ня «Ди во сло ва» «Що для вас 
оз на чає ім’я Іван Драч?»] / Дми т ро Па в лич ко. – 1996. – № 10. – С. 10.

2467. Си вокінь Г. Йо го лірич на епо пея: [відповідь на за пи тан-
ня «Ди во сло ва» «Що для вас оз на чає ім’я Іван Драч?»] / Гри горій 
Си вокінь. – 1996. – № 10. – С. 10–11.

2468. Сла бош пиць кий М. По ет, який має та лант бу ти Дра чем: 
[відповідь на за пи тан ня «Ди во сло ва» «Що для вас оз на чає ім’я Іван 
Драч?»] / Ми хай ло Сла бош пиць кий. – 1996. – № 10. – С. 11–12.

2469. Шев чен ко А. Сон це і сло во Іва на Дра ча: (до 60-ліття від дня 
на род жен ня по ета) / Ана толій Шев чен ко. – 1996. – № 10. – С. 9–10.

2470. Го ло бо родь ко Я. Ми с тець кий сим фонізм Ми хай ла Жу ка / 
Яро слав Го ло бо родь ко. – 2002. – № 7. – С. 7–10. – Прим.: 6 назв.
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2471. Си вокінь Г. Шлях на у ков ця і політи ка / Гри горій Си вокінь. – 
2000. – № 8. – С. 14–15. – (До 60-ліття Ми ко ли Жу линсь ко го).

2472. Гра бовсь кий В. Ви дю ще сер це по ета: (до 60-річчя від дня 
на род жен ня Во ло ди ми ра За баш тансь ко го) / Віктор Гра бовсь кий. – 
2000. – № 10. – С. 56–57. – (Наш ка лен дар). – Зі змісту: По езії / 
В. Забаштанський.

2473. Не жи вий О. На ниві до б ро тво рен ня: (до 135-річчя з дня 
на род жен ня Марії Загірньої) / Олексій Не жи вий, Люд ми ла Не жи ва. – 
1998. – № 6. – С. 13–15.

2474. За г ре бель ний П. «Замк не не ко ло на шої історії – ось це я мав 
на увазі…» / роз мо ву з пись мен ни ком Па в лом За г ре бель ним вів Во ло-
ди мир Пан чен ко. – 1999. – № 2. – С. 42–45. – (Наші інтерв’ю).

2475. Кла сик ук раїнської літе ра ту ри – наш су час ник: до 80-річчя 
Па в ла За г ре бель но го. З по гля ду вічності / Ро ман Іва ни чук. Зав жди 
не сподіва ний, зав жди ціка вий / Віталій Дон чик. Інший За г ре бель ний / 
Ми хай ло Сла бош пиць кий. Стиль – це лю ди на, а лю ди на – за гад ка… / 
Во ло ди мир Пан чен ко. – 2004. – № 8. – С. 62–69.

2476. Мар ко В. Особ ли вості внутрішньо го мо но ло гу у тво рах Па в
ла За г ре бель но го «Я, Бо г дан», «Ти ся чолітній Ми ко лай», «Го ла ду ша» / 
Ва силь Мар ко. – 2007. – № 1. – С. 53–56. – Прим.: 4 на зви.

2477. Осад ча І. Ім’я літе ра тур но го ге роя як ха ра к те ро твор чий 
засіб: (за тво ра ми Па в ла За г ре бель но го про Київську Русь) / Іри на 
Осад ча. – 2000. – № 7. – С. 5–7. – Прим.: 7 назв.

2478. Пан чен ко В. Ти ся чолітній За г ре бель ний. Сторінки спо гадів 
і по до рожні но тат ки з ма лої батьківщи ни пись мен ни ка / Во ло ди мир 
Пан чен ко. – 2009. – № 7-8. – С. 62–67. – (До не до жи то го 85-річчя Па в ла 
За г ре бель но го).

2479. Сла бош пиць кий М. Три варіації на те му Па в ла За г ре бель но го 
/ Ми хай ло Сла бош пиць кий. – 2002. – № 10. – С. 7–12.

2480. Ор люк Я. Па в ло Зай цев – дослідник жит тя і твор чості Та ра са 
Шев чен ка / Яро слав Ор люк. – 2004. – № 9. – С. 6–8. – (До 190-річчя від 
дня на род жен ня Т. Шев чен ка). – Прим.: 3 на зви.

2481. Сла бош пиць кий М. На за пи ти на шо го дня: штри хи до порт-
ре та Ва си ля За хар чен ка / Ми хай ло Сла бош пиць кий. – 2003. – № 6. – 
С. 17–19.
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2482. Си вокінь Г. Про рив у ца ри ну твор чої сво бо ди: (до 75-річчя від 
дня на род жен ня Ва си ля Зе м ля ка) / Гри горій Си вокінь. – 1998. – № 4. – 
С. 62–63. – Прим.: 4 на зви.

2483. Шев чен ко А. Верш ник / Ана толій Шев чен ко. – За вид.: 
Шев чен ко А. День со няч но го за тем нен ня (К., 2002). – 2003. – № 4. – 
С. 17–18. – (До 80-річчя від дня на род жен ня Ва си ля Зе м ля ка).

2484. Галь чук О. По е тич не ос мис лен ня Ми ко лою Зе ро вим світо вої 
куль тур ної спад щи ни / Ок са на Галь чук. – 1997. – № 8. – С. 5–7. – Прим.: 
8 назв.

2485. Со лодь ко П. Ремінісценції з грець кої та ла ти ни в оригінальній 
по е зії Ми ко ли Зе ро ва / Па в ло Со лодь ко. – 1994. – № 12. – С. 9–11. – 
Прим.: 6 назв.

2486. Кей да Ф. По с тать архіман д ри та Знач коЯворсь ко го в 
ук раїнсько му пись менстві / Федір Кей да. – 2001. – № 7. – С. 13–17. – 
Прим.: 9 назв. 

2487. Ко ля дич Ю. Тра диціоналізм і тра диція як дже ре ла по ети-
ки ма лої про зи Ро ма на Іва ни чу ка / Юлія Ко ля дич. – 2006. – № 9. – 
С. 51–55. – Прим.: 11 назв.

2488. Ярем чук І. «…Але найбільша з них – лю бов»: штри хи до 
силь вет ки: [до 75-ліття з дня на род жен ня Ро ма на Іва ни чу ка] / Ірина 
Яремчук. – 2004. – № 5. – С. 46–54. – Прим.: 20 назв. 

2489. Ша ла та М. Без ньо го літпро цес не уя ви ти: до 70-річчя Ми ко
ли Ільниць ко го / Ми хай ло Ша ла та. – 2004. – № 9. – С. 69–74. – Прим.: 
3 на зви.

2490. Яку бовсь ка М. «Це тільки мить, що ста не нам за вічність…»: 
(ог ляд твор чо го до роб ку под руж жя Ка линців [Ігор та Іри на]) / Марія 
Яку бовсь ка. – 2000. – № 10. – С. 10–11.

2491. Га ла бутсь ка Г. Життєві і творчі обрії Кар пен каКа ро го / Га ли-
на Га ла бутсь ка. – 1995. – № 12. – С. 44–45.

2492. Пет лю ра С. Пам’яті Іва на Тобіле ви ча (Кар пен каКа ро го) / Си мон 
Пет лю ра. – 1995. – № 8. – С. 4–7. – (До 150-річчя з дня на роджен ня.

2493. Бро саліна О. «…А дійсність – тільки вірш і ліри чи с тий тон». 
До 90-річчя від дня на род жен ня Іго ря Ка чу ровсь ко го / Оле на Бро-
саліна. – 2008. – № 9. – С. 50–55. – (Ювілеї). – Прим.: 20 назв.
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2494. Шев чук В. «За ди в ле ний у вірші мандрівець»: (про Іго ря Ка чу
ровсь ко го та йо го по етич ний світ) / Ва лерій Шев чук. – 1995. – № 4. – 
С. 10–19.

2495. Гу ляк А. Ху дож ня мо дель ге роїчної ми нув ши ни у прозі 
Андріана Ка щен ка / Ана толій Гу ляк, Федір Кей да. – 2004. – № 6. – 
С. 62–68. – Прим.: 6 назв.

2496. Ко риць ка Г. Дра ма тургія Андріана Ка щен ка: ак ту альність 
про б ле ма ти ки / Га ли на Ко риць ка. – 2005. – № 9. – С. 58–62. – Прим.: 10 
назв.

2497. Жу линсь кий М. Гри горій КвіткаОс нов’янен ко / Ми ко ла 
Жу линсь кий. – Пе ред рук за вид.: Жу линсь кий М. Сло во і до ля. Навч. 
посібник (К., 2002). – 2004. – № 10. – С. 39–43.

2498. Ко ва лець Л. Про Квітчи ну «Сер деш ну Ок са ну» і не ли ше про 
неї / Лідія Ко ва лець. – 1998. – № 5. – С. 8–10. – Прим.: 6 назв.

2499. Ав ра хов Г. Ук раїнський фе но мен Ле оніда Ки сель о ва / Гри-
горій Ав ра хов. – 2000. – № 3. – С. 7–12. – Прим.: 26 назв. – Зі змісту: 
«Ста ти б хоч на мен ти лічені…» [вірш] / Л. Ки сель ов.

2500. Са ра пин В. Осінні мо ти ви в по езії Юрія Кле на / Віта Са ра пин. 
– 1998. – № 9. – С. 8–10. – Прим.: 11 назв.

2501. Вен гер А. Творчість Оль ги Ко би лянсь кої у кон тексті німець-
кої літе ра ту ри / Ал ла Вен гер, Сніжа на Чер нюк. – 2006. – № 2. – 
С. 54–59. – Прим.: 26 назв.

2502. Камінчук О. Провісни ця ук раїнсько го мо дернізму / Оль га 
Камінчук. – 2004. – № 4. – С. 2–5; № 5. – С. 36–39.

2503. Па в ли шин М. Ав тор ст во і ав то ри тет: Оль га Ко би лянсь ка й 
ка нон / Мар ко Па в ли шин. – 2003. – № 4. – С. 14–16. – Прим.: 11 назв.

2504. Яки мен ко О. Транс фор мація міфу про вічне по вер нен ня у 
повісті Оль ги Ко би лянсь кої «В неділю ра но зілля ко па ла» / Ок са на 
Яки мен ко. – 2008. – № 6. – С. 43–46. – Прим.: 7 назв.

2505. Гри зун А. Поміж чут тя ми і ди ва ми: до 70-річчя від дня на род-
жен ня Во ло ди ми ра Ко ломійця / Гри зун Ана толій. – 2005. – № 11. – 
С. 46–48. – Прим.: 4 на зви.

2506. Шев чук В. Ге оргій Ко нись кий та йо го дра ма «Во ск ресіння 
мер т вих» / Ва лерій Шев чук. – 1997. – № 10. – С. 8–13.
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2507. Але к сан д ро ва Г. «…В до б рий час поч не мо ли с ту ва ти ся»: ли с-
ти Оле к сан д ра Ко нись ко го до Ган ни Бер ло / Га ли на Але к сан д ро ва. – 
2006. – № 12. – С. 52–60.

2508. До цен ко Р. За тя тий ук раїнець по за с торічної дав ни ни: до 
порт ре та Оле к сан д ра Ко нись ко го / Ро с ти слав До цен ко. – 2001. – № 7. 
– С. 8–13.

2509. Ожо ган Л. «Справі роз буд жен ня ук раїнсько го ду ху віддав 
свої си ли і свої по мис ли…»: (до 160-річчя від дня на род жен ня О. 
Ко нись ко го) / Лілія Ожо ган. – 1996. – № 9. – С. 53–56. – Прим.: 19 назв.

2510. Хроп ко П. Про за Оле к сан д ра Ко нись ко го / Пе т ро Хроп ко. – 
1996. – № 1. – С. 10–13. – Прим.: 4 на зви.

2511. Го лу бовсь ка І. Життєпис су час ниці: повість На та ле ни Ко ро
ле вої «Без коріння» / Іри на Го лу бовсь ка. – 2004. – № 6. – С. 59–62. – 
Прим.: 5 назв.

2512. Ма ри нен ко Ю. «День му сить ясніти на рідній землі…»: 
Повість Юрія Ко са ча «Еней і жит тя інших»: до про б ле ми національ ної 
іден тич ності / Юрій Ма ри нен ко. – 2004. – № 7. – С. 30, 52–54. – Прим.: 
10 назв; № 8. – С. 57–61. – Прим.: 5 назв.

2513. Ба жан М. По е ма про ко хан ня і без смер тя / Ми ко ла Ба жан. – 
За вид.: Ба жан М. Політ крізь бу рю (К., 2002). – 2005. – № 3. – С. 53–54. 
– (До ювілею Ліни Ко с тен ко).

2514. Куд ряв цев М. Ми тець і час: ідей на про б ле ма ти ка по етич ної 
дра ми Ліни Ко с тен ко: [по еми «Ду ма про братів не азовсь ких» та «Сніг 
у Фло ренції»] / Ми хай ло Куд ряв цев. – 1998. – № 8. – С. 11–12. – Прим.: 
5 назв.

2515. Ма ной ло ва О. Пред мет ний світ по езії Ліни Ко с тен ко «Ста-
рий го дин ни кар» / Оль га Ма ной ло ва. – 2009. – № 9. – С. 51–54. – Прим.: 
7 назв.

2516. Пан чен ко В. Са мотність на верхів’ях: по езія Ліни Ко с тен ко в 
ча си «відли ги» і «за мо розків» / Во ло ди мир Пан чен ко. – 2005. – № 3. – 
С. 54–59. – (До ювілею Ліни Ко с тен ко). – Прим.: 4 на зви.

2517. Сав ка М. Жит тя на ба ри ка дах по езії / Мар’яна Сав ка. – 2005. 
– № 3. – С. 60–63. – (До ювілею Ліни Ко с тен ко).
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2518. Ста виць ка Л. «О скільки слів, і скільки снів мені на сни ло ся…» 
/ Ле ся Ста виць ка. – 2000. – № 3. – С. 26–30. – (До ювілею Ліни Ко с тен
ко). – Прим.: 3 на зви.

2519. Цим ба люк В. Один ря док Ліни Ко с тен ко: (ети мо логічний 
етюд) / Ва силь Цим ба люк. – 1995. – № 12. – С. 15–16. – (Жи ве сло во).

2520. Ше лест В. Об разні асоціації в по езії Ліни Ко с тен ко / Во ло ди-
мир Ше лест. – 1994. – № 2. – С. 11–15. – Прим.: 17 назв.

2521. Гре ча нюк С. Співав тор ук раїно-євро пей сь ко го аль ян су: 
(штри хи до порт ре та Іго ря Ко с тець ко го – про заїка, дра ма тур га, ми с-
тец твоз нав ця, пе ре кла да ча) / Сергій Гре ча нюк. – 1995. – № 9. – С. 12–21.

2522. Ба ран Є. Істо рич на повість М. Ко с то ма ро ва «Чернігівка»: 
(сю жет, про б ле ма ти ка, ха ра к те ри) / Євген Ба ран. – 1994. – № 5-6. – 
С. 9–11. – Прим.: 7 назв.

2523. Бу торіна Н. Ук раїнський ас пект літе ра ту роз нав чих студій 
Ми ко ли Ко с то ма ро ва / Ніна Бу торіна. – 2005. – № 7. – С. 56–59. – 
Прим.: 7 назв.

2524. Баш то ва Н. З ко гор ти ле ген дар них. До сторіччя Гри горія Ко с
тю ка / Надія Баш то ва. – 2002. – № 10. – С. 13.

2525. Маць ко В. До Ук раїни при гор нусь: (до 95-річчя Гри горія Ко с
тю ка) / Віталій Маць ко. – 1997. – № 10. – С. 59–61. – Прим.: 10 назв. 

2526. Бов сунівська Т. Гор го на з ук раїнським об лич чям: (по ети зація 
по тойбіччя в «Енеїді» Іва на Кот ля ревсь ко го) / Те тя на Бов сунівська. – 
2000. – № 12. – С. 2–7. – Прим.: 27 назв.

2527. Єфре мов С. Зо рав ціли ну і зер ном добірним засіяв / Сергій 
Єфре мов. – Пе ред рук за вид.: Єфре мов С. Історія ук раїнсько го пись-
мен ст ва (Нью-Йорк, 1991). – 1994. – № 9. – С. 3–5. – (До 225-річчя від 
дня на род жен ня І. Кот ля ревсь ко го).

2528. Жу линсь кий М. Ду хов на епо ха в історії Ук раїни / Ми ко ла 
Жу линсь кий. – 2000. – № 8. – С. 15–20. [До о п раць о ва на для «Ди во сло ва» 
після мо ва до пе ре дру ку (Рівне, 1998) «Єнеїди» Кот ля ревсь ко го, що по ба-
чи ла світ 1922 р. у Берліні з пе реднім сло вом і примітка ми Б. Леп ко го.]

2529. Си вокінь Г. Іван Кот ля ревсь кий на тлі су час ної йо му євро-
пей сь кої літе ра тур ної дум ки / Гри горій Си вокінь. – 2003. – № 12. – 
С. 2–4. – Прим.: 8 назв.
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2530. Чо пик Р. «І де сміявсь Іван Пе т ро вич…»: «Енеїда» Іва на Кот
ля ревсь ко го / Ро с ти слав Чо пик. – 2010. – № 7. – С. 47–52. – (Осібний 
по гляд). – Прим.: 24 на зви.

2531. Шев чук В. «Енеїда» Іва на Кот ля ревсь ко го в си с темі літе ра-
ту ри ук раїнсько го ба ро ко / Ва лерій Шев чук. – 1998. – № 2. – С. 5–9. 
– Прим.: 1–15; № 3. – С. 6–10. – Прим.: 16–23.

2532. Гри шаєнко Н. У по лоні Шев чен ко вої по езії: (штри хи до порт-
ре та Ми хай ли ни Ко цю бинсь кої) / Надія Гри шаєнко. – 1994. – № 7. – 
С. 18–22. – Прим.: 7 назв.

2533. Ле сик В. Си с те ма об разів тво ру: (но ве ла М. Ко цю бинсь ко го 
«Intermezzo») / Ва силь Ле сик. – 2000. – № 8. – С. 7–9.

2534. Лог вин Г. М. Ко цю бинсь кий і імпресіонізм / Гри горій Лог вин. 
– 1996. – № 10. – С. 17–19. – Прим.: 15 назв.

2535. Лог вин Г. Ще раз про імпресіонізм у Ко цю бинсь ко го: («На 
ка мені», «Fata morgana») / Гри горій Лог вин. – 1999. – № 4. – С. 3–5. – 
Прим.: 4 на зви.

2536. Ма цев ко-Бе керсь ка Л. На ра тив на конфігу рація ма лої про зи 
Ми хай ла Ко цю бинсь ко го кінця ХІХ – по чат ку ХХ ст. / Лідія Ма цев ко-
Бе керсь ка. – 2008. – № 12. – С. 37–42. – Прим.: 13 назв.

2537. Поліщук Я. «Пей заж лю ди ни» від Ми хай ла Ко цю бинсь ко го: 
до 140-річчя від дня на род жен ня / Яро слав Поліщук. – 2004. – № 10. – 
С. 44–46. – Прим.: 7 назв.

2538. Тка чен ко І. «Мої дні те чуть те пер се ред сте пу…»: «Степ» як 
пси хо ло ге ма в но велі Ми хай ла Ко цю бинсь ко го «Intermezzo» / Іри на 
Тка чен ко. – 2010. – № 7. – С. 42–46. – Прим.: 26 назв.

2539. Ма тю щен ко А. Ро ман тик у ла бе тах залізної до би: шлях дра ма -
тур га Іва на Ко чер ги до йо го ше деврів «Свіччи не весілля» та «Май ст ри 
ча су» / Ан же ла Ма тю щен ко. – 2010. – № 12. – С. 48–51. – Прим.: 7 назв.

2540. Реп’ях С. «Ук раїна зав жди бу ла в мені, зі мною…»: штри хи до 
порт ре та Іва на Ко шелівця / Станіслав Реп’ях. – 2003. – № 9. – С. 9–15.

2541. Гун до ро ва Т. Про за А. Кримсь ко го і де ка дент ст во в ук раїн-
ській літе ра турі / Та ма ра Гун до ро ва. – 1995. – № 1. – С. 15–20. – Прим.: 
9 назв.

232



«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.



2542. Но ви ков А. Га ле рея порт ретів «но вих лю дей» у дра ма тургії 
Мар ка Кро пив ниць ко го / Ана толій Но ви ков. – 2008. – № 5. – С. 44–47. 
– Прим.: 7 назв.

2543. Но ви ков А. Мар ко Кро пив ниць кий і ук раїнське те а т раль-
не ми с тец тво / Ана толій Но ви ков. – 2004. – № 2. – С. 14–17. – Прим.: 
13 назв.

2544. Но ви ков А. Ма ловідо ма сторінка з твор чо го до роб ку М. 
Кро пив ниць ко го / Ана толій Но ви ков. – 2002. – № 6. – С. 5–7. – Прим.: 
7 назв.

2545. Но ви ков А. Те ма національ но го відрод жен ня Ук раїни в 
ду ховній спад щині М. Кро пив ниць ко го / Ана толій Но ви ков. – 2001. – 
№ 2. – С. 17–19. – Прим.: 5 назв.

2546. Гунь ко О. «На че вічність су ди лась мені…»: лю бов на ліри ка 
Ро ма на Куд ли ка / Оле ся Гунь ко. – 2001. – № 5. – С. 10–13. – Прим.: 
7 назв.

2547. Са ли га Т. Світе без меж ний, врод ли вий…: есей з діало гом: 
роз мо ва з по етом Ро ма ном Куд ли ком / Та рас Са ли га. – 2007. – № 6. – 
С. 57–61.

2548. Го ло бо родь ко Я. Архіте к тонічна куль ту ра ко медії М. Куліша 
«Ми на Ма зай ло» / Яро слав Го ло бо родь ко. – 2002. – № 4. – С. 2–5. – 
Прим.: 3 на зви.

2549. Го ло бо родь ко Я. Ду хов ний подіум Ми ко ли Куліша: до 110-
річчя від дня на род жен ня пись мен ни ка / Яро слав Го ло бо родь ко. – 2002. 
– № 12. – С. 10–13. – Прим.: 6 назв.

2550. Ко гут О. Кон цепція но во час но го месії у драмі М. Куліша 
«На род ний Ма лахій» / Ок са на Ко гут. – 2002. – № 1. – С. 6–7. – Прим.: 
9 назв.

2551. Куд ряв цев М. Тра гедія гу манізму, або Розстріл ілюзій із-під 
Бет хо ве на: (спро ба су час но го про чи тан ня дра ми М. Куліша «Па те-
тич на со на та») / Ми хай ло Куд ряв цев. – 1998. – № 5. – С. 2–6. – Прим.: 
4 на зви.

2552. Пан чен ко В. Ар ки і ши бе ниці: (дра ма тургія Ми ко ли Куліша) / 
Во ло ди мир Пан чен ко. – 1996. – № 11. – С. 3–10. – Прим.: 11 назв.

2553. Шев чук О. До про б ле ми «Суспільст во і осо бистість» у твор-
чості Ми ко ли Куліша / Ок са на Шев чук. – 1994. – № 5-6. – С. 60–62.
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2554. Вертій О. На родні дже ре ла кон цепції національ но го ха ра к те-
ру в твор чості Пан те лей мо на Куліша / Олексій Вертій. – 1995. – № 2. 
– С. 42–46.

2555. Камінчук О. По езія Пан те лей мо на Куліша 80–90-х рр. 
ХІХ ст.: ху дож ня тра диція і нові ес те тичні тен денції до би / Оль га 
Камінчук. – 2010. – № 1. – С. 51–54. – Прим.: 5 назв.

2556. Ла зарєва В. Ду ховні цінності в ху дожній візії Пан те лей мо
на Куліша / Ва лен ти на Ла зарєва. – 2005. – № 6. – С. 58–61. – Прим.: 
10назв.

2557. Ма ла нюк Є. В Куліше ву річни цю / Євген Ма ла нюк. – Пе ре-
друк за вид.: Є. Ма ла нюк. Кни га спо сте ре жень (То рон то, 1962). – 1994. 
– № 8. – С. 22–25. [До 50-річчя від дня смерті.]

2558. Ри бал ко К. «Ху дожнє сло во – це Свя те Пись мо…»: до 100-
річчя від дня на род жен ня Олексія Кундзіча / Ка те ри на Ри бал ко. – 2004. 
– № 4. – С. 60–61. – Прим.: 8 назв.

2559. Ма сен ко Т. Лесь Кур бас. «Бе резіль»: [з «Ро ма ну пам’яті»]. 
Із збірки «Цвіт землі» (1948) / Те рень Ма сен ко; підго ту ва ла Ла ри са 
Ма сен ко. – 2003. – № 10. – С. 74–75. – (Пам’ятні да ти).

2560. Поліщук В. Літо пи сець «розстріля но го Відрод жен ня»: (до 
90-річчя Юрія Лаврінен ка) / Во ло ди мир Поліщук. – 1995. – № 10-11. – 
С. 6–8.

2561. Ліпниць ка І. Ма ла про за Мо де ста Ле виць ко го: до про б ле ми 
ху дож ньої ево люції ук раїнської літе ра ту ри / Інна Ліпниць ка. – 2004. – 
№ 4. – С. 13–18. – Прим.: 15 назв. 

2562. Ле он то вич О. …Ви со кий лет ду мок, шля хетні по чут тя та 
відданість без меж на Ук раїні: (штри хи до порт ре та Во ло ди ми ра Ле он
то ви ча) / Оле на Ле он то вич. – 2000. – № 7. – С. 8–12.

2563. Валь нюк Б. Істо рич на повість Бо г да на Леп ко го «Мо т ря»: 
Хро но топічна стру к ту ра тво ру / Бо г да на Валь нюк. – 1998. – № 1. – 
С. 3–6. – Прим.: 16 назв.

2564. Гуць М. Твор ча історія по езії-пісні «Чуєш, бра те мій…» / 
Ми хай ло Гуць. – 1998. – № 5. – С. 7–8. – Прим.: 6 назв.

2565. Ду дар І. На родні дже ре ла світо ба чен ня Бо г да на Леп ко го / 
Інна Ду дар. – 2005. – № 1. – С. 52–55. – Прим.: 7 назв.
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2566. Ільниць кий М. З по зицій пре крас но го: (до 125-річчя від дня 
на род жен ня Бо г да на Леп ко го) / Ми ко ла Ільниць кий. – 1997. – № 11. – 
С. 2.

2567. Лит ви нен ко Т. «Про к ле нуть ме не нині, але зав т ра бла го сло-
ви ти ста нуть»: (об раз Ма зе пи в од ной менній пен та логії Б. Леп ко го) / 
Те тя на Лит ви нен ко. – 1998. – № 9. – С. 11–13. – Прим.: 18 назв.

2568. Скорсь кий М. «Я жив, терпів і вмер за міліони…»: по етич на 
Шев ченкіана Бо г да на Леп ко го / Ми ко ла Скорсь кий. – 2005. – № 3. – 
С. 43–45. – Прим.: 3 на зви.

2569. Шу ми ло Н. Іван Ли па – про заїк новітньої шко ли / На та ля 
Шу ми ло. – 2009. – № 6. – С. 53–56. – Прим.: 7 назв.

2570. Ільниць кий М. Не зріка ти ся своєї душі: (кон цепція Ук раїни в 
твор чості Юрія Ли пи) / Ми ко ла Ільниць кий. – 1994. – № 4. – С. 3–8. – 
Прим.: 9 назв.

2571. Маф тин Н. Не о ба ро ко як стиль о ва ре алізація історіософсь-
ких кон цепцій Юрія Ли пи в ро мані «Ко за ки в Мо с ковії» / На та ля Маф-
тин. – 2009. – № 9. – С. 41–44. – Прим.: 8 назв.

2572. Ви да шен ко Н. «Син те за тор ідей М. Хвиль о во го»: ху дожній 
ме тод А. Люб чен ка / На талія Ви да шен ко. – 2003. – № 9. – С. 15–17. – 
Прим.: 11 назв.

2573. Ко с тюк Г. По ет юності й си ли: Ар кадій Люб чен ко. 7.3.1899 – 
25.2.1945 / Гри горій Ко с тюк. – Пе ред рук за вид.: Ко с тюк Г. У світі ідей 
і об разів (Су часність, 1983, США). – 1996. – № 4. – С. 3–7.

2574. Ма ри нен ко Ю. «…І бу де радісне осяй не вос кресіння»: штри-
хи до порт ре та Ар кадія Люб чен ка / Юрій Ма ри нен ко. – 2001. – № 4. 
– С. 10–14. – Прим.: 8 назв.

2575. Гуць М. «На род же на я, щоб для інших жи ти»: (про сербсь ку 
по ете су Де сан ку Ма к си мо вич та її зв’яз ки з Ук раїною) / Ми хай ло Гуць. 
– 1999. – № 8. – С. 4–6.

2576. Не во лов В. Пам’ять вдяч ності й бор гу: Но тат ки на бе ре гах 
трик ниж жя Оле к сан д ра Ма ландія / Ва силь Не во лов. – 2008. – № 4. – 
С. 51–52.

2577. Ку хар О. Проб ле ма мит ця й ми с тец тва в ес те тиці й по езії 
Євге на Ма ла ню ка / Ок са на Ку хар. – 2002. – № 2. – С. 14–17. – Прим.: 
20 назв.
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2578. Ку цен ко Л. «Каз ка, що так не му зи каль но й бо ля че обірва-
лась…»: (сторінка жит тя Євге на Ма ла ню ка) / Ле онід Ку цен ко. – 1994. 
– № 5-6. – С. 6–9. – Прим.: 3 на зви. [З ли с ту ван ня ав то ра статті з 
Н. Лівиць кою-Хо лод ною.]

2579. Ку цен ко Л. Літе ра тур ний де бют Євге на Ма ла ню ка [у збірці: 
Ози ми на (Аль ма нах трьох. – Каліш, 1923)] / Ле онід Ку цен ко. – 1997. 
– № 7. – С. 8–10. – Зі змісту: Із аль ма на ху «Ози ми на» – вірші, що не 
ввійшли до збірок Євге на Ма ла ню ка.

2580. Ку цен ко Л. Євген Ма ла нюк: по езія як мож ливість націєтво-
рен ня / Ле онід Ку цен ко. – 1999. – № 9. – С. 4–7. – Прим.: 9 назв.

2581. Ку цен ко Л. «Ой та й лю тий же місяць лю тий!»: (Історія од но-
го ав то про роц тва Євге на Ма ла ню ка) / Ле онід Ку цен ко. – 1997. – № 1. 
– С. 7–10. – (До 100-річчя від дня на род жен ня Є. Ма ла ню ка). – Прим.: 
17 назв.

2582. Ку цен ко Л. «Пер ший по важ ний “Ро ман”…»: (юнаць ка ліри-
ка Євге на Ма ла ню ка) / Ле онід Ку цен ко. – 2000. – № 12. – С. 11–13. – 
Прим.: 10 назв.

2583. Ку цен ко Л. «Я свідо мий гріха, що бе ру на се бе» / Ле онід 
Ку цен ко. – 1996. – № 4. – С. 15–16. [Про пе ред мо ву Євге на Ма ла ню ка 
«Від ав то ра» до збірки по езій «Зем на Ма дон на» та її публікація. Пер-
шод рук (пе ред мо ви) – жов тень 1934 р.]

2584. Ку цен ко Л. «Як за бу ти очей аравійські зер на…»: (лю бов на 
ліри ка Євге на Ма ла ню ка) / Ле онід Ку цен ко. – 2000. – № 6. – С. 4–7. – 
Прим.: 6 назв.

2585. Ля шен ко О. По е ма Є. Ма ла ню ка «П’ята сим фонія» як твір 
мо нолітної цілісності / Оле на Ля шен ко. – 2003. – № 8. – С. 4–6. – Прим.: 
7 назв.

2586. Ма ла нюк Б. Спо га ди про бать ка / Бо г дан Ма ла нюк. – 1997. – 
№ 1. – С. 11–12. – (До 100-річчя від дня на род жен ня Є. Ма ла ню ка).

2587. Омель чук Л. Спе цифіка літе ра тур но-кри тич ної пра к ти ки 
Євге на Ма ла ню ка / Ле ся Омель чук. – 2001. – № 6. – С. 5–8. – Прим.: 
9 назв.

2588. Ро ма нен чук Б. Євген Ма ла нюк – «кри ва вих шляхів апо стол»: 
(до 100-ліття від дня на род жен ня по ета) / Бо г дан Ро ма нен чук. – 1997. – 
№ 2. – С. 10–12.
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2589. Си вокінь Г. Ав торсь ка мен тальність і біог рафія у твор чості 
Євге на Ма ла ню ка / Гри горій Си вокінь. – 1994. – № 8. – С. 25–30. – 
Прим.: 7 назв.

2590. Си вокінь Г. Євген Ма ла нюк: творчість і національність / 
Гри горій Си вокінь. – 1997. – № 1. – С. 4–7. – (До 100-річчя від дня на -
роджен ня) Є. Ма ла ню ка). – Прим.: 5 назв.

2591. Шев чен ко А. По вер нув ся пе ре мож цем / Ана толій Шев чен-
ко. – 1997. – № 1. – С. 3–4. – (До 100-річчя від дня на род жен ня Євге на 
Ма ла ню ка).

2592. Гон ча рен ко О. Уро ки лю бові до рідної мо ви: із спо гадів про 
Андрія Ма лиш ка / Ок са на Гон ча рен ко. – 2003. – № 2. – С. 74–75. – 
(З ре дакц. по шти).

2593. Іва ни сен ко В. Наш Ма лиш ко! / Віктор Іва ни сен ко. – 1997. – 
№ 11. – С. 6–8. – До 85-річчя з дня на род жен ня по ета).

2594. Шуд ря М. До ро га під яво ра ми [спо га ди про А. Ма лиш ка] / 
Ми ко ла Шуд ря. – 1997. – № 11. – С. 9–10. – (До 85-річчя з дня на род-
жен ня по ета).

2595. Анісімо ва Н. «…В Ук раїні Ук раїну не знай ду ніяк»: деміфо-
логізація історії і роз бу до ва національ них міфів у по етич но му світі 
Іва на Мал ко ви ча / Ніна Анісімо ва. – 2009. – № 10. – С. 61–64. – Прим.: 
15 назв.

2596.  [На у ко ва конф., при свяч. твор чості Дми т ра Мар ко ви ча. Хер-
сон, 1993 р.]: [Ви с ту пи]. – 1995. – № 12. – С. 47–51. – Зміст: Проб ле ми і 
ха ра к те ри в ранніх оповідан нях Д. Мар ко ви ча / Віра Со ро ка. Ху дожні 
за со би у твор чості пись мен ни ка / Іван Ло пу шинсь кий. Полісемія 
об разів-сим волів / Іри на Ша пошніко ва. Літе ра тур но-краєзнав чий 
ма теріал на уро ках син та к си су / Те тя на Оку не вич.

2597. Білець кий Ф. «Не а би я кий бе ле т ри стич ний та лант»: (штри хи 
до порт ре та Дми т ра Мар ко ви ча) / Фелікс Білець кий. – 1995. – № 5-6. – 
С. 5–9.

2598. Са ли га Т. По ет вес но я ро го бун ту [Лав ро Ми ро нюк] / Та рас 
Са ли га. – 2010. – № 6. – С. 44–49. – Прим.: 7 назв.

2599. Ярем ко вич М. Ор на мен талізм про зи Гна та Ми хай ли чен ка / 
Марія Ярем ко вич. – 2006. – № 4. – С. 46–49. – Прим.: 9 назв.
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2600. Ко бе лець ка О. «Там і ту жить, і ре го че ук раїнська до ля» / 
Ок са на Ко бе лець ка. – 2002. – № 1. – С. 52–53. – (До 160-річчя від дня 
на ро джен ня Ва си ля Мо ви). – Прим.: 3 на зви.

2601. Шев чук В. Пе т ро Мо ги ла та йо го літе ра турні тво ри / Ва лерій 
Шев чук. – 1996. – № 12. – С. 3–8.

2602. Хроп ко П. Жит тя і творчість Пи ли па Мо ра чевсь ко го / Пе т ро 
Хроп ко, Федір Кей да. – 2001. – № 1. – С. 13–17. – Прим.: 8 назв.

2603. Ма ри нен ко Ю. «Це по кли кан ня Бо же»: про за Ле оніда Мо сен
д за / Юрій Ма ри нен ко. – 2003. – № 2. – С. 7–11. – Прим.: 5 назв.

2604. Онуф рик Г. Особ ли вості житійних об разів у малій прозі 
Ка те ри ни Мо т рич. На ма теріалі оповідань «Звізда По лин», «Ос таннє 
ко ло», «За таїною не ба», «Політ жу равлів над не то ло че ни ми тра ва ми» 
/ Га ли на Онуф рик. – 2008. – № 4. – С. 53–55. – Прим.: 6 назв.

2605. До 75-річчя Юрія Муш ке ти ка. За ра ди сво бо ди й не за леж-
ності рідно го краю / Ана толій Шев чен ко. Вду май мо ся, по ша нуй мо… / 
Віталій Дон чик. Роль і до ля мит ця / Гри горій Си вокінь. Жит тя зміни мо 
тоді, ко ли зміни мо ся самі / Ана толій Шпи таль. – 2004. – № 3. – С. 59–64.

2606. Кей да Ф. Фольк ло ризм ро манів Юрія Муш ке ти ка «Гай да ма-
ки» і «Прийдімо, вклонімо ся» / Федір Кей да. – 1999. – № 3. – С. 10–12. 
– Прим.: 12 назв.

2607. Муш ке тик Ю. Юрієві Муш ке ти ку – 80 [інтерв’ю] / Юрій 
Муш ке тик; за пи тан ня ста ви ла Га ли на Та ра сюк. – 2009. – № 4. – 
С. 59–60. – (Ювілеї).

2608. Кри жанівський С. Дми т ро Надіїн, що поліг «смер тю хо ро-
б рих», або Як це бу ло на справді: [ури вок з май бут ньої кни ги «Спо гад 
і сповідь»] / Сте пан Кри жанівський. – 2001. – № 1. – С. 45–46. – (Наш 
ка лен дар).

2609. Бой ко Н. Ге рої й ан ти ге рої в істо рич них ро ма нах І. Не чуяЛе
виць ко го / Надія Бой ко. – 2001. – № 1. – С. 2–5. – Прим.: 16 назв.

2610. Лав ров Д. Іван Не чуйЛе виць кий: 1838–1918: «Який див ний… 
ста рий го род!»: [ури вок з кн.: Лав ров Д. Свя тий Київ наш ве ли кий… (К., 
2001)] / Дми т ро Лав ров. – 2002. – № 4. – С. 54–56.

2611. Ман д ри ка М. Літе ра турні де бю ти Іва на Не чуяЛе виць ко го: 
(до 160-річчя з дня на род жен ня пись мен ни ка) / Ми ко ла Ман д ри ка. – 
1998. – № 11. – С. 4–6.
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2612. Чор но пи ский М. Куль ту ро логічні тра к та ти Іва на Не чуяЛе
виць ко го / Ми хай ло Чор но пи ский. – Тра к тат пер ший. – 2001. – № 12. – 
С. 6–9. – Прим.: 8 назв; Тра к тат дру гий. – 2002. – № 1. – С. 3–6. – Прим.: 
10 назв; Тра к тат третій. – № 2. – С. 6–10.

2613.  Ду най П. «Шев чен ко, ук раїнофіли й соціалізм»: про б ле-
ма тич ний зріз пе ред мо ви й приміток Андрія Ніковсь ко го до книж ки 
Ми хай ла Дра го ма но ва / Па в ли на Ду най. – 2005. – № 10. – С. 54–58. – 
Прим.: 9 назв.

2614. Білен ко В. «По ет мис ля чий, гос трий, гли бо кий»: (до 60-річчя 
від дня на род жен ня Бо ри са Олійни ка) / Во ло ди мир Білен ко. – 1995. – 
№ 10-11. – С. 61–63. – (Наш ка лен дар).

2615. Гуж ва В. Шля хет ний верш ник: до 70-ліття Бо ри са Олійни ка / 
Ва лерій Гуж ва. – 2005. – № 10. – С. 46–50.

2616. Вільшук М. Етап на збірка Оле га Оль жи ча: [«Рінь»] / Ми рон 
Вільшук. – 1999. – № 4. – С. 2–3. – Прим.: 3 на зви.

2617. Невр лий М. Му за муж но сти й бо роть би / Ми ко ла Невр лий. 
– Пе ред рук за вид.: Невр лий М. Олег Оль жич. Ци та де ля ду ха (Бра ти-
сла ва, 1991). – 1994. – № 7. – С. 10–17. – (1994 – рік Оле га Оль жи ча). – 
Прим.: 8 назв.

2618. Он ко вич Д. «Тільки правді в до го ду…» [інтерв’ю з по етом 
Дми т ром Он ко ви чем] / роз мо ву ве ла Те тя на Корнієнко. – 2004. – № 12. 
– С. 69–70. – (Наш ка лен дар).

2619. Ри бал ко К. Відчи та ти прав ду жит тя: Дми т рові Он ко ви чу – 75 
/ Ка те ри на Ри бал ко. – 2009. – № 12. – С. 55–56. – (Ювілеї).

2620. За славсь кий І. По ет, брат По е та: [Ми хай ло Орест] / Ісай 
За славсь кий. – 1997. – № 5-6. – С. 12–15.

2621. Збо ровсь ка Н. Від «стар шо го бо я ри на» до «на ре че но го»: 
пси хо соціаль на про б ле ма ти ка повістей То до ся Ось мач ки / Ніла Збо-
ровська. – 2010. – № 5. – С. 50–54. – Прим.: 7 назв.

2622. Лаврінен ко Ю. …Ге роїчні по чут тя вічної прав ди й кра си 
на ро ду / Юрій Лаврінен ко. – 1995. – № 1. – С. 4–5. – (До сторіччя з дня 
на ро джен ня То до ся Ось мач ки).

2623. Ось мач ко Т. Подільсь ки ми стеж ка ми, або Ма ловідомі 
сторінки біог рафії пись мен ни ка / Та ма ра Ось мач ко. – 1995. – № 5-6. – 
С. 56–58. – (Пам’ятні да ти).
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2624. Скорсь кий М. Ра дості і болі рідної землі: де які ас пе к ти про зи 
То до ся Ось мач ки / Ми ко ла Скорсь кий. – 1995. – № 5-6. – С. 53–56. – 
(До сторіччя з дня на род жен ня). – Прим.: 4 на зви. 

2625. Сла бош пиць кий М. «Ма лий ре не санс» і бурі в МУРі: [фраг-
мен ти ро ма ну про То до ся Ось мач ку «По ет із пе к ла»] / Ми хай ло Сла-
бош пиць кий. – 2003. – № 1. – С. 3–9.

2626. Чер нюк С. Еле мен ти сим воліки в по езії То до ся Ось мач ки / 
Сніжа на Чер нюк. – 2000. – № 9. – С. 6–9. – Прим.: 15 назв.

2627. Ше рех Ю. Над Ук раїною дзво ни гу дуть: [повість «Стар ший 
бо я рин» Т. Ось мач ки] / 1995. – № 1. – С. 6–10.

2628. Прий мак Л. Ми хай ло Па в лик – літе ра тур ний кри тик і пе ре-
кла дач / Лілія Прий мак. – 2004. – № 6. – С. 56–59.

2629. Па в лич ко Д. «Navigare necesse est – моє кре до». Дми т рові 
Па в лич ку – 80 / Дми т ро Па в лич ко; роз мо ву з по етом ве ла Люд ми ла 
Та ран. – 2009. – № 9. – С. 55–57.

2630. Сьо мочкіна О. До ро га як «ве ли ка по до рож жит тя»: на 
ма теріалі ру баїв Дми т ра Па в лич ка / Оле на Сьо мочкіна. – 2005. – № 4. 
– С. 53–55. – Прим.: 4 на зви.

2631. Ти хо лоз Б. Май стер різьбле но го сти ло са, або Два коль о ри 
оп риш ко вої душі: до 75-річчя Дми т ра Па в лич ка / Бо г дан Ти хо лоз. – 
2004. – № 9. – С. 65–69. – (Наш ка лен дар).

2632. Си вокінь Г. «Спо гля дач іззовні» в ролі співу час ни ка. До 
ви дан ня в Ук раїні книж ки ав ст ралійсь ко го літе ра ту роз нав ця Мар ка 
Па в ли ши на «Ка нон та іко но стас» (К., 1997) / Гри горій Си вокінь. – 1998. 
– № 6. – С. 6–11.

2633. Та ба чин Л. Ху дож ня про за Софії Пар фа но вич / Ла ри са Та ба-
чин. – 1999. – № 12. – С. 11–12. – Прим.: 11 назв.

2634. Ко но пен ко О. Проб ле ма відступ ниц тва в по езії Ва си ля 
Па човсь ко го / Ок са на Ко но пен ко. – 2000. – № 11. – С. 11–12. – Прим.: 
5  назв.

2635. Со боль В. Дер жав ницькі мо ти ви у твор чості Ва си ля Па човсь
ко го / Ва лен ти на Со боль. – 1998. – № 7. – С. 5–7. – Прим.: 13 назв.

2636. Лаврінен ко Ю. Ва леріян Підмо гиль ний / Юрій Лаврінен ко. 
– Пе ред рук за вид.: Лаврінен ко Ю. Розстріля не Відрод жен ня (Па риж, 
1959). – 2001. – № 2. – С. 9–10.
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2637. Мов чан Р. Ук раїнський мо дерністич ний ро ман: «Місто», 
«Не ве лич ка дра ма» В. Підмо гиль но го / Раїса Мов чан. – 2001. – № 2. – 
С. 11–14. – Прим.: 6 назв.

2638. Ко валів Ю. «…Виріс я на ме жах двох світів»: (до 100-річчя від 
дня на род жен ня Євге на Плуж ни ка) / Юрій Ко валів. – 1998. – № 12. – 
С. 5–7.

2639. Ток мань Г. Євген Плуж ник (1898–1936) / Ган на Ток мань. – 
2009. – № 11. – С. 49–56. – Прим.: 17 назв; № 12. – С. 36–43. – Прим.: 
11 назв.

2640. На у мен ко Н. «Як би знайш лась не опа ли ма кни га…»: но ве ла 
Ле оніда Пол та ви «У виш невій країні» як ху дожній по гляд на новітню 
історіог рафію Ук раїни / На талія На у мен ко. – 2001. – № 11. – С. 6–8. – 
Прим.: 4 на зви.

2641. Су п рун В. Об раз війни в ху дож нь о му ре про ду ку ванні Ми ко
ли По неділка / Во ло ди мир Су п рун. – 2008. – № 8. – С. 49–52. – Прим.: 
8 назв.

2642. Ан тип чук Н. Ча со пис для дітей «Мо ло да Ук раїна» Оле ни 
Пчілки / Надія Ан тип чук. – 2010. – № 6. – С. 39–43. – Прим.: 10 назв.

2643. Гна тюк М. По ет із «гро на п’ятірно го» Ма к сим Риль сь кий / 
Ми ро сла ва Гна тюк. – 1996. – № 7. – С. 59–60. – (З ре дакц. по шти). – 
Прим.: 5 назв.

До 100-ліття з дня на род жен ня М. Риль сь ко го

2644. Ма ла нюк Є. М. Риль сь кий в п’ят де ся тиліття / Євген Ма ла нюк; 
[пе редм.] А[на толія] Ш[ев чен ка]. – Пе ред рук за вид.: Ма ла нюк Є. Кни-
га спо сте ре жень (Ка на да, 1962). – 1995. – № 3. – С. 4–11.

2645. Неділько В. Ма те рик по езії Ма к си ма Риль сь ко го / Все во лод 
Неділько, Ле онід Мо на стирсь кий. – 1995. – № 3. – С. 11–16. – Прим.: 
8 назв.

2646. Цим ба люк В. За гад ка з біог рафії Ма к си ма Риль сь ко го / 
Ва силь Цим ба люк. – 1995. – № 3. – С. 24–25. [Про Кар ла Ва силь о ви-
ча Бол су новсь ко го – про то ти па «діда Ни зовсь ко го» зі Скви ри з опов. 
«Ко ли ко па ють бу ря ки» та по еми «Чу ма ки».]

2647. Ти ховсь ка О. Мо тив ко хан ня й пізнан ня внутрішньої фемін-
ності в по емі Ма к си ма Риль сь ко го «Царівна» / Ок са на Ти ховсь ка. – 
2010. – № 4. – С. 55–59. – Прим.: 8 назв.
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2648. Анісімо ва Н. «І заніміє по руч сло во – мій духівник і мій на гля-
дач»: де які ас пе к ти мо дерністич ної по ети ки Іго ря Ри ма ру ка / Ніна 
Анісімо ва. – 2003. – № 5. – С. 4–9.

2649. Сла бош пиць кий М. Го рить йо го свіча: (до 80-річчя від дня 
на род жен ня Ми ко ли Ру ден ка) / Ми хай ло Сла бош пиць кий. – 2000. – 
№ 12. – С. 14–16.

2650. Бейліс В. Йо го найбільшою при стра стю бу ла літе ра ту ра: (до 
210-річчя з дня на род жен ня Євстафія Ру ди ковсь ко го) / Во ло ди мир 
Бейліс. – 1994. – № 12. – С. 57–58. – Зі змісту: Бай ки / Є. Ру ди ковсь кий.

2651. Си п ли вець С. Ук раїнська куль ту ра в ху дожній ре цепції Во ло-
ди ми ра Самійлен ка-по ета / Світла на Си п ли вець. – 2009. – № 11. – 
С. 61–64. – Прим.: 8 назв.

2652. Чор но пи ский М. Мо с ковсь кий імперіалізм у гро те ску Во ло
ди ми ра Самійлен ка / Ми хай ло Чор но пи ский. – 2004. – № 11. – С. 68–72. 
– Прим.: 8 назв.

2653. Ма ри нен ко Ю. Ево люція ха ра к терів пер со нажів у три логії 
Ула са Сам чу ка «Во линь» / Юрій Ма ри нен ко. – 1999. – № 11. – С. 7–9. – 
Прим.: 6 назв.

2654. Ма ри нен ко Ю. «Схід-Захід» (Три логія «OST») Ула са Сам чу
ка / Юрій Ма ри нен ко. – 2005. – № 8. – С. 59–64. – Прим.: 13 назв.

2655. Поліщук Я. Фор му ли іден тич ності Ула са Сам чу ка на тлі до би 
/ Яро слав Поліщук. – 2004. – № 7. – С. 26–29. – Прим.: 12 назв.

2656. Рус нак І. Ху дож ня візія то талітар ної дійсності у прозі Ула са 
Сам чу ка: до 100-ліття від дня на род жен ня пись мен ни ка / Іри на Рус нак. 
– 2005. – № 2. – С. 49–54. – Прим.: 17 назв.

2657. Наєнко М. Во ло ди мир Свідзинсь кий: засвітив ся від се бе й від 
Бо га / Ми хай ло Наєнко. – 2008. – № 11. – С. 51–53. – (Ювілеї [70-річчя 
Ми хай ла Наєнка]). – Прим.: 3 на зви.

2658. Со ло вей Е. «Бу ти по етом…»: до 125-х ро ко вин від на род жен-
ня Во ло ди ми ра Свідзінсько го / Еле о но ра Со ло вей. – 2010. – № 10. – 
С. 55–58. – Прим.: 5 назв.

2659. Ко цю бинсь ка М. Іван / Ми хай ли на Ко цю бинсь ка. – Ско роч. 
варіант пе ред мо ви до вид.: Світлич ний І.О., Світлич на Н.О. З жи ву чо го 
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пле мені Дон Кіхотів (К., 2008). – 2009. – № 10. – С. 34–39. – (До 80-річчя 
Іва на Світлич но го).

2660. Ко шелівець І. У хо ро ший Шев ченків слід сту па ю чи… / Іван 
Ко шелівець. – Пе ред рук за вид.: Си мо нен ко В. Бе рег че кань (Мюн хен, 
1973). – 1995. – № 1. – С. 12–14. – (До 60-річчя від дня на род жен ня Ва си
ля Си мо нен ка).

2661. Ти хо лоз Б. Ме те ор щи рості: світлий реквієм Ва си леві Си мо
нен кові до не до жи то го 70-ліття / Бо г дан Ти хо лоз. – 2005. – № 1. – 
С. 50–51.

2662. Бов сунівська Т. Об ра зи смут ку в по езії Гри горія Ско во ро ди / 
Те тя на Бов сунівська. – 2002. – № 3. – С. 5–8. – Прим.: 11 назв.

2663. Бов сунівська Т. Те ма ти зація мов чан ня в по езії Гри горія 
Ско во ро ди / Те тя на Бов сунівська. – 2006. – № 2. – С. 50–54. – Прим.: 
21 на зва.

2664. Вер ба Г. Пе ре чи ту ю чи Ско во ро ду: (ко мен тарі дослідни ка до 
кількох хре сто матійних по езій Гри горія Ско во ро ди) / Гри горій Вер ба. 
– 1998. – № 7. – С. 34–36.

2665. Жу линсь кий М. Гри горій Ско во ро да / Ми ко ла Жу линсь кий. 
– 2004. – № 6. – С. 29–31. – (З книж ки акад. М. Жу линсь ко го «Сло во і 
до ля»).

2666. Гри цен ко В. Од кро вен ня пред течі, ачи Сповідь про ро ка? Фан-
та сти ка й ре альність у по емах Во ло ди ми ра Со сю ри «Ва ал», «Каїн» та 
«Хри стос» / Віктор Гри цен ко. – 2001. – № 1. – С. 9–12. – Прим.: 13 назв.

2667. Гу ме нюк В. Іде ал лірич но го ге роя в по езії Во ло ди ми ра Со сю
ри / Віктор Гу ме нюк. – 2006. – № 7. – С. 46–48. – Прим.: 11 назв.

2668. Ко с тю чен ко В. Вте ча від влас но го «Я»: Творчість Во ло ди ми
ра Со сю ри кінця 1930-х років / Віктор Ко с тю чен ко. – 2003. – № 12. – 
С. 4–8.

2669. Ко с тю чен ко В. «Чер во на зи ма» Во ло ди ми ра Со сю ри: спро ба 
но во го про чи тан ня / Віктор Ко с тю чен ко. – 2001. – № 10. – С. 2–5.

2670. Поліщук В. «А в цен зурнім сма ку я не на пи шу…»: Ми хай ло 
Ста риць кий і про б ле ми цен зу ри / Во ло ди мир Поліщук. – 2002. – № 2. 
– С. 17–20. – Прим.: 7 назв.
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2671. Поліщук В. Інтелігенція і на род у но велістиці Ми хай ла Ста
риць ко го / Во ло ди мир Поліщук. – 2003. – № 11. – С. 6–11. – Прим.: 9 назв.

2672. Поліщук В. Проб ле ма ти ка і ге рої но велісти ки Ми хай ла Ста
риць ко го / Во ло ди мир Поліщук. – 2002. – № 12. – С. 5–9. – Прим.: 
9 назв.

2673. Пчілка О. Ми хай ло Пе т ро вич Ста риць кий. Пам’яті то ва ри ша 
/ Оле на Пчілка; з рос. пе ре клав [за журн. «Ки ев ская ста ри на»] Ми хай-
ло Гуць. – 2004. – № 7. – С. 65–69. – Прим.: 6 назв; № 8. – С. 70–74. – 
Прим.: 8 назв; № 10. – С. 74–77. – Прим.: 4 на зви.

2674. Леп кий Б. Із спо гадів. «Ва силь Сте фа ник» / Бо г дан Леп кий. 
– 1996. – № 9. – С. 3–5. – (До 125-річчя від дня на род жен ня і 60-річчя від 
дня смерті).

2675. По г ре бен ник Ф. З ду мою про су ве ренність на ро ду: (до 125-
річ чя від дня на род жен ня В. Сте фа ни ка) / Федір По г ре бен ник. – 1996. 
– № 9. – С. 6–7.

2676. Сізо ва К. Мо дер не пе ре ос мис лен ня фольк лор них тра дицій 
порт ре ту ван ня у но велістиці Ва си ля Сте фа ни ка / Ксенія Сізо ва. – 
2010. – № 2. – С. 52–54. – Прим.: 8 назв.

2677. Шуд ря М. Бет хо вен ук раїнсько го сло ва [В. Сте фа ник] / 
Ми ко ла Шуд ря. – 1996. – № 9. – С. 7–8.

2678. Ре ше ту ха С. На світан ку ук раїнської хи мер ної про зи: 
оповідан ня Оле к си Сто ро жен ка / Со ломія Ре ше ту ха. – 2007. – № 4. – 
С. 58–61. – Прим.: 9 назв.

2679. Ав ра хов Г. Нез гас на зо ря по езії: до 65-річчя з дня на род жен-
ня Ва си ля Сту са / Гри горій Ав ра хов. – 2003. – № 1. – С. 16. – Прим. 
ук лад.: Спро сту ван ня. Див.: № 2, 2003.

2680. Біло ус Г. Ро ко ва ний ве ре сень. Із роз думів про жит тя і 
творчість Ва си ля Сту са / Гри горій Біло ус. – 2003. – № 3. – С. 20–21.

2681. Бон да рен ко А. По е тич ний зву ко пис у тво рах Ва си ля Сту
са: фе но ме но логічна про екція / Ал ла Бон да рен ко. – 2008. – № 1. 
– С. 49–52. – (До не до жи то го 70-ліття По е та / Сту соз навчі студії). – 
Прим.: 14 назв.

2682. Бон да рен ко А. Спро ба аналізу філо софсь ких творів Ва си ля 
Сту са / Ал ла Бон да рен ко. – 1998. – № 8. – С. 8–10. 
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2683. Ви дат но му по ету й ве ли ко му гро ма дя ни ну Ук раїни Ва си леві 
Сту су в січні 1998 ро ку ви пов ни ло ся б 60 літ / Ми хай ли на Ко цю бинсь-
ка, Євген Свер стюк, Іван Дзю ба, Мар ко Па в ли шин. – 1998. – № 1. – С. 2.

2684. Віват Г. Іван Фран ко і Ва силь Стус. Франківські мо ти ви в 
по езії Ва си ля Сту са / Ган на Віват. – 2008. – № 1. – С. 44–48. – (До не до-
жи то го 70-ліття По е та / Сту соз навчі студії). – Прим.: 14 назв. 

2685. Збо ровсь ка Н. Ва силь Стус: до історії про б лем но го тлу ма-
чен ня / Ніла Збо ровсь ка. – 2009. – № 5. – С. 40–46. – Прим.: 18 назв.

2686. Іщен ко Є. Містичні пе ре жи ван ня в по езії Ва си ля Сту са / 
Євгеній Іщен ко. – 2004. – № 8. – С. 53–57. – Прим.: 19 назв.

2687. Па в ли шин М. Квад ра ту ра кру га: про ле го ме ни до оцінки Ва си
ля Сту са / Мар ко Па в ли шин. – Пе ред рук за вид.: Stus as text, Melbourn, 
1992. – 1994. – № 1. – С. 15–21. – Прим.: 12 назв.

2688. Ра риць кий О. Гу маністич не ос мис лен ня бут тя: (до історії 
літе ра тур но го де бю ту В. Сту са) / Олег Ра риць кий. – 1999. – № 2. – 
С. 63–64. – (З ре дакц. по шти). – Прим.: 5 назв.

2689. Си вокінь Г. Ва силь Стус і Шев чен ко / Гри горій Си вокінь. – 
2001. – № 10. – С. 5–6. – Прим.: 3 на зви.

2690. Біла нюк Ю. З по етич ної спад щи ни В. Су хо м линсь ко го / Юрій 
Біла нюк. – 2003. – № 9. – С. 25–26. – (До 85-річчя від дня на род жен ня 
В.  Су хо м линсь ко го).

2691. Ма ри нен ко Ю. Лю ди на із «зе ле на вим на строєм дзер кал»: 
повість Юрія Тар навсь ко го «Шля хи» / Юрій Ма ри нен ко. – 2004. – № 2. 
– С. 10–13. – Бібліогр.: 13 назв.

2692. Ко ва лець Л. Не ст ра чені жит тя Ар хи па Тес лен ка й Олен ки 
Па на сен ко / Лідія Ко ва лець. – 2002. – № 3. – С. 8–10. – Прим.: 4 на зви.

2693. Гу ме нюк В. Творчість Па в ла Ти чи ни в кон тексті ми с тець ких 
віянь йо го до би / Віктор Гу ме нюк. – 2005. – № 5. – С. 56–60. – Прим.: 
8 назв.

2694. Дроз довсь кий Д. По мер ти за жит тя, або «Живіший од жи вих 
і мертвіший од мер т вих» / Дми т ро Дроз довсь кий. – 2007. – № 11. – 
С. 49–52. – (Ти чи ноз навчі студії). – Прим.: 7 назв.

2695. За славсь кий І. Невідо ма пра ця про по езію Па в ла Ти чи ни / 
Ісай За славсь кий. – 2001. – № 1. – С. 5–9. – Прим.: 6 назв. [Про підго-
то ва ний до дру ку ру ко пис: Ка пу с тянсь кий Іван. Па в ло Ти чи на. Кри-
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тич ний на рис (1928 р.). Зберігається у ру коп. відділі Ін-ту літе ра ту ри 
ім. Т.Г. Шев чен ка НА НУ.]

2696. Кло чек Г. Ху дожній світ по езії Па в ла Ти чи ни «Ви знаєте, як 
ли па ше ле стить…»: до про б ле ми аналізу внутрішньо го світу ху дож нь-
о го тво ру з по зицій ре цеп тив ної по ети ки / Гри горій Кло чек. – 2007. – 
№ 11. – С. 53–60. – (Ти чи ноз навчі студії). – Прим.: 9 назв.

2697. Мар ко В. Вібрація душі по ета і світ: по ема Па в ла Ти чи ни 
«Зо ло тий гомін» / Ва силь Мар ко. – 2010. – № 11. – С. 53–57. – Прим.: 
11 назв.

2698. Па в лен ко М. Па в ло Ти чи на: «Замість со нетів і ок тав» – 
«Плуг»… / Ма ри на Па в лен ко. – 2000. – № 10. – С. 5–9. – Прим.: 14 назв.

2699. По ля руш О. «Вслу хав ся я в той гомін зо ло тий…»: по ема Па в
ла Ти чи ни «Зо ло тий гомін» / Олег По ля руш. – 2004. – № 2. – С. 5–9. – 
Прим.: 6 назв.

2700. Си п ли вець С. Ідея все ленсь кої гар монії у збірці Па в ла Ти чи ни 
«Со нячні клар не ти» / Світла на Си п ли вець. – 2007. – № 11. – С. 61–63. – 
(Ти чи ноз навчі студії). – Прим.: 8 назв.

2701. Фо ка М. Си не стезія як ге не ра тор му зич но-жи во пис них 
ефектів у по етичній твор чості Па в ла Ти чи ни / Марія Фо ка. – 2010. – 
№ 1. – С. 55–57. – Прим.: 16 назв.

2702. Хар хун В. По е ма Па в ла Ти чи ни «По хо рон дру га» крізь приз-
му то талітар ної ес те ти ки / Ва лен ти на Хар хун. – 2009. – № 6. – С. 49–52. 
– Прим.: 6 + 7 назв (по сторінкові і в кінці статті).

2703. Шу ми ло М. По ет епо хи ве ли ких зру шень та пе ре тво рень 
[П. Ти  чи на]: спо гад-есе / Ми ки та Шу ми ло; публікацію підго ту ва ла 
На та ля Шу ми ло. – 2003. – № 6. – С. 73–75. – (Пам’ятні да ти: до 100-річчя 
з дня на род жен ня Ми ки ти Шу ми ла).

2704. Ко с тюк Г. Хрес ний шлях Зінаїди Ту луб: (до 95-річчя від дня 
на род жен ня пись мен ниці) / Гри горій Ко с тюк. – Пе ред рук за вид.: Ко с-
тюк Г. Зустрічі і про щан ня (Ед мон тон, 1987). – 1995. – № 7. – С. 9–11.

2705.  Сліпуш ко О. Ки ри ло Турівський – пред став ник ук раїнської 
се ред нь овічної літе ра ту ри / Ок са на Сліпуш ко. – 2006. – № 2. – С. 59–61. 
– Прим.: 3 на зви.

2706. За хар чук І. Про екція ди ва ка у твор чості Гри го ра Тю тюн ни ка 
/ Іри на За хар чук. – 1998. – № 10. – С. 9–12.
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2707. Збо ровсь ка Н. Григір Тю тюн ник як національ ний пись мен-
ник до би ко лоніалізму: пси хоісто рич ний ас пект / Ніла Збо ровсь ка. – 
2006. – № 12. – С. 43–47. – Прим.: 11 назв.

2708. Лит вин В. Кон цепція ху дож ньої де талі в «малій» прозі Гри го
ра Тю тюн ни ка / Во ло ди мир Лит вин. – 1998. – № 11. – С. 7–9. – Прим.: 
4 на зви.

2709. Мар ко В. Та лант на межі ка нонів. Зі студій над тво ра ми Гри
го ра Тю тюн ни ка / Ва силь Мар ко. – 2006. – № 1. – С. 51–55. – Прим.: 
5 назв.

До 70-річчя від дня на род жен ня Гри го ра Тю тюн ни ка

2710. Сла бош пиць кий М. Пись мен ник, який має по вер ну ти ся до нас 
/ Ми хай ло Сла бош пиць кий. – 2001. – № 12. – С. 12–13.

2711. Тю тюн ник Г. Лист Гри го ра Тю тюн ни ка до ре да к то ра ви дав-
ниц тва «Мо лодь» [Лєнік О.-Л.] / Григір Тю тюн ник; до дру ку підго ту вав 
Гри горій Ав ра хов. – 2001. – № 12. – С. 16.

2712. Шев чен ко А. «Як у вас ка жуть про та кий дощ?..»: зі спо гадів / 
Ана толій Шев чен ко. – 2001. – № 12. – С. 14–16.

2713. Шуд ря М. Непідкуп ний го лос прав ди: (невідо ме про Гри го ра 
Тю тюн ни ка) / Ми ко ла Шуд ря. – 1996. – № 4. – С. 8–10.

2714. «Найк ра щий твір кож ної лю ди ни – лист»: [ли с ти Гри горія 
Тю тюн ни ка] / Гри горій Тю тюн ник; [стат тя] Раїси Мов чан. – 2010. – 
№ 5. – С. 55–59. – Прим.: 10 назв.

2715. Штонь Г. З ви ру жит тя: до 75-річчя з дня на род жен ня Гри
горія Тю тюн ни ка / Гри горій Штонь. – 1995. – № 5-6. – С. 58–59. – 
Прим.: 4 на зви.

У вінок Лесі Ук раїнки 

2716. Бабій Ф. Про на зву тво ру «Лісо ва пісня» та іме на її пер со-
нажів / Федір Бабій. – 1995. – № 1. – С. 10–14.

2717. Бет ко І. Дра ма тич на по ема «Одер жи ма»: про б ле ма мо раль но го 
ма к си малізму / Іри на Бет ко. – 1995. – № 2. – С. 19–21. – Прим.: 5 назв.

2718. Да ви дюк В. По за тек сто ва міфо логічна сим воліка «Лісо вої 
пісні» / Віктор Да ви дюк. – 1994. – № 2. – С. 6–9. – Прим.: 8 назв.
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2719. За вер та люк Н. Про од ну міфо ло ге му в «Бо я рині» Лесі 
Ук раїнки / Нінель За вер та люк, Ва лен ти на Нарівська. – 1994. – № 2. – 
С. 10.

2720. Зорівчак Р. Ре цепція твор чості Лесі Ук раїнки ан г ло мов ни-
ми літе ра ту ра ми / Ро к со ла на Зорівчак. – 1995. – № 2. – С. 26–30. 
[Історія та про б ле ми вив чен ня до роб ку ан г ло мов них пе ре кла дачів 
творів Лесі Ук раїнки.]

2721. Ма ла нюк Є. До ро ко вин Лесі Ук раїнки / Євген Ма ла нюк. – 
Пе ред рук за вид.: Ма ла нюк Є. Кни га спо сте ре жень (То рон то, 1962). – 
1994. – № 2. – С. 3–5.

2722. Мірош ни чен ко Л. Де що про не знай дені тво ри Лесі Ук раїнки 
/ Ла ри са Мірош ни чен ко. – 1994. – № 2. – С. 20–23; № 4. – С. 50–55. – 
(З ре дакц. по шти). – Прим.: 10 назв. 

2723. Щер ба нюк І. Ду хов на спад коєми ця Ми ко ли Ли сен ка / Іри на 
Щер ба нюк. – 1995. – № 2. – С. 17–19.

До повіді (2), про чи тані на міжнар. сим позіумі «Ле ся Ук раїнка і 
світо ва куль ту ра» (Луцьк, 78 ве рес ня 1991 р.)

2724. Мо роз Л. Ле ся Ук раїнка і хри сти ян ст во / Ла ри са Мо роз. – 
1995. – № 2. – С. 4–10. – Прим.: 18 назв.

2725. Ро зум ний Я. Ук раїнськість Дон Жу а на в «Камінно му гос по-
дарі» / Яро слав Ро зум ний. – 1995. – № 2. – С. 22–26. – Прим.: 11 назв. 
– [Пер шо друк:] ж. «Су часність» (Нью-Йорк).

До 125-річчя від дня на род жен ня Лесі Ук раїнки 

2726. Крук О. Вплив Ми хай ла Дра го ма но ва на фор му ван ня 
суспільно-політич них по глядів по ете си: (за ма теріала ми ли с ту ван ня) / 
Ок са на Крук. – 1996. – № 2. – С. 3–8. – Прим.: 17 назв.

2727.  Мірош ни чен ко Л. До тек сто логії пись мен ниці / Ла ри са 
Мірош ни чен ко. – 1996. – № 2. – С. 10–11. – Прим.: 6 назв.

2728. Си вокінь Г. Ле ся Ук раїнка, яку ма ло знаємо / Гри горій 
Си вокінь. – 1996. – № 2. – С. 8–9. – Прим.: 9 назв.

2729. Фи ли по вич П. Об раз Про ме тея в тво рах Лесі Ук раїнки / Па в-
ло Фи ли по вич. – 1996. – № 2. – С. 11–14. 
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2730. Ав ра хов Г. По езія «Досвітні огні»: прав да ре аль но го тек сту 
/ Гри горій Ав ра хов. – 2000. – № 11. – С. 49–52. – (З ре дакц. по шти). – 
Прим.: 9 назв.

2731. Гу ме нюк В. Ле ся Ук раїнка і те атр / Віктор Гу ме нюк. – 2003. – 
№ 2. – С. 14–17. – Прим.: 21 на зва.

2732. Ко валь о ва О. Ле ся Ук раїнка: вибір мо дернізму / Ок са на Ко -
валь о ва. – 2005. – № 10. – С. 51–54.

2733. Кри ло вець А. Дра ма тич на по ема Лесі Ук раїнки «Оргія»: 
філо софія національ ної честі / Ана толій Кри ло вець. – 1996. – № 7. – 
С. 6–10. – Прим.: 12 назв.

2734. Кри ло вець А. «Сім струн я тор каю…»: (Із се к ретів по етич-
ної твор чості Лесі Ук раїнки) / Ана толій Кри ло вець. – 1995. – № 7. – 
С. 12–16. – Прим.: 10 назв.

2735. Ле сик В. Філо софсь ко-ес те тич ний зміст дра ми Лесі Ук раїнки 
«Кас сан д ра» / Ва силь Ле сик. – 2001. – № 2. – С. 7–9.

2736. Ма сен ко Л. Статті з кн. «У Ва ви лонсь ко му по лоні. Те ма 
національ ної та соціаль ної не волі у дра ма тургії Лесі Ук раїнки»: [Вступ: 
(Ури вок); «Бо я ри ня»; «Оргія»] / Ла ри са Ма сен ко. – 2003. – № 2. – 
С. 17–21.

2737. На у мен ко Н. Вільний вірш у твор чості Лесі Ук раїнки / На та ля 
На у мен ко. – 2004. – № 4. – С. 6–8. – Прим.: 12 назв.

2738. Поліщук Я. Дра ма тургія Лесі Ук раїнки: втілен ня трагічно го / 
Яро слав Поліщук. – 2005. – № 5. – С. 52–56. – Прим.: 11 назв.

2739. Поліщук Я. «Лісо ва пісня» Лесі Ук раїнки: не опо ган ст во і 
се ман ти ка міфу / Яро слав Поліщук. – 2000. – № 3. – С. 2–7. – Прим.: 
20 назв.

2740. Поліщук Я. Стра ж дан ня. Зра да. Смерть: Філо софські ас пе к ти 
дра ма тич ної по еми Лесі Ук раїнки «Одер жи ма» / Яро слав Поліщук. – 
2001. – № 11. – С. 2–6. – Прим.: 10 назв.

2741. Поліщук Я. Ту га за чи та чем і міф ав то ра: (до про б ле ми сприй-
нят тя твор чості Лесі Ук раїнки) / Яро слав Поліщук. – 1998. – № 4. – 
С. 8–11. – Прим.: 9 назв.

249



«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.

Літературознавствоікритика

2742. Су ля тиць кий М. Особ ли вості транс фор мації за галь но куль-
тур ної тра диції в дра ма тич них по емах Лесі Ук раїнки / Ми ко ла Су ля-
тиць кий. – 2000. – № 11. – С. 4–6. – Прим.: 18 назв.

2743. Білець кий Л. Осип Федь ко вич / Ле онід Білець кий; впровідна 
стат тя «Ле онід Білець кий про Федь ко ви ча» Лідії Ко ва лець. – 
Ре публікація за вид.: Ка лен дар «Ук раїнсько го го ло су» за 1954 рік 
(Вінніпеґ, 1954). – 2007. – № 6. – С. 49–56. – Прим.: 7 назв.

2744. Го ло бо родь ко Я. По е тичні ка но ни Євге на Фоміна / Яро слав 
Го ло бо родь ко. – 2003. – № 6. – С. 10–14. – Бібліогр.: 4 на зви.

До 140-річчя від дня на род жен ня Іва на Фран ка

2745. Ду бо ва М. З бать ко вих уст / Марія Ду бо ва. – 1996. – № 8. – 
С. 37. [Оповідь про зустріч бать ка ав тор ки з Іва ном Фран ком.]

2746. Ма ла нюк Є. Фран ко не зна ний / Євген Ма ла нюк. – Пе ред рук 
за вид.: Ма ла нюк Є. Кни га спо сте ре жень (То рон то, 1962). – 1996. – № 7. 
– С. 3–5.

2747.  Мо роз Л. Дра ма тургія Іва на Фран ка / Ла ри са Мо роз. – 1996. 
– № 5-6. – С. 3–8. – Прим.: 8 назв.

2748. Пет лю ра С. І. Фран ко – по ет національ ної че с ти: (урив ки) / 
Си мон Пет лю ра. – Пе ред рук за вид.: Пет лю ра С. На ро де ук раїнський 
(Х., 1992). – 1996. – № 8. – С. 3–4. 

2749. По г ре бен ник Ф. Вірш-гімн [«Не по ра»] / Федір По г ре бен ник. 
– 1996. – № 8. – С. 5–8. – Прим.: 5 назв.

150-річний ювілей Іва на Фран ка

2750. Го лод Р. По зи тивізм у твор чості Іва на Фран ка / Ро ман Го лод. 
– 2006. – № 4. – С. 50–53. – Прим.: 11 назв.

2751. При ма чик І. Об раз Каїна у ху дожній інтер пре тації Іва на 
Фран ка / Іри на При ма чик. – 2006. – № 10. – С. 48–53. – Прим.: 7 назв.

2752. Ти хо лоз Б. Ти ся чо ст рун на ар фа ве ле та ду ху / Бо г дан Ти хо-
лоз. – 2006. – № 8. – С. 2–7. – Прим.: 8 назв.

2753. Тка чук М. Но ва тор ст во «воль них» со нетів Іва на Фран ка / 
Ми ко ла Тка чук. – 2006. – № 5. – С. 41–45. – Прим.: 8 назв.
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2754. Швець А. Ху дож ня функціональність коль о ра тивів у прозі 
Іва на Фран ка / Ал ла Швець. – 2006. – № 6. – С. 54–58. – Прим.: 8 назв.

2755. Яку бовсь ка М. По шу ки сво го шля ху: на при кладі ро ма ну Іва-
на Фран ка «Пе рех ресні стеж ки» / Марія Яку бовсь ка. – 2006. – № 11. 
– С. 58–61. – Прим.: 4 на зви.

2756. Ба ра баш Ю. Фран кові при чин ки до ук раїнської го голіяни / 
Юрій Ба ра баш. – 2007. – № 1. – С. 45–49. – Прим.: 3 на зви.

2757. Бов сунівська Т. Фе но ме но логічна про екція збірки Іва на 
Фран ка «Зів’яле ли с тя» / Те тя на Бов сунівська, Іри на Со бець ка. – 1999. 
– № 5. – С. 2–7. – Прим.: 30 назв.

2758. Бон да рен ко Ю. Міфо логічна при ро да повісті Іва на Фран ка 
«За хар Бер кут» / Юрій Бон да рен ко. – 2000. – № 1. – С. 2–4. – Прим.: 
7 назв.

2759. Го лод Р. Творчість Іва на Фран ка як дзер ка ло літе ра тур но го 
про це су кінця ХІХ – по чат ку ХХ ст. / Ро ман Го лод. – 2005. – № 12. – 
С. 57–59. – Прим.: 4 на зви.

2760. Гун до ро ва Т. «Зів’яле ли с тя» Іва на Фран ка як яви ще мо дер-
ної куль ту ро софії / Та ма ра Гун до ро ва. – 1996. – № 9. – С. 9–15. – 
Прим.: 14 назв.

2761. Дронь К. Мо дифікація міфо об ра зу землі-ма тері в ху дожній 
твор чості Іва на Фран ка / Ка те ри на Дронь. – 2008. – № 6. – С. 36–42. – 
Прим.: 18 назв.

2762. Ільниць кий М. Біль, обер не ний у сло во: [«Зів’яле ли с тя» Іва на 
Фран ка] / Ми ко ла Ільниць кий. – 2000. – № 8. – С. 2–7. – Прим.: 13 назв.

2763. Ка невсь ка Л. «Чо ловік не сам жиє на світі, а з людь ми»: ху дож-
ньо-пси хо логічна кон цепція міжо со бистісних взаємин у ро маністиці 
Іва на Фран ка / Ла ри са Ка невсь ка. – 2004. – № 3. – С. 55–58. – Прим.: 
7 назв.

2764. Ле сик В. По е ма Іва на Фран ка «Мой сей»: (ху дож ня стру к ту ра 
тво ру) / Ва силь Ле сик. – 1999. – № 7. – С. 7–9.

2765. Лу ци шин О. Літе ра тур не по коління у на у ко во-кри тич но му 
тра к ту ванні І. Фран ка / Оле на Лу ци шин. – 1997. – № 3. – С. 15–18. – 
Прим.: 5 назв.
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2766. Лу ци шин О. Іван Фран ко: євро пейськість як орієнтир 
національ но го роз вит ку літе ра ту ри / Оле на Лу ци шин. – 1995. – № 10-11. 
– С. 3–6. – Прим.: 9 назв.

2767. Ми ки тюк В. По за куріку ляр на пе да гогічна діяльність Іва
на Фран ка / Во ло ди мир Ми ки тюк. – 2010. – № 9. – С. 56–61. – Прим.: 
9 назв.

2768. Поліщук В. Проб ле ма ук раїнсько-російсь ких міжліте ра тур-
них взаємин у пра цях Іва на Фран ка: (із фран коз нав чих студій) / Во ло-
ди мир Поліщук. – 2000. – № 9. – С. 2–4. – Прим.: 4 на зви.

2769. Поліщук Я. «Мой сей» І. Фран ка на пе ре хресті тра диції і 
мо дер ну / Яро слав Поліщук. – 2003. – № 10. – С. 7–11. – Прим.: 7 назв.

2770. Са бат Г. Орієнтальні каз ки Іва на Фран ка / Га ли на Са бат. – 
2008. – № 11. – С. 42–44. – Прим.: 7 назв. – (Фран коз навчі студії).

2771. Ти хо лоз Б. З по гля ду лю дя ності. Мо раль на філо софія Фран-
ко во го «Па ре нетіко ну» / Бо г дан Ти хо лоз. – 2004. – № 11. – С. 62–68. 
– Прим.: 15 назв.

2772. Ти хо лоз Б. «Зо ло тий міст зро зуміння…»: діалог За хо ду і 
Схо ду у куль ту ро твор чо му син тезі І. Фран ка / Бо г дан Ти хо лоз. – 2003. 
– № 10. – С. 11–13. – Прим.: 6 назв.

2773. Ти хо лоз Н. Каз кові «ара бе ски» Іва на Фран ка: «Абу-Ка си мові 
капці» та «Ко валь Бассім» / На та ля Ти хо лоз. – 2004. – № 12. – С. 57–62. 
– Прим.: 10 назв.

2774. Ти хо лоз Н. Крутійсь ка одіссея «ру до го кар ди на ла»: «Лис 
Ми ки та» Іва на Фран ка: текст, підтекст, кон текст, інтер текст / На та ля 
Ти хо лоз. – 2005. – № 2. – С. 58–63. – Прим.: 3 + 20 назв.

2775. Ти хо лоз Н. «Як дітям ма ти, з лю бові…»: ети ка і по ети ка 
Фран ко вих ка зок / На та ля Ти хо лоз. – 2003. – № 11. – С. 2–6. – Прим.: 
16 назв.

2776. Тка чук М. Оно в лен ня жан ру вес нян ки в од ной мен но му циклі 
Іва на Фран ка / Ми ко ла Тка чук. – 2005. – № 11. – С. 41–46. – Прим.: 
7 назв.

2777. Швець А. Мо дель ди тя чо го світу у прозі Іва на Фран ка / Ал ла 
Швець. – 2005. – № 9. – С. 53–57.
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2778. Швець А. Не закінче на по ема Іва на Фран ка «Ме ле а гер»: 
міфо ей до логічний ас пект / Ал ла Швець. – 2008. – № 11. – С. 38–42. – 
(Фран коз навчі студії). – Прим.: 6 назв. 

2779. Ва си ли шин О. Бо рис Хар чук в умо вах то талітар но го ре жи му / 
Олег Ва си ли шин. – 1996. – № 4. – С. 12–15. – Прим.: 16 назв.

2780. Ко валів Ю. Деміфізація світу як тек сту у прозі Ми ко ли 
Хвиль о во го: фраг мен ти / Юрій Ко валів. – 2006. – № 6. – С. 43–48. – 
Прим.: 27 назв.

2781. Лігос то ва О. Дзер ка ло душі: (при ро да у стру к турі но вел 
Ми ко ли Хвиль о во го) / Оле на Лігос то ва. – 1994. – № 5-6. – С. 59–60.

2782. Юр чен ко В. Біна ризм твор чо го мис лен ня Ми ко ли Хвиль о
во го: лінія анарх–Кар но у повісті «Са на торійна зо на» / Во ло ди мир 
Юр чен ко. – 2006. – № 1. – С. 56–58. – Прим.: 12 назв.

2783. Шу ми ло Н. Гнат Хот ке вич: ево люція ху дож нь о го по шу ку / 
На та ля Шу ми ло. – 2003. – № 11. – С. 11–17. – Прим.: 13 назв.

2784. Про дан І. Андрій Чай ковсь кий і йо го ро ман «Са гай дач ний» 
/ Іван Про дан. – 1994. – № 1. – С. 53–54. – (З ре дакц. по шти). – Прим.: 
4 на зви.

2785. Си вокінь Г. Іван Чен дей в історії ук раїнської літе ра ту-
ри ХХ ст.: до 80-річчя від дня на род жен ня пись мен ни ка / Гри горій 
Си вокінь. – 2002. – № 5. – С. 57–58.

2786. Ве се ловсь ка Г. Екс пресіонізм ран ньої дра ма тургії Спи ри до на 
Чер ка сен ка / Ган на Ве се ловсь ка. – 1997. – № 2. – С. 13–14.

2787. Куд ряв цев М. Ідеї та осо би стості в істо рич них п’єсах С. Чер
ка сен ка / Ми хай ло Куд ряв цев. – 1997. – № 2. – С. 15–17. – Прим.: 6 назв.

2788. Шко ла В. …Бо сер це чи с те: [Спи ри дон Чер ка сен ко] / Ва лен ти-
на Шко ла. – 1997. – № 11. – С. 57–58. – (З ре дакц. по шти).

2789. Ба ра баш Ю. Го голіана Дми т ра Чи жевсь ко го: [фраг мент 
розвідки «Го голь у літе ра турній свідо мості ук раїнсько го за рубіжжя 
(На ри си сприй нят тя та інтер пре тації)»] / Юрій Ба ра баш. – 2002. – 
№ 10. – С. 2–6. – Прим.: 14 назв.
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2790. Наєнко М. Дми т ро Чи жевсь кий і йо го «Історія ук раїнської 
літе ра ту ри» / Ми хай ло Наєнко. – 2003. – № 2. – С. 2–7.

2791. Наєнко М. Дми т ро Чи жевсь кий і Київський універ си тет 
/ Ми хай ло Наєнко. – 2004. – № 10. – С. 61–63. – (До 170-річчя КНУ 
ім.˜Т. Шев чен ка).

2792. Поліщук Я. Фе но мен Гриць ка Чу бая / Яро слав Поліщук. – 
2000. – № 7. – С. 13–16. – Прим.: 5 назв.

2793. Бой ко (Бло хин) Ю. «Я знаю, я вірю – жит тя пе ре мо же!»: 
(штри хи до порт ре та Гриць ка Чу прин ки) / Юрій Бой ко (Бло хин). – 
1995. – № 10-11. – С. 9–16.

2794. Єре мен ко О. Мо дифікації ба ла ди в до роб ку М. Шаш ке ви ча / 
Ок са на Єре мен ко. – 2000. – № 1. – С. 5–7. – Прим.: 6 назв.

2795. «Го лов не – не роз ми ну ти ся з чи та чем»: [до 70-ліття від дня 
на род жен ня Ана толія Шев чен ка] / Ми хай ло Сла бош пиць кий, Віталій 
Дон чик, Гри горій Си вокінь, Гри горій Ав ра хов, Раїса Вітрен ко. – 2002. 
– № 8. – С. 6–10.

До 190-річчя від дня на род жен ня Та ра са Шев чен ка

2796. Бов сунівська Т. Смис ло твор ча функція пер шо го ви дан ня 
«Коб за ря» / Те тя на Бов сунівська. – 2004. – № 3. – С. 8–13. – Прим.: 
18 назв.

2797. Нахлік Є. Міфо ло ге ма долі у твор чості Та ра са Шев чен ка / 
Євген Нахлік. – 2004. – № 6. – С. 2–7. – Прим.: 1–8; № 7. – С. 8–12. – 
Прим.: 9–13.

2798. Сте бель сь ка А. Шев чен ко ва кон цепція Ук раїнської дер жа ви / 
Аріяд на Сте бель сь ка. – 2004. – № 3. – С. 13–16.

На ша Шев ченкіана

2799. Ба ра баш Ю. Вірш Та ра са Шев чен ка «Чиг ри не, Чиг ри не…»: 
кон текст, се ман ти ка, по ети ка / Юрій Ба ра баш. – 2010. – № 5. – С. 38–43. 
– Прим.: 10 назв.

2800. Виш невсь кий П. Сло во, ви го ло ше не Пе т ром Виш невсь ким, 
сту ден том Київсько го універ си те ту, над Шев чен ко вою до мо ви ною на 
Чер нечій горі / Пе т ро Виш невсь кий. – За вид.: Та ра хан-Бе ре за З. Свя-
ти ня. На ук.-іст. літо пис Та ра со вої Го ри (К., 1998). – 2005. – № 5. – С. 65.
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2801. Внуч ко ва Л. Їм Шев чен ко да ру вав по етичні й ма лярські тво ри 
/ Лю бов Внуч ко ва. – 2005. – № 11. – С. 49–53. – Прим.: 5 назв.

2802. Куф ль овсь ка Л. Ку лип та си на ма люн ках Та ра са Шев чен ка / 
Люд ми ла Куф ль овсь ка. – 2006. – № 5. – С. 50–52.

2803. Скорсь кий М. Жи вий у правді віковій: по езії про Коб за ря 
років не за леж ності Ук раїни / Ми ко ла Скорсь кий. – 2005. – № 10. – 
С. 59–63.

2804. Скоць А. До про б ле ми періоди зації твор чості Та ра са Шев чен-
ка / Андрій Скоць. – 2006. – № 3. – С. 58–62.

2805. Хар чук Р. Проб ле ма про то ти пу в твор чості Та ра са Шев чен ка 
/ Ро к са на Хар чук. – 2006. – № 3. – С. 49–54. – Прим.: 14 назв. 

До 195-ліття від дня на род жен ня Та ра са Шев чен ка

2806. Ге не ра люк Л. Вплив про фесії Шев чен ка на кон ст ру ю ван ня 
сло вес но-іконічних об разів: гіпо ти по зис-інтер’єр / Ле ся Ге не ра люк. – 
2009. – № 3. – С. 56–60. – Прим.: 17 назв.

2807. Скоць А. Шев чен ко ва ка зе мат на по езія-пісня «Ой три шля хи 
ши рокії…»: гер ме нев ти ка ху дож нь о го тек сту / Андрій Скоць. – 2009. – 
№ 3. – С. 53–55. – Прим.: 4 на зви.

2808. Та ра со ва М. Пред течі Шев чен ко во го ро ман тиз му / Марія 
Та ра со ва. – 2009. – № 3. – С. 50–52. – Прим.: 12 назв.

2809. Ав ра хов Г. Од на з не дослідже них по езій Т. Шев чен ка: 
(«У пе ре ти ку хо ди ла…») / Гри горій Ав ра хов. – 1998. – № 3. – С. 2–5. – 
Прим.: 29 назв.

2810. Ба ра баш Ю. По е ма-містерія Та ра са Шев чен ка «Ве ли кий 
льох» / Юрій Ба ра баш. – 2001. – № 4. – С. 7–10; № 5. – С. 3–6. – 
Бібліогр.: 12 назв.

2811. Бов сунівська Т. Ав то ремінісценції в «Коб зарі» Т. Г. Шев чен
ка / Те тя на Бов сунівська. – 1996. – № 10. – С. 12–16.

2812. Бов сунівська Т. Біблійний па ра лелізм у «Коб зарі» Та ра са 
Шев чен ка / Те тя на Бов сунівська. – 2008. – № 3. – С. 36–40. – Прим.: 
11 назв.

2813. Бов сунівська Т. Мо лит ва як літе ра тур ний жанр. Роль Т. Шев
чен ка в ро ман тич но му жан ро тво ренні / Те тя на Бов сунівська. – 2003. 
– № 7. – С. 3–8. – Прим.: 21 на зва.
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2814. Бов сунівська Т. Онірич на по ети ка «Днев ни ка» Та ра са Шев
чен ка / Те тя на Бов сунівська. – 2003. – № 3. – С. 4–7. – Прим.: 6 назв.

2815. Бов сунівська Т. Ху дож ня кон цепція жінки у твор чості Та ра
са Шев чен ка / Те тя на Бов сунівська. – 1999. – № 11. – С. 2–6. – Прим.: 
15 назв.

2816. Відо няк Н. Про то ти пи російсь ких повістей Та ра са Шев чен ка 
/ Надія Відо няк. – 2007. – № 5. – С. 50–53. – Прим.: 9 назв.

2817. Да ни лен ко І. «Світе яс ний! Світе ти хий!..» як стилізація цер-
ков но го гімну / Іри на Да ни лен ко. – 2008. – № 3. – С. 41–44. – Прим.: 
21  на зва.

2818. Да ни лен ко І. Шев ченків мо ли тов ний трип тих 1860 ро ку: від 
по ети ки до світо гля ду / Іри на Да ни лен ко. – 2007. – № 3. – С. 43–47. – 
Прим.: 12 назв.

2819. Дзю ба І. Довіку на сущ ний / Іван Дзю ба. – 1996. – № 3. – 
С. 3–9. – Прим.: 10 назв.

2820. Дзю ба І. «Шев чен ко за хи с тить се бе сам» / Іван Дзю ба. – За 
вид.: Дзю ба І. Та рас Шев чен ко (К., 2005). – 2007. – № 3. – С. 38–40. – 
Прим.: 7 назв. 

2821. До ма шо вець В. Псал ми Да ви дові в по етич них тво рах Т. Шев
чен ка / В. До ма шо вець. – Пе ред рук за вид.: От та ва, 1992. – 1997. – № 3. 
– С. 9–13.

2822. Дон цов Д. Во гонь з Хо лод но го Яру / Дми т ро Дон цов. – 1994. 
– № 3. – С. 3–5.

2823. За славсь кий І. Шев ченків «Кав каз» як ху дожній фе но мен / 
Ісай За славсь кий. – 2000. – № 2. – С. 2–5. – Прим.: 12 назв.

2824. Ігна тен ко М. Ав то ремінісценції у твор чості Та ра са Шев чен ка 
/ Ми ко ла Ігна тен ко. – 2003. – № 5. – С. 10–13. – Прим.: 4 на зви.

2825. Ігна тен ко М. Алюзія у сло весній твор чості Т.Г. Шев чен ка / 
Ми ко ла Ігна тен ко. – 1999. – № 1. – С. 2–6; № 2. – С. 4–8.

2826. Ка чу ровсь кий І. Про де які пе ре гу ки Шев чен ка зі світо вим 
пись мен ст вом / Ігор Ка чу ровсь кий. – 1996. – № 12. – С. 9–13.
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2827. Кло чек Г. По езія Та ра са Шев чен ка «Мені три над ця тий ми на-
ло…» / Гри горій Кло чек. – 2007. – № 3. – С. 48–53. – Прим.: 11 назв; 
№ 5. – С. 56–61. – Прим.: 11 назв.

2828. Крав чен ко В. Об раз на сим воліка у ба ла дах Та ра са Шев чен ка 
/ Ва лен ти на Крав чен ко. – 2001. – № 7. – С. 5–7. – Прим.: 10 назв.

2829. Крас но ва Л. Ха ра к тер і функції об разів-домінант у Т. Шев
чен ка / Люд ми ла Крас но ва. – 1999. – № 3. – С. 2–3.

2830. Куд ряв цев М. Соціаль но-етич на про гра ма Та ра са Шев чен ка 
в національ но-істо рич но му кон тексті / Ми хай ло Куд ряв цев. – 2002. – 
№ 5. – С. 4–6. – Прим.: 3 на зви.

2831. Ку п лен ник В. Тан цю валь не ми с тец тво у творчій діяль ності 
та житті Т. Шев чен ка / Ва дим Ку п лен ник. – 2003. – № 7. – С. 78. – 
(З ре дакц. по шти).

2832. Ло тоць кий О. Ви дан ня пов но го «Коб за ря» / Оле к сандр 
Ло тоць кий. – Пе ред рук за вид.: Ло тоць кий О. Сторінки ми ну ло го 
(США, 1966). – 2002. – № 2. – С. 10–13. – Прим.: 3 на зви. 

2833. Но га Г. Гу мо ри стичні стру ни Коб за ря / Ген надій Но га. – 2002. 
– № 3. – С. 3–4. – Прим.: 4 на зви.

2834. Па с тух Т. Ча ри «Виш не во го сад ка» Та ра са Шев чен ка: (Спро-
ба мікро а налізу) / Та рас Па с тух. – 1999. – № 9. – С. 2–4. – Прим.: 
4 на зви.

2835. Пе т рик Т. «Мій ан гел-хра ни тель»: (Та рас Шев чен ко і Вар ва ра 
Рєпніна) / Те тя на Пе т рик. – 2000. – № 3. – С. 62–63. – (З ре дакц. по шти).

2836. Свя то вець В. Пе ре я славські за повіти Та ра са Шев чен ка / 
Віталій Свя то вець. – 2007. – № 3. – С. 53–57. – Прим.: 7 назв.

2837. Скоць А. Дніпро в твор чості Та ра са Шев чен ка / Андрій Скоць. 
– 2000. – № 10. – С. 2–5.

2838. Скоць А. «До ба ро ман тич но го націоналізму» у твор чості 
Та ра са Шев чен ка: [з доп., ви го ло ше ної на пле нар. засіданні 4-ї сесії 
НТШ у Львові, 20 бе рез. 1993 р.] / Андрій Скоць. – 1995. – № 3. – 
С. 25–29.

2839. Скоць А. Лю бов, біль, гнів по ета: Та рас Шев чен ко. «Осія. Гла-
ва ХІV. (Под ра жаніє)» / Андрій Скоць. – 2004. – № 5. – С. 39–41.
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2840. Скоць А. Об раз коб за ря у «Коб зарі» Та ра са Шев чен ка / 
Андрій Скоць. – 1996. – № 5-6. – С. 8–12. – Прим.: 6 назв.

2841. Ску ратівський В. Шев чен ко в кон тексті світо вої літе ра ту ри / 
Ва дим Ску ратівський; пе редм. до пе ре дру ку (Всесвіт, 1978, № 3) ав то-
ра. – 2003. – № 6. – С. 68–72. – (З ду хов ної спад щи ни). – Прим.: 4 на зви.

2842. Смілянсь ка В. Най повніша, су час на: го тується чо ти ри том-
на Шев ченківська ен ци к ло педія: інтерв’ю із заввідділу шев чен коз нав. 
Ін-ту літератури ім. Т. Шев чен ка НА НУ В. Смілянсь кою та О. Бо ро нем 
/ Ва лерія Смілянсь ка, Оле к сандр Бо ронь; [роз мо ву] ве ла Ка те ри на 
Ри бал ко. – 2007. – № 3. – С. 41–42. – (Ак ту аль на роз мо ва).

2843. Со ло вей Е. Шев ченківський ка нон у по езії: функції кон ст ру к-
тив на і гальмівна / Еле о но ра Со ло вей. – 1997. – № 8. – С. 2–4. – Прим.: 
12 назв.

2844. Су час ни ки про «Коб зар»: [відгу ки пре си: журн. «Све точ», 
«Се вер ная Пче ла», «Сов ре мен ник», «Рус ское сло во», «Оте че ст вен-
ные за пи с ки», газ. «Моск. вест ник», «Пол тав ские губ. ве до мо сти»]. – 
Ре дакц. пе ре клад за вид.: Бо родін В. та ін. Т.Г. Шев чен ко: Біог рафія (К., 
1984). – 2003. – № 3. – С. 68–69. – (З ду хов ної спад щи ни).

2845. Хо мен ко О. Зас нов ник шев чен коз нав ст ва в Японії: [Ка цу ске 
Ко ма цу] / Оль га Хо мен ко. – 2000. – № 3. – С. 64. – (З ре дакц. по шти). – 
Бібліогр.: 7 назв.

2846. Ча ма та Н. Шев ченків дип тих, при свя че ний Ганні За к ревській 
/ Ніна Ча ма та. – 2010. – № 7. – С. 38–41. – Прим.: 7 назв. – Прим. ук лад.: 
За го ло вок уточ не но у № 11, 2010.

2847. Ши лен ко Ю. Про спи сок з по езії Та ра са Шев чен ка «За во ро-
жи мені, вол хве…» / Юлія Ши лен ко. – 2007. – № 5. – С. 54–55. – Прим.: 
5 назв.

2848. Яре мен ко В. По е ма на спо ми ни: Спро ба тек сто логічно го та 
істо рич но го тлу ма чен ня по еми Т.Г. Шев чен ка «Мо с ка ле ва кри ни ця») / 
Ва силь Яре мен ко. – 1995. – № 1. – С. 20–26. – Прим.: 20 назв.

2849. Євхан Н. Ху дожні за со би та прий о ми фольк лор ної по ети ки 
у творчій пра к тиці Ва лерія Шев чу ка / На талія Євхан. – 2003. – № 6. – 
С. 14–17. – Прим.: 16 назв.
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2850. Ільниць кий М. «Дум ки й по чут тя в фор му ванні»: Над три том-
ни ком Юрія Ше ре ха / Ми ко ла Ільниць кий. – 2001. – № 3. – С. 17–21. – 
Прим.: 12 назв.

2851. Поліщук Я. Псев донім, ма с ка, гра. На при кладі твор чості 
Юрія Ше ре ха / Яро слав Поліщук. – 2007. – № 1. – С. 57–60. – Прим.: 
12 назв.

2852. Лаврінен ко Ю. Гео Шку рупій: 20.ІV 1903 – 8. ХІІ 1937 / Юрій 
Лаврінен ко. – 2003. – № 4. – С. 2 обкл. – Зі змісту: Го лод. «О сон це!..» 
[вірші] / Гео Шку рупій.

2853. Уш ка лов О. Про жит тя і творчість Юліана Шпо ла / Оле к-
сандр Уш ка лов. – 2010. – № 6. – С. 34–38. – Прим.: 13 назв.

Шумило М. Поет епохи... Див. № 2703

2854. Куд лик Р. Львів у йо го долі: [В. Яворівський] / Ро ман Куд лик. 
– 2002. – № 10. – С. 16.

2855. Осад чук П. Роз маїття ук раїнсько го світу: до 60-ліття Во ло ди
ми ра Яворівсько го / Пе т ро Осад чук. – 2002. – № 10. – С. 14–15.

2856. Яку бовсь ка М. Зро зуміти, щоб іти далі…: [про В. Яворівсько
го] / Марія Яку бовсь ка. – 2002. – № 10. – С. 17–18.

2857. Ого род ня І. Та рас Шев чен ко у житті і діяль ності Д. Явор
ниць ко го / Іри на Ого род ня. – 1995. – № 5-6. – С. 3–4. – Прим.: 6 назв.

2858. Пан чен ко В. «…І ду мав я не тільки те, що на пи сав у книж ках»: 
(Пе ре чи ту ю чи мо ло до го Юрія Яновсь ко го) / Во ло ди мир Пан чен ко. – 
1994. – № 4. – С. 9–15.

Вернулося–незабулося
2859. Ав ра хов Г. Напівза таєні ре алії ро ма ну «Об ру си телі» / Гри-

горій Ав ра хов. – 2003. – № 7. – С. 15–16. – Прим.: 6 назв. [Про ав тор ст во 
І. Фран ка «Пе ред нь о го сло ва» до ро ма ну Н. Лансь кої (Яковлєвої).]

2860. Але к сан д ро ва Г. Ще од на не за вер ше на «Історія ук раїнської 
літе ра ту ри»: До 135-річчя від дня на род жен ня Іва на Сте шен ка / Га ли на 
Але к сан д ро ва. – 2008. – № 7. – С. 46–49. – (Зга дай мо). – Прим.: 6 назв.

2861. Анан чен ко Т. По е тич не сло во Га ли ни Ко ма ро вої / Те тя-
на Анан чен ко. – 2008. – № 2. – С. 61–64. – (До 70-річчя від дня смерті 
ук раїнської по ете си). – Прим.: 9 назв.
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2862. Ба ган О. Вічний бу ди тель нації. До 125-ї річниці від дня на ро-
джен ня Дми т ра Дон цо ва / Олег Ба ган. – 2008. – № 9. – С. 56–59.

2863. Брижіцька І. За бу тий співець Ка те ри но слав щи ни / Іри на 
Брижіцька. – 2008. – № 10. – С. 57–58. – (Зга дай мо). – Прим.: 13 назв. 
[Про пись мен ни цю Те тя ну Су ли му (1863 – 1930-ті ро ки)]

2864. Во лиць ка І. Уро ки На талі Ку зякіної. До 80-річчя від дня 
на род жен ня / Іри на Во лиць ка. – 2008. – № 9. – С. 60–64. – (Зга дай мо).

2865. Ко ва лен ко Г. Іван Світлич ний в обо роні за бу то го / Га ли-
на Ко ва лен ко. – 1997. – № 12. – С. 49–51. – (З ду хов ної спад щи ни). 
– Бібліогр.: 5 назв. [Про по вер нен ня за бо ро не ної раніше твор чості 
пись мен ників як важ ли вий чин ник ду хов но го відрод жен ня кінця 50-х – 
по чат ку 60-х років ХХ ст.]

2866. Ста ро вой тен ко І. Ган на Барвінок та її лист до Євге на Чи ка-
лен ка / Інна Ста ро вой тен ко. – 2008. – № 5. – С. 48–51. – (Зга дай мо). 
– Прим.: 30 назв.

2867. Фе дунь М. Згад ки про Ган ну Барвінок у га лицькій періодиці 
(1910–1914 рр.) / Марія Фе дунь. – 2008. – № 5. – С. 52–54. – (Зга дай мо). 
– Прим.: 13 назв. 

2868. Чай ковсь кий Б. По движ ник сло ва. До сторіччя від дня на род-
жен ня Ми ко ли Те ре щен ка / Бо г дан Чай ковсь кий. – 1998. – № 9. – 
С. 58–61. [Спо гад про лю ди ну, пись мен ни ка, по ета, пе ре кла да ча.]

2869. «Я тільки прав ду сер цем кли чу». До 100-річчя з дня на род-
жен ня Те ре ня Ма сен ка. – Сумні очі сте по виків / Г. Гу сей нов. Діялог 
че рез оке ан / зі спо гадів Г. Ко с тю ка. – 2003. – № 10. – С. 71–73.

Погляднасучаснийлітературнийпроцес

2870. Бон дар А. Новітня ук раїнська по езія: ґене рація ікс, або 
От руєння го ло сом невідо мо го / Андрій Бон дар, Ка те ри на Бо та но ва. – 
1998. – № 2. – С. 2–5. – Прим.: 11 назв.

2871. Джу га ст рянсь ка Ю. Ірен Роз до будь ко: ко ли жінка – по ет… / 
Юлія Джу га ст рянсь ка. – 2009. – № 1. – С. 59–61. – (ЛітАк цент).

2872. Дроз довсь кий Д. Ук раїнський жорж сан дизм ХХІ століття /
Дми т ро Дроз довсь кий. – 2009. – № 2. – С. 61–62.
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2873. Збо ровсь ка Н. У ме тафізич них пітьмах су час ної ук раїнської 
літе ра ту ри: за книж кою В. Да ни лен ка «Сон із дзьо ба стри жа» та ро ма-
ном Г. Іва нен ко «Час по ка ян ний» / Ніла Збо ровсь ка. – 2007. – № 7. – 
С. 52–57. – Прим.: 8 назв.

2874. Мідян ка П. «Ко жен час має свої плю си і міну си» / інтерв’ю 
Іва на Ан д ру ся ка з Пе т ром Мідян кою. – 2009. – № 6. – С. 57–59. – 
(ЛітАк цент). – Зі змісту: По езії / Пе т ро Мідян ка. 

2875. Пан чен ко В. ЛітАк цент: [про інтер нет-ви дан ня На УК МА і 
вид-ва «Тем по ра» та за по чат ку ван ня од ной мен ної ру б ри ки у «Ди во-
слові», при свя че ної су часній літе ра турі] / Во ло ди мир Пан чен ко. – 2009. 
– № 1. – С. 59. – (ЛітАк цент).

2876. Про цен ко О. Євген Паш ковсь кий і йо го про за / Ок са на Про-
цен ко. – 2007. – № 2. – С. 58–62. – Прим.: 13 назв.

2877. Риж ко ва Г.-П. Новітня «жіно ча про за»: жан рові оз на ки: на 
при кладі творів Софії Май дансь кої, Те о дозії Зарівної, Світла ни Йо вен-
ко / Га ли на-Па ра ске ва Риж ко ва. – 2008. – № 3. – С. 56–58. – Прим.: 
9 назв.

2878. Сту сен ко О. Іронія як мо дус ме та тек сту / Оле к сандр Сту сен-
ко. – 2007. – № 2. – С. 52–55. – Прим.: 14 назв.

2879. Хар чук Р. Ав тор як сво бо да і ав тор як вла да. «Келія чай ної 
тро ян ди» Ко с тя Мо с каль ця – «Що ден ний жезл» Євге на Паш ковсь ко го 
/ Ро к са на Хар чук. – 2007. – № 2. – С. 55–58. – Прим.: 5 назв.

2880. Хар чук Р. По коління по сте по хи: (про за) / Ро к са на Хар чук. – 
1998. – № 1. – С. 6–12. – Прим.: 10 назв. 

2881. Хо мо ва О. Пси хо логія лю ди ни в дра ма тургії Ва си ля Фоль ва-
роч но го / Оле на Хо мо ва. – 2010. – № 2. – С. 55–58. – Прим.: 7 назв.

Літературнекраєзнавство

2882. Бон дар чук Л. Ко ли ска по етич но го генію Лесі Ук раїнки [Звя-
гель (Но во град-Во линсь кий)] / Люд ми ла Бон дар чук, Ле ся Памірська. 
– 1996. – № 11. – С. 60–61. – (З ре дакц. по шти).

2883. Бур ко О. «Світли ця Ва лер’яна Підмо гиль но го» у Вор зелі / 
Ольга Бур ко. – 2003. – № 3. – С. 74–75. – (З ре дакц. по шти).
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Літературознавствоікритика

2884. На у мо ва Н. Пан те лей мон Куліш у Києві: (ад ре си, зустрічі, 
творчість) / Надія На у мо ва. – 1999. – № 3. – С. 15–18.

2885. На у мо ва Н. По до ро жуй мо Та ра со ви ми шля ха ми: (Київ) / 
Надія На у мо ва. – 2004. – № 3. – С. 16–21. – (До 190-річчя від дня на род-
жен ня Та ра са Шев чен ка).

2886. На у мо ва Н. Шля ха ми Коб за ря: від Києва до Чер не чої го ри 
/ Надія На у мо ва. – 2005. – № 5. – С. 61–64. – Прим.: 4 на зви. – (На ша 
Шев ченкіана).

2887. На у мо ва Н. Шля ха ми Коб за ря: по до рож до Шев чен ко во го 
краю / Надія На у мо ва. – 2005. – № 4. – С. 63–66. – (З ре дакц. по шти). – 
Прим.: 4 на зви.

2888. Осинсь ка В. Кра ще раз по ба чи ти…: (краєзнав ст во у школі) / 
Ва лен ти на Осинсь ка. – 2000. – № 5. – С. 62–64. – (З ре дакц. по шти).

2889. Пан чен ко В. З ди тя чих літ генія / Во ло ди мир Пан чен ко. – 
2006. – № 9. – С. 37–38. – (150-річний ювілей Іва на Фран ка).

2890. Сав чук Н. Національ не ви хо ван ня в ук раїнській ро дині: (за 
ма теріала ми літе ра тур но-краєзнав чих досліджень про ро ди ну Ко сачів) 
/ На та ля Сав чук, Ок са на При ходь ко. – 1995. – № 2. – С. 31–32. – (У 
вінок Лесі Ук раїнки).

2891. Януш О. Ле ся Ук раїнка в Кри му / Оле к сандр Януш. – 1994. – 
№ 10-11. – С. 60–62.

Див також № 3883.

Художнялітература

До ба у слові

2892. Ка чу ровсь кий І. Се ло в без одні [по езія] / Ігор Ка чу ровсь кий. 
– 2007. – № 11. – С. 2 обкл., 25–29. – (24 ли с то па да – День пам’яті жертв 
Го ло до мо ру).

2893. Мо т рич К. Звізда По лин: [оповід.] / Ка те ри на Мо т рич. – 2008. 
– № 4. – С. 56–63.

2894. Па в лич ко Д. Па на хи да за по мер ли ми з го ло ду (1922, 1932, 
1933, 1946 рр.) / Дми т ро Па в лич ко. – 2008. – № 11. – С. 49.
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2895. Па в лич ко Д. Пи лип Ор лик / Дми т ро Па в лич ко. – 2010. – № 4. 
– С. 3 обкл. – (300 років то му (у квітні 1710 р.) Пи ли па Ор ли ка бу ло 
об ра но геть ма ном Ук раїни).

2896. Палієнко М. Свічі жа ло би / Ми ко ла Палієнко. – 2010. – № 11. 
– С. 47. – (Зга дай мо жертв го ло до морів).

2897. Плуж ник Г. Ос тан ня зустріч з Гри горієм Ко син кою / Га ли на 
Плуж ник. – За вид.: На щед рий вечір. Збірник на по ша ну Є. Свер стю ка 
(Луцьк, 2003). – 2008. – № 5. – С. 61–64; № 6. – С. 52–58. 

2898. По к лад Н. Ба ту рин. 2 ли с то па да 1708 ро ку [по езія] / На тал ка 
По к лад. – 2008. – № 11. – С. 3 обкл.

2899. Пол та ва Л. Ди тя ча по ема про 1933 рік / Ле онід Пол та-
ва. – 2008. – № 11. – С. 2 обкл. – (75-ті ро ко ви ни найбільшої тра гедії 
ук раїнсько го на ро ду).

2900. Пол та ва Л. Об жин ки: [по ема] / Ле онід Пол та ва; [пе редм.] 
Д. Че ред ни чен ка. – 2008. – № 8. – С. 2 обкл., 64. 

2901. Свер стюк Є. На моїм віку. За повіти Го го ля і Шев чен ка. 
Во лодь ка Со сю ра і чер во на ка ли на. «І край ме не по чує» [В. Стус]: [есеї] 
/ Євген Свер стюк. – 2008. – № 12. – С. 51–56.

2902. Ста риць кий М. На спо мин Т.Г. Шев чен ка: [вірш] / Ми хай ло 
Ста риць кий. – 2009. – № 5. – С. 2 обкл.

2903. Та нюк Л. Ан ке та всту па ю чо го кан ди да том у чле ни суспільст-
ва прав ди і муд рості і так далі і то му подібне. Про ба іронічно-па те-
тич ної патріотич ної, оп тимістич ної і са мо кри тич ної по еми на вільні й 
невільні те ми у світлі зраз ко во-соціалістич ної си с те ми: [1963–1975 рр.] 
/ Лесь Та нюк. – 2008. – № 7. – С. 54–59.

2904. Хо лод ний М. Ба ла да про чор ну пти цю / Ми ко ла Хо лод ний. – 
2010. – № 11. – С. 47. – (Зга дай мо жертв го ло до морів).

2905. Чер нен ко О. Не ху дожній трип тих: [оповід.] / Оле на Чер нен-
ко. – 2009. – № 3. – С. 35. 

Про зові тво ри 

2906. Ав рам чук О. Дзво ни з ту ма ну. …Со лов’їв слу ха ти тре ба: 
[оповід.] / Оле к сандр Ав рам чук. – 2005. – № 3. – С. 69–71. – (З твор чої 
спад щи ни О. Ав рам чу ка).
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Літературознавствоікритика

2907. Гар маш М. Шев чен ко в моєму житті: роз дум / Марія Гар маш. 
– 2005. – № 11. – С. 53–54. – (На ша Шев ченкіана).

2908. Гор да се вич Г. Чо му «вікно» се ред нь о го ро ду?: [оповідь-роз-
дум про сприй нят тя сло ва ди ти ною] / Га ли на Гор да се вич. – 1998. – № 5. 
– С. 59–62.

2909. Дев де ра М. Притчі від Ми хай ла Дев де ри / Ми хай ло Дев де ра. 
– 2010. – № 10. – С. 64.

2910. Дзю ба І. Ва силь Ми хай ло вич Ухань: [фраг мент із дру гої ча с-
ти ни «Спо гадів»] / Іван Дзю ба. – 2006. – № 7. – С. 61–64. – (Іва нові 
Дзюбі – 75).

2911. Діма ров А. Повість про сімде сят літ: (фраг мен ти із книж ки 
спо гадів) / Ана толій Діма ров; [пе редм.] Ана толія Шев чен ка. – 1997. – 
№ 5-6. – С. 7–11. – (Літе ра ту розн. і кри ти ка).

2912. Дя чук В. Мініатю ри: [«Іспит з німець кої», «Де Іван ко?», «Як 
де»] / Ва силь Дя чук. – 1995. – № 5-6. – С. 35.

2913. Ка ли нець І. …Ди воч ний опівнічний спів / Іри на Ка ли нець. 
– За вид.: Не відлю бив свою три во гу ран ню… Ва силь Стус – по ет і 
лю ди на: Спо га ди… / упо ряд. О. Орач (Ко мар) (К., 1993). – 2008. – № 1. 
– С. 2 обкл., 15. – (До не до жи то го 70-ліття По е та / Сту соз навчі студії).

2914. Клоч ко М. Афо риз ми / Ми ко ла Клоч ко. – 1994. – № 9. – С. 49; 
2007. – № 12. – С. 25.

2915. Клоч ко М. Дум ки про мо ву / Ми ко ла Клоч ко. – 2000. – № 9. – 
С. 64. – (З ре дакц. по шти).

2916. Клоч ко М. Фра зи-се кун ди / Ми ко ла Клоч ко. – 1995. – № 9. – 
С. 60.

2917. Ко би лянсь ка О. Лю ди на: (урив ки з тво ру) / Оль га Ко би лянсь-
ка. – 2002. – № 12. – С. 44–45. 

2918. Он ко вич Д. Сло во про дру га, або Історія од но го інтерв’ю: 
[спо гад про інтерв’ю з Андрієм Ма лиш ком] / Дми т ро Он ко вич. – 1994. 
– № 8. – С. 11–12. – (До 100-річчя від дня на род жен ня О. Дов жен ка).

2919. Се мен чук І. Зо рак: [ури вок з до кум. повісті про юність О. Дов-
жен ка «На досвітній зорі»] / Іван Се мен чук. – 1994. – № 8. – С. 17–20. 
– (До 100-річчя від дня на род жен ня О. Дов жен ка).
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2920. Ско во ро да Г. Афо риз ми Григорія Сковороди / Гри горій Ско-
во ро да. – 2004. – № 6. – С. 32; 2006. – № 2. – С. 63. 

2921. Су ли ма Т. Ка те ри но славські публіци ст ки: Жи ва ет но графія 
[оповід.] / Те тя на Су ли ма. – 2008. – № 10. – С. 59–61. – (Зга дай мо).

2922. Су хо м линсь кий В. Афо риз ми. 14 за конів друж би / Ва силь 
Су хо м линсь кий. – 2003. – № 9. – С. 27–28. – (До 85-річчя від дня на род-
жен ня).

2923. Тю тюн ник Григір. З тре тьої по лиці: (По до рожні но тат ки) / 
Григір Тю тюн ник. – 1996. – № 4. – С. 10 –11. 

2924. Чер нен ко О. У по шу ках жи во го сло ва: [ури вок з кн. «Не 
зміліє пам’яті кри ни ця: Спо га ди про Гри горія та Гри го ра Тю тюн ників»] 
/ Олена Чер нен ко. – 2002. – № 7. – С. 65–67.

2925. Шев чен ко А. Ви тя ги з повісті «Мен ший брат» / Ана толій 
Шев   чен ко. – 2002. – № 8. – С. 8.

2926. Шев чен ко А. Спрут: [но тат ки про спілку ван ня з цен зу рою] / 
Ана толій Шев чен ко. – 2002. – № 8. – С. 10– 12.

2927. Яновсь ка Л. Штурм: на рис / Лю бов Яновсь ка. – 2003. – № 12. 
– С. 49–50. – (По за к лас на ро бо та).

Новочасналітература

2928. Вла сюк О. Каз ки від лірни ка Саш ка / Оле к сандр Вла сюк. – 
2006. – № 6. – С. 60–64.

2929. Во ро ни на Л. Таємни ця Чор но го озе ра. При го ди го лу бо го 
па пу ги: [оповід.] / Ле ся Во ро ни на. – 2005. – № 1. – С. 67–72.

2930. Да ни лен ко В. Ма лю нок на за мерз ло му вікні: [оповід.] /Во ло-
ди мир Да ни лен ко. – 2008. – № 7. – С. 62–64.

2931. Іва ни чук Р. Че рез пе ре вал: фраг мент з ро ма ну / Ро ман Іва ни-
чук. – 2004. – № 5. – С. 54–56.

2932. Іздрик Ю. Мініатю ри з книж ки «Та ке» / Юрій Іздрик. – 2010. 
– № 5. – С. 60–63.

2933. Ки тай го родсь ка В. Ко сич ки-се ст рич ки, струч ки-ко зач ки. 
По да ру нок від ма ми: [но ве ли] / Віра Ки тай го родсь ка; [пе редм.] Га ли ни 
Та ра сюк. – 2006. – № 1. – С. 61–63.
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Літературознавствоікритика

2934. Ко но нен ко Є. Київська елегія. Елегія про старість: [оповід.]; 
По езії / Євгенія Ко но нен ко. – 2004. – № 7. – С. 76–80.

2935. Кон це вич Є. Го лу бині па с телі: [оповід.] / Євген Кон це вич. – 
2005. – № 6. – С. 68–71.

2936. Матіос М. Вста вай те, мам ко… 1947. Од не жит тя (по війні): 
[оповід.] / Марія Матіос. – 2005. – № 2. – С. 70–72.

2937. Па гу тяк Г. Ав тобіог рафія. Сім но вел. Ду ша ме те ли ка / Га ли на 
Па гу тяк. – 2010. – № 11. – С. 59–64.

2938. Та ран Л. Сповідь Ок са ни Ок са мит ної / Люд ми ла Та ран. – 
2009. – № 9. – С. 62–64.

2939. Та ра сюк Г. Ков чег для ме те ликів: не ди тя ча ка зоч ка / Га ли на 
Та ра сюк. – 2010. – № 1. – С. 59–64.

2940. Та ра сюк Г. Ми ло серд ний. Привіт сер деч ний ос танній: [но ве-
ли] / Га ли на Та ра сюк. – 2004. – № 9. – С. 76–80.

По езія

2941. Ав ра хов Г. Бла го сло вен не / Гри горій Ав ра хов. – 2002. – № 2. 
– С. 71. – (Наш ка лен дар).

2942. Ан то нич Б.-І. Litania: Мо лит ва / Бо г дан-Ігор Ан то нич; пи сан-
ки-ви ти нан ки Яро сла ви Ше ке ри. – 2002. – № 4. – С. 3 обкл. – (Ми с тець-
ка віталь ня).

2943. Ан то нич Б.-І. Роз мо ва: (для дітей) / Бо г дан-Ігор Ан то нич. – 
2010. – № 6. – С. 2 обкл. 

2944. Б’єрнсон Б. Бе резіль / Б’єрнстер не Б’єрнсон; пер. Ле ся Кур ба-
са. – 2007. – № 2. – С. 2 обкл.

2945. Біба П. До во гни ща йо го: Пам’яті Ма к си ма Риль сь ко го / Пе т-
ро Біба. – 1999. – № 10. – С.11.

2946. Біло ус Д. Ве лик день / Дми т ро Біло ус. – 2009. – № 4. – С. 2 обкл.

2947. Борт няк А. За повіт своїм дітям / Ана толій Борт няк. – 2008. – 
№ 2. – С. 2 обкл. – (21 лю то го – Міжнар. день рідної мо ви).

2948. Вінарсь кий В. [По е тичні мініатю ри рос. мо вою в ав торсь ко му 
пе ре кладі ук раїнською] / Ва лерій Вінарсь кий; пе редм. «По ет, му зи-
кант, філо соф» Те тя ни Неліної. – 2000. – № 7. – С. 64.
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2949. Віргуш Н. Мо лит ва / На та ля Віргуш. – 2005. – № 6. – С. 3 обкл.

2950. Вял ков О. На ша мо ва / Оле к сандр Вял ков. – 2006. – № 10. – 
С. 18. – (Наші відкрит тя).

2951. Гірник П. «…За пи ту ють ме не у класі діти…» / Па в ло Гірник. 
– 2009. – № 3. – С. 3 обкл. – (До 195-річчя від дня на род жен ня Т. Шев-
чен ка).

2952. Гна тюк І. «Любіть її – не вірте суєсло вам…» / Іван Гна тюк. – 
2002. – № 8. – С. 2 обкл. – (24 серп ня – День Не за леж ності Ук раїни).

2953. Го рик Н. «Ро ки й де ся тиліття – за спа сибі…» / Ніна Го рик. – 
2004. – № 10. – С. 2 обкл. – (5 жовт ня – День учи те ля).

2954. Гри зун А. Ук раїнська фре ска / Ана толій Гри зун. – 2005. – 
№ 5. – С. 26.

2955. Гу ца ло Є. «На ро дивсь лю би ти і стра ж да ти» / Євген Гу ца ло. – 
2002. – № 1. – С. 53. – (До 65-річчя від дня на род жен ня).

2956. 24 серп ня – День не за леж ності Ук раїни / Пе т ро За сен ко, 
Пе т ро Осад чук, Ле онід Гор лач, Олег Орач. – 2003. – № 8. – С. 3 обкл.

2957. Дев де ра М. Мій жу ра вель: пісня / Ми хай ло Дев де ра. – 2010. – 
№ 10. – С. 2 обкл.

2958. «До Прип’яті, до Прип’яті ми поімен но прип нуті…» / Те тя-
на Май да но вич, Ми ко ла Сом, Хри сти на Ке ри та, Ан на Па в лик, Га ли на 
Та ра сюк. – 2004. – № 4. – С. 80. – (Сторінка пам’яті).

2959. Драч І. Ду ма про вчи те ля: дра ма тич на по ема: [ури вок] / Іван 
Драч. – 2003. – № 10. – С. 2 обкл. – (5 жовт ня – День учи те ля).

2960. Жи лен ко І. Цар-ко лос: урив ки з по еми / Іри на Жи лен ко. – 
2005. – № 12. – С. 2–3 обкл.: іл. – (105 років від дня на род жен ня Ка те ри-
ни Біло кур).

2961. З пер шо го по слан ня св. Па в ла до ко рин тян. Розділ 13 / пе ред-
мо ва «Лю бов над усе» і віршо ва ний ви к лад Ва си ля Пись мен но го. – 
1994. – № 9. – С. 61.

2962. З по етич но го до роб ку ви к ла дачів ко ле жу / Юлія Гри го рен ко, 
Яро сла ва Хо мич, Те тя на Казь ко. – 2006. – № 6. – С. 34.

2963. За баш тансь кий В. Ба ла да пол ко ва: [при свя та Дми т рові Біло-
усу] / Во ло ди мир За баш тансь кий. – 2000. – № 4. – С. 64. – (Наш ка лен-
дар).
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2964. За ту ливітер В. [Вірш із збірки «Те орія кри ла»] / Во ло ди мир 
За ту ливітер. – 2004. – № 3. – С. 75. – (До 60-річчя В. За ту ливітра).

2965. Ка чу ровсь кий І. «Да ле ки ми чу жин ни ми шля ха ми…» / Ігор 
Ка чу ровсь кий. – 2008. – № 9. – С. 55. – (Ювілеї).

2966. Коль цо ва Н. З ро си і з во ди / Надія Коль цо ва. – 2007. – № 10. 
– С. 2 обкл. – (Вітаємо з Днем учи те ля!).

2967. Ко чевсь кий В. Я – ук раїнець / Віктор Ко чевсь кий. – 2003. – 
№ 11. – С. 65. – (До 80-річчя від дня на род жен ня).

2968. Ко чур Г. Інтинсь кий зо шит: вірші 1945–1953 років / Гри горій 
Ко чур. – 2008. – № 11. – С. 10. – (З по етич. спад щи ни Г. Ко чу ра).

2969. Ко чур Г. [«…У не про глядній людській хащі…»]. Со нет на пу-
чу ван ня / Гри горій Ко чур. – 2008. – № 11. – С. 19. – (З по етич. спад щи ни 
Г. Ко чу ра).

2970. Кри щен ко В. Пра пор Ук раїни / Ва дим Кри щен ко. – 2010. – 
№ 8. – С. 2 обкл. – (23 серп ня – День Дер жав но го пра по ра Ук раїни).

2971. Ла ки за Т. «Щи ра сер цем, ду ша – як пісня…» (Ользі Довгоп’ят) 
/ Те тя на Ла ки за. – 2002. – № 9. – С. 2 обкл. – (1 ве рес ня – День знань).

2972. Легіт А. «І вірмо: Вкраїна вос крес не» [вірші] / Андрій Легіт. – 
1994. – № 3. – С. 34.

2973. Ли с то пад А. Злодій. Со лоні місяці [про Го ло до мор] / Ан тоніна 
Ли с то пад. – 2005. – № 5. – С. 26.

2974. Лит вин С. Ти ніко ли не вмреш, Ук раїно! / Сте пан Лит вин. 
– 2001. – № 8. – С. 2 обкл. – (10 років про го ло шен ня не за леж ності 
Ук раїни).

2975. Лівиць ка-Хо лод на Н. [По езії] / На та ля Лівиць ка-Хо лод на; 
пе редм. Г. Ав ра хо ва. – 2002. – № 6. – С. 3 обкл.

2976. Лівиць ка-Хо лод на Н. «Се ред за ду хи й бру ду тор жи ща…» / 
На та ля Лівиць ка-Хо лод на. – 2006. – № 8. – С. 16.

2977. Люд ке вич М. «Во ск ресіння в душі й на ус тах…» / Марія Люд-
ке вич. – 2010. – № 4. – С. 2 обкл.

2978. Ля ту ринсь ка О. Ве ли кодній пе редзвін / Ок са на Ля ту ринсь ка. 
– 2008. – № 4. – С. 2 обкл. [Малюнки пи са нок ав то ра.]
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2979. Май да но вич Т. Рідна шко ла / Те тя на Май да но вич. – 2008. – 
№ 9. – С. 2 обкл. – (1 ве рес ня – День знань).

2980. Ма лиш ко А. «Баг нет, ка за нок, і скат ка… і про ти тан ко вий 
грім…» / Андрій Ма лиш ко. – 2005. – № 5. – С. 17. – (До 60-річчя Пе ре-
мо ги у Другій світовій війні).

2981. Ма лиш ко А. Ря док про Дов жен ка / Андрій Ма лиш ко. – 2005. 
– № 9. – С. 70.

2982. Ма я ковсь кий В. Борг Ук раїні / Во ло ди мир Ма я ковсь кий; 
пе ре клад з рос. Ле оніда Пер во май сь ко го. – 2005. – № 7. – С. 2 обкл.

2983. Мель ни чук Т. «Ця муш ля ночі в ме не на плечі…» / Та рас 
Мель ни чук. – 2008. – № 7. – С. 4. – (Вчи тай мо ся).

2984. Ми ко лай чук Н. Вчи те леві. На про фесійне свя то / Ніна Ми ко-
лай чук. – 2006. – № 10. – С. 2 обкл. – (Вітаємо з Днем учи те ля).

2985. Муш ке тик Ю. «Яке сум не це сло во – Ук раїна…» / Юрій Муш-
ке тик. – 2001. – № 9. – С. 2 обкл.

2986. М’ястківський А. «Не пу с ка ли ме не во ю ва ти…» / Андрій 
М’ястківський. – 2005. – № 5. – С. 51. 

2987. Неліна Т. По езії / Те тя на Неліна. – 2005. – № 6. – С. 67. – 
(Ювілеї).

2988. Олійник Б. Ос танній / Бо рис Олійник. – 2006. – № 5. – 
С. 2 обкл.

2989. Оль жич О. По езії / Олег Оль жич. – 2005. – № 4. – С. 20–21. – 
(Ме то ди ка ви к ла дан ня мо ви і літе ра ту ри).

2990. Он ко вич Д. Біла ко ню ши на / Дми т ро Он ко вич. – 2009. – № 6. 
– С. 2 обкл.

2991. Он ко вич Д. По езії / Дми т ро Он ко вич. – 2004. – № 12. – 
С. 70–71. – (Наш ка лен дар).

2992. Он ко вич Д. Со няш ник на бал коні / Дми т ро Он ко вич. – 2009. – 
№ 12. – С. 59.

2993. Па в лен ко С. Ук раїна – в моєму ле ле чо му серці / Сте пан Па в-
лен ко. – 2004. – № 2. – С. 73.

2994. Па в лич ко Д. Не зрадь! / Дми т ро Па в лич ко. – 2005. – № 8. – 
С. 2 обкл. – (24 серп ня – День Не за леж ності Ук раїни).
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2995. Палієнко М. Які ж бо лю ди в щед рості пре красні! [по езії] / 
Ми ко ла Палієнко; [вступ. сло во] Лист до ре дакції Л. Дуд ке вич. – 1998. 
– № 7. – С. 64. – (З ре дакц. по шти).

2996. Пе рей ма А. Пи шу пись мом віків [вірш; ма ляр ст во, графіка: 
ро бо ти з серій: «Мої пи сан ки», «Чор не сон це» та ін.] / Ака Пе рей ма. – 
2007. – № 4. – С. 2–3 обкл.

2997. По бе лян М. «Ве ре сень об тру шує са ди…» / Ми ко ла По бе лян. 
– 2006. – № 9. – С. 2 обкл. – (З Днем знань!).

2998. По бе лян М. З по етич но го зо ши та / Ми ко ла По бе лян. – 1995. 
– № 10-11. – С. 46.

2999. По бе лян М. Літе ри: з лекції ста ро го вчи те ля / Ми ко ла По бе-
лян. – 2010. – № 11. – С. 3 обкл.

3000. По е тич на Віннич чи на: [вірші освітян] / Іри на Ко сен ко, 
Ми хай ло Дев де ра, Оль га Лук’янен ко, Ва лен ти на Мільке вич, На та ля 
Стру тинсь ка, Ла ри са Рад жа но ва; [пе редм.] Оле ни Гав ри люк. – 2009. – 
№ 12. – С. 2 обкл.

3001. По е тич на Чернігівщи на: [вірші освітян] / Те тя на Чу мак, Дми-
т ро Гордієвський, Марія Пу зан, Інна Мо с ка лець, Га ли на Ме ла щен ко; 
[пе редм.] Ган ни Ба ран. – 2009. – № 9. – С. 3 обкл.

3002. Ри бал ко К. Со ло чаїне. Світлій пам’яті Саш ка / Ка те ри на 
Ри бал ко. – 2009. – № 2. – С. 3 обкл.

3003. Риль сь кий М. Різдвя ний со нет / Ма к сим Риль сь кий. – 2010. – 
№ 1. – С. 2 обкл.

3004. Ри ма рук І. «Ви, хто щед ро пла тив на відо мий мо тив…» / Ігор 
Ри ма рук. – 2005. – № 5. – С. 65. – (На ша Шев ченкіана).

3005. Роз воз чик П. Шко ла / Пе т ро Роз воз чик. – 2002. – № 9. – 
С. 2 обкл. – (1 ве рес ня – День знань).

3006. Ру ден ко Л. Різдвя не / Лідія Ру ден ко. – 2007. – № 1. – 
С. 2 обкл.

3007. Ру ден ко Л. «Цілує осінь літо у чо ло…» / Лідія Ру ден ко. – 
2010. – № 9. – С. 2 обкл.

3008. Руд ниць ка О. Ду ма про вчи тель ку Го ло ту (май же за на род-
ною) / Оль га Руд ниць ка. – 2009. – № 1. – С. 28. – (З по етич но го зо ши та 
Оль ги Руд ниць кої).
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3009. Са вич І. Мо лодій ма тері / Іван Са вич. – 2005. – № 5. – С. 51.

3010. Світлич ний І. По езії / Іван Світлич ний. – 2002. – № 1. – С. 14.

3011. Сла ву тич Яр. Пар нась ким літом / Яр Сла ву тич. – 1995. – № 3. 
– С. 18. – (До 100-ліття з дня на род жен ня М. Риль сь ко го).

3012. Слап чук В. До сло ва – сло во: [вірші-мініатю ри] / Ва силь Слап-
чук. – 1997. – № 3. – С. 62. – (З ре дакц. по шти).

3013. Сом М. По езії / Ми ко ла Сом. – 2005. – № 1. – С. 57–58. – (Наш 
ка лен дар).

3014. Со сю ра В. Ма зе па: Вступ до по еми / Во ло ди мир Со сю ра. – 
2003. – № 9. – С. 2. – (На го лос).

3015. Струк А. «Ця мо ва бу де жи ти вічно» / Ар сеній Струк. – 1995. 
– № 12. – С. 46.

3016. Стус В. Ос танній лист Дов жен ка / Ва силь Стус. – 2005. – № 9. 
– С. 70.

3017. Творчість учас ників усеу країнської олімпіади юних філо логів 
(1993 р.): [вірші] / Люд ми ла Шев чен ко, Інна Кур тик, Алев ти на Шкля-
ре вич, Га ли на Тра чук, Оле на Ши ряєва, Сергій Яко вен ко. – 1994. – № 1. 
– С. 59–60.

3018. Теліга О. По езії / Оле на Теліга. – 1996. – № 11. – С. 51. – 
(Ме то ди ка. Досвід. Проб ле ми).

3019. Теліга О. По езії / Оле на Теліга. – 2005. – № 4. – С. 21. – 
(Ме то ди ка ви к ла дан ня мо ви і літе ра ту ри).

3020. Фе до рен ко В. Ма те ринсь ка мо ва / Ва лерій Фе до рен ко; іл. Аки 
Пе рей ми. – 2007. – № 5. – С. 2 обкл. – (13 трав ня – День ма тері).

3021. Фе до рен ко В. Учи те лям да руєм щи ре сло во / Ва лерій Фе до-
рен ко. – 2009. – № 10. – С. 2 обкл.

3022. Фи сюк О. Дя кую долі: з по етич но го зо ши та Оль ги Фи сюк / 
Оль га Фи сюк. – 2008. – № 10. – С. 63. – (Порт ре ти майстрів).

3023. Чу бач Г. Жінка / Ган на Чу бач. – 2002. – № 5. – С. 3 обкл. – 
(Ми с тець ка віталь ня).

3024. Чу бач Г. Ще не бу ло трав не во го до щу: пам’яті М. Шу ми ла / 
Ган на Чу бач. – 2003. – № 6. – С. 75. – (Пам’ятні да ти).
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3025. Швець І. Діжда лись: [до Ве ли код ня] / Іван Швець. – 2006. – 
№ 4. – С. 2 обкл.

3026. Шев чен ко Т. «А ну мо зно ву віршу вать…» / Та рас Шев чен ко. 
– 2010. – № 3. – С. 2 обкл.

3027. Шип Ю. Будь мо здо рові! / Юрій Шип. – 2005. – № 5. – 
С. 2 обкл.

Різдвя на по езія (до ст. О. Єре мен ко. Див. № 2328)

3028. Ан то нич Б.-І. Ко ля да / Бо г дан-Ігор Ан то нич. – 2009. – № 1. – 
С. 63.

3029. Кравців Б. Різдво / Бо г дан Кравців. – 2009. – № 1. – С. 61.

3030. Леп кий Б. По не си ся, ко ляд ко / Бо г дан Леп кий. – 2009. – № 1. 
– С. 24.

3031. Ли то вець Г. Свят-вечір / Ган на Ли то вець. – 2009. – № 1. – 
С. 61.

3032. Ни жанківський Б. Ру ко твор на кар ти на / Бо г дан 
Ни жанківський. – 2009. – № 1. – С. 2 обкл.

3033. Свер стюк Є. Нині свят-вечір / Євген Свер стюк. – 2009. – № 1. 
– С. 61.

3034. Чу прин ка Г. Тай на Різдва / Гри горій Чу прин ка. – 2009. – № 1. 
– С. 63.

Поетичнаантологія«Самоцвіти»

3035. Біляїв В. Рай де ре вом, сло во, зро сти / Во ло ди мир Біляїв; 
[вступні статті:] Ми ко ли Вінгра новсь ко го «Рідне сло во з виг нан ня» та 
Д[ми т ра] О[нко ви ча] «Ще кілька рядків з біог рафії по ета…». – 1996. – 
№ 12. – С. 60–61.

3036. Бла га Р. Та ка лю бов бу ває тільки раз / Ро к со ла на Бла га; 
[пе редм.] Те тя ни Неліної. – 2001. – № 5. – С. 63.

3037. Бой чук Л. Пи са лись вірша ми мої надії… / Лю бов Бой чук; 
вступ «Сло во про ко ле гу» Сте па на Па в лен ка. – 1998. – № 5. – С. 3 обкл.

3038. Бу бир В. Як до б ре, що ти є на цьо му світі… / Во ло ди мир 
Бу бир. – 2001. – № 4. – С. 3 обкл.
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3039. Ва си лаш ко В. Мо ва рідна – з пісні та лю бові / Ва силь Ва си-
лаш ко. – 1997. – № 4. – С. 64.

3040. Ва си левсь ка Л. О по езіє, душі роз ра до… / Лукія Ва си левсь ка. 
– 1994. – № 3. – С. 62.

3041. Воз нюк В. Отут зе м ля моя свя та… / Во ло ди мир Воз нюк. – 
1996. – № 10. – С. 63.

3042. Вой на ро вич А. Моя по езія – моя жіно ча до ля / Ан на Вой на-
ро вич. – 1996. – № 9. – С. 63.

3043. Вой тюк Н. Для ме не ти – єди ний на землі / Надія Вой тюк. – 
2004. – № 12. – С. 3 обкл.

3044. Гна тюк Л. Ко хан ня спа лах і вес на – най геніальніше у світі! / 
Люд ми ла Гна тюк. – 2004. – № 2. – С. 3 обкл.

3045. Горбівнен ко А. Ду шу не зігрієш на осонні / Ана толій 
Горбівнен ко. – 1995. – № 5-6. – С. 63. 

3046. Го рик Н. Бла жен ст вую від по ди ху кра си / Ніна Го рик. – 1996. 
– № 7. – С. 63.

3047. Гринь ко В. Най до рож че у світі сло во / Вар ва ра Гринь ко. – 
2003. – № 6. – С. 3 обкл.

3048. Диб’як Н. Дер жа ва на ша збу деть ся і бу де / Не оніла Диб’як. – 
2000. – № 8. – С. 3 обкл.

3049. Диб’як Н. До б рий ра нок, світе! / Ніла Диб’як. – 1995. – № 7. – 
С. 64.

3050. Диб’як Н. До б ро та на світі пе ре мо же / Не оніла Диб’як. – 2007. 
– № 2. – С. 3 обкл.

3051. Дов га люк В. По ра вже озир ну ти ся, а страш но… / Во ло ди мир 
Дов га люк. – 1995. – № 3. – С. 63.

3052. Дов гоп’ят О. Як склад но в цьо му світі жить / Оль га Дов гоп’ят. 
– 1998. – № 12. – С. 3 обкл.

3053. До нець З. Моя мо ва – з зе м лею і не бом на тхнен на роз мо ва / 
Зоя До нець. – 1998. – № 1. – С. 64.

3054. Ду щак Г. «…Що пох ви лин но множ скар би до б ра нетлінно го, 
жи во го» / Ган на Ду щак; [пе редм.] Те тя ни Неліної. – 1996. – № 5-6. – 
С. 63.
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3055. Іванців М. О си ло ма те ринсь ко го на ча ла, вос тор же ст вуй!.. / 
Ми ро сла ва Іванців. – 1995. – № 8. – С. 64.

3056. Ісак Н. Весь світ в мені – і я у цілім світі… / На талія Ісак. – 
2006. – № 4. – С. 3 обкл.

3057. Ка за ко ва Г. По лу день віку ме не привітав / Га ли на Ка за ко ва. – 
2004. – № 10. – С. 3 обкл.

3058. Ка люж на Г. Лю бові свя то. Мо лоді жни ва / Га ли на Ка люж на. 
– 2000. – № 7. – С. 3 обкл.

3059. Ка пустін В. Жи ви, кри ни це до б ро ти, у серці кож ної лю ди ни / 
Во ло ди мир Ка пустін; [пе редм.] Ми хай ла Гу ця. – 1997. – № 12. – С. 62.

3060. Ка рась П. Не пош ко дуй сво го кри ла / Пе т ро Ка рась. – 2009. – 
№ 4. – С. 3 обкл.

3061. Коб за рен ко В. Так не помітно мчать за дня ми дні / Ва лен ти на 
Коб за рен ко. – 1999. – № 4. – С. 3 обкл.

3062. Ко ва лен ко В. Ви по год жуй, зи мо, день но вий! / Ва лен ти на 
Ко ва лен ко. – 1995. – № 12. – С. 60.

3063. Ко валь С. Та ко го сон ця більш не ма ніде! / Станіслав Ко валь. 
– 1999. – № 12. – С. 3 обкл.

3064. Ко валь чук О. Бо лить моє сло во / Оле ся Ко валь чук. – 2000. – 
№ 4. – С. 3 обкл.

3065. Ко валь чук О. Не по мен шає ра дості у світі / Оле ся Ко валь чук. 
– 2008. – № 12. – С. 3 обкл.

3066. Ко валь чук Т. Лю бов бу ла склад на і див на / Те тя на Ко валь чук. 
– 2006. – № 1. – С. 64.

3067. Коз ликін В. Не бу ва жит тя без бо лю / Во ло ди мир Коз ликін. – 
2001. – № 6. – С. 3 обкл.

3068. Ко зярсь кий Б. Учи ся муд рості в жит тя / Бо г дан Ко зярсь кий. 
– 1996. – № 11. – С. 62–63.

3069. Ко ролів А. На роз ду ми схи ляє день / Ад лер Ко ролів. – 1998. 
– № 10. – С. 3 обкл.

3070. Кра сюк П. Жар то ма і все рйоз / Пе т ро Кра сюк. – 1996. – № 3. 
– С. 63.
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3457. Па лаж чен ко О. З учнівських робіт / по да ла Оль га Па лаж чен-
ко. – 1995. – № 4. – С. 62; 1996. – № 9. – C. 48.

3458. Па лаж чен ко О. «Пер ли ни» з учнівських творів / Оль га 
Па лаж чен ко. – 1997. – № 11. – С. 60.
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Літературознавствоікритика

3459. Па с тер нак Г. Діало ги / по дав Гри горій Па с тер нак. – 1994. – 
№ 7. – С. 63.

3460. Па с тер нак Г. На пи са не пе ром… (з учнівських творів) / 
[надіслав] Гри горій Па с тер нак. – 1994. – № 5-6. – С. 53.

3461. Сокіл Г. «Ужи нок» з абітурієнтсь кої ни ви / Гри горій Сокіл. – 
1997. – № 2. – С. 52.

3462. Шу ми ло І. Ве се лий ци тат ник / ви б ра ла з твор чих робіт учас-
ників зовнішньо го не за леж но го оціню ван ня 2007 р. Іри на Шу ми ло. – 
2008. – № 2. – С. 22.

3463. Юз ва-Ясків Ж. (З учнівських творів) / надісла ла Жан на 
Юз ва-Ясків. – 1994. – № 5-6. – С. 63.

Фра зи

3464. Клоч ко М. Фра зи / Ми ко ла Клоч ко. – 1996. – № 8. – С. 62.

3465. Клоч ко М. Фра зи / Ми ко ла Клоч ко, Оле к сандр Пер люк, 
Та рас Лех ман. – 1997. – № 5-6. – С. 62.

3466. Лех ман Т. Фра зи / Та рас Лех ман. – 1998. – № 1. – С. 63.

3467. Пер люк О. Фра зи / Оле к сандр Пер люк. – 1996. – № 7. – С. 56; 
№ 12. – С. 59.

Постаті

3468. Ги рич І. Во ло ди мир Ан то но вич – ав тор кон цеп ту но вої 
Ук раїни / Ігор Ги рич. – 2008. – № 3. – С. 59–62. – (До 100-річчя від дня 
смерті / Зга дай мо).

3469. Відо няк Н. З ко гор ти ки ри ло ме фодіївців: [Ва силь Біло зерсь
кий] / Надія Відо няк. – 2000. – № 10. – С. 21–23. – Бібліогр.: 10 назв.

3470. Вітрен ко Р. 130-річчю з дня на род жен ня Бо ри са Грінчен ка 
при свя че но [все укр. на ук.-ме тод. конф. «Пе да гогічна куль ту ра Ук раїни 
і творчість Бо ри са Грінчен ка». Київ, 25–26 ли с топ. 1993 р.] / Раїса 
Вітрен ко. – 1994. – № 3. – С. 60–61. – (Хроніка).

3471. Го ринь Г. Слав на доч ка істо ри ка Ук раїни [Ка те ри на Гру
шевсь ка] / Ган на Го ринь. – 2004. – № 4. – С. 70–71. – (З ду хов ної спад-
щи ни).
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3472. Вла довсь ка Т. Ви дав ни ча діяльність Ми хай ла Гру шевсь ко го / 
Та ма ра Вла довсь ка. – 2001. – № 2. – С. 22–23. – (Ук раїноз нав.). – Прим.: 
12 назв.

3473. Але к сан д ро ва Г. У по шу ках на у ко вої істи ни: до 150-річчя від 
дня на род жен ня Ми ко ли Даш ке ви ча / Га ли на Але к сан д ро ва. – 2002. – 
№ 9. – С. 67–69. – (Пам’ятні да ти). – Прим.: 8 назв.

3474. Во ло ди мир Іва сюк у спо га дах / Ми хай ло Іва сюк, Ок са на 
Іва сюк, Га ли на Іва сюк, Оль га Сав чен ко-Гна тюк, Юрій Візнюк, Га ли-
на Та ра сюк, Оле на Куз не цо ва, Ва силь Зінке вич, Юрій Риб чинсь кий, 
Софія Ро та ру, Таїсія Ки ри ловсь ка, Зінаїда Зай це ва, Та ма ра Ма ру сик, 
Ро с ти слав Бра тунь, Та ма ра Се вер нюк [вірш «Зо ря ний знак»]; підго ту-
ва ла Те тя на Неліна. – 2004. – № 5. – С. 64–67.

3475. Іскор ко-Гна тен ко В. Ду хов на по стать Олесі Зірки: до 125-річ-
чя з дня на род жен ня Оль ги Ко сачКри ви нюк / Ва лен ти на Іскор ко-Гна-
тен ко. – 2002. – № 6. – С. 59–63. – Прим.: 12 назв.

3476. Ав ра хов Г. Її всі зва ли Ле ся Йо сипівна: штри хи до порт ре та 
Л.Й. Ко цю би / Гри горій Ав ра хов. – 2005. – № 8. – С. 54–55. – (Ніжин. 
держ. ун-ту ім. М. Го го ля – 200 років). – Прим.: 6 назв. 

3477. Юка ло В. Він ліку вав лю дей і мо ву: (про Мо де ста Ле виць ко
го) / Во ло ди мир Юка ло. – 2000. – № 7. – С. 26–30. – (Ук раїноз нав.). – 
Прим.: 4 на зви.

3478. За до рож ний В. З ко гор ти зав зя ту щих ду хом: Ко с тян ти на 
Ма лиць ка / Ва силь За до рож ний. – 2005. – № 10. – С. 64–65.

3479. За до рож ний В. «Чом, чом, чом, зе м ле моя…»: від су час них 
варіантів до пер шод же ре ла: [про Ко с тян ти ну Ма лиць ку] / Ва силь 
За до рож ний. – 2005. – № 12. – С. 63–66. – Прим.: 12 назв.

3480. Гряз но ва Н. Оле к сандр Нав роць кий: до 155-річчя за сну ван ня 
Ки ри ло-Ме фодівсько го брат ст ва / На талія Гряз но ва. – 2000. – № 5. – 
С. 28–31. – (Ук раїноз нав.). – Бібліогр.: 6 назв.

3481. Чор но пи ский М. Він жив і тво рив для Ук раїни: [Ми хай ло 
Па зяк] / Ми хай ло Чор но пи ский. – 2000. – № 10. – С. 23–24. – (Ук раїно-
знав.).

3482. Вітрен ко Р. «Жінка з ро ду Дра го ма но вих»: [конф., при свяч. 
145-річчю від дня на род жен ня Оле ни Пчілки. Но во град-Во линсь кий, 
17 черв. 1994 р.] / Раїса Вітрен ко. – 1994. – № 9. – С. 62–63.
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3483. Про ску ра О. Софія Ру со ва / Оле на Про ску ра. – 1995. – № 9. 
– С. 53–58. – (З ду хов ної спад щи ни).

3484. Крип’яке вич-Ди мид І. Без усмішки Іва на: [спо гад про 
І. Світлич но го] / Іван на Крип’яке вич-Ди мид. – 1997. – № 12. – С. 47–49. 
– (З ду хов ної спад щи ни).

3485. Світлич на Н. Ро дин ний спо гад / Надія Світлич на. – 1997. – 
№ 12. – С. 43–46. – (З ду хов ної спад щи ни).

3486. Сев рук Г. Ли цар ду ху / Га ли на Сев рук. – Пе ред рук за вид.: 
До б ро окий / упо ряд. Л. і Н. Світличні (К., 1998). – 1999. – № 9. – С. 47. – 
(До 70-річчя від дня на род жен ня Іва на Світлич но го).

3487. Те ре щен ко Л. Хто він, Іван Світлич ний?: [урив ки з кни ги 
спо гадів «До б ро окий», що го тується до дру ку] / Л. Те ре щен ко. – 1997. 
– № 12. – С. 40–42. – (З ду хов ної спад щи ни). 

3488. Си лен ко Л. Де що про «Ари сто кра тич ну мо ву куль ту ри» / 
інтерв’ю з Ле вом Си лен ком; [роз мо ву ве ла] Світо сла ва Ли сен ко. – 1995. 
– № 8. – С. 58–62. [Ду хов ний Учи тель РУНВіри – дослідник по ход жен-
ня ук раїнської мо ви. Про сан ск рит – «ари сто кра тич ну мо ву куль ту ри» 
(А. Швай цер), що був мо вою на ших предків – трипільців.] 

3489. Ко рець ка А. Ви дат ний філо лог і пе да гог Іван Сте шен ко / 
Ан тоніна Ко рець ка. – 1999. – № 10. – С. 61–62. – (З ре дакц. по шти).

3490. Юніцька Н. Учи тель кра си і до б ра / На талія Юніцька. – 2003. 
– № 9. – С. 25. – (До 85-річчя від дня на род жен ня Ва си ля Су хо м лин
сько го).

3491. Па в лен ко М. Споріднен ня і пе ре гу ку ван ня душ: П. Ти чи на і 
В. Су хо м линсь кий про патріотич не ви хо ван ня / Ма ри на Па в лен ко. – 
2003. – № 9. – С. 22–24. – (До 85-річчя від дня на род жен ня Ва си ля Су хо-
м линсь ко го). – Прим.: 18 назв.

3492. Бо г дан С. Ав то порт рет «жінки з Ко сачівсько го ро ду» за її 
ли с та ми: [Ле ся Ук раїнка] / Світла на Бо г дан. – 2005. – № 2. – С. 64–68. – 
Прим.: 4 на зви.

3493. Ди ба А. Дві ве ликі ук раїнки: [ Ле ся Ук раїнка і Софія Ру со ва] 
/ Ал ла Ди ба. – 1999. – № 2. – С. 16–17. – Бібліогр.: 13 назв.

3494. Па сем ко І. До к тор Фе до рен ко з Лю бо ти на / Іван Па сем ко. – 
2004. – № 11. – С. 77–79. [Про Євге на Фе до рен ка – д-ра філо софії, літе-
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ра ту роз нав ця, ре да к то ра «Рідної шко ли» (Нью-Йорк), гро мад. діяча у 
діас порі і в Ук раїні.]

3495. Со ро ка П. З пе ром жар-птиці у руці: Ган на Черінь / Пе т ро 
Со ро ка. – 2005. – № 10. – С. 66–69. – Зі змісту: Сло ва: ури вок з ро ма ну. 
Ук раїні [по езії] / Ган на Черінь.

3496. Ко ва лець Л. Уро ки Євгенії Яро шинсь кої / Лідія Ко ва лець. – 
2005. – № 1. – С. 59–60.

3497. Ко ломієць В. Євгенія Яро шинсь ка: (до 90-річчя від дня смерті) 
/ Во ло ди мир Ко ломієць. – 1994. – № 10-11. – С. 54–55. – Прим.: 6 назв.

 

Етика.Мораль.Духовність

3498. Ва раніца В. Чи с та сте жи на до Со бо ру / Ва лен ти на Ва раніца. 
– 2008. – № 1. – С. 23. – (Роз ду ми су час ників).

3499. Сєда ко ва О. По се редність як соціаль на не без пе ка / Оль га 
Сєда ко ва; з рос. пе ре кла ла Ми хай ли на Ко цю бинсь ка. – 2010. – № 7. – 
С. 60–63. – (Роз ду ми су час ників).

Здуховноїспадщини

3500. Сла бош пиць кий М. Ал чевські / Ми хай ло Сла бош пиць кий. – 
2003. – № 3. – С. 7–11. – (Літе ра ту роз нав. і кри ти ка).

3501. Ав ра хов Г. Барвінку ук раїнсько му – цвісти і зе леніть. Після-
мо ва до 175-літньо го ювілею Ган ни Барвінок [ог ляд літе ра ту ри] / Гри-
горій Ав ра хов. – 2003. – № 12. – С. 58–59.

3502. Барвінок Г. Спо ми ни / Ган на Барвінок; до дру ку підго ту ва ла 
Ва лен ти на Іскор ко-Гна тен ко. – 2003. – № 12. – С. 59–61. – (Із не пе ре-
публіко ва но го в ювілейнім «Збірни ку до 170-річчя від дня на род жен ня» 
[ред. В. Шен де ровсь кий, упо ряд. В. Яцюк. К., 2001]).

3503. Ко валь О. Гри горій Ва щен ко: лю ди на – пе да гог – дер жав ник / 
Оме лян Ко валь. – 1996. – № 4. – С. 51–54.

3504. Ва щен ко Г. Ви хов ний іде ал: (розділи з книж ки) / Гри горій 
Ва щен ко. – Пе ред рук за вид.: Пол та ва, 1994. – 1996. – № 4. – С. 55–58. 
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3505. Неліна Т. [Про ство рен ня Всеу країнсько го пе да гогічно го 
то ва ри ст ва ім. Гри горія Ва щен ка (Київ, ве ре сень 1995 р.)] / Те тя на 
Неліна. – 1996. – № 4. – С. 50.

3506. Грінчен ко Б. Без роз вит ку на род ної мо ви не має роз вит ку 
на ро ду / Бо рис Грінчен ко; вступ не сло во, пе ре клад і на ук. ре дакція 6-го 
розділу книж ки Б. Грінчен ка «На без просвітній путі. Про ук раїнську 
шко лу» Сергія Болтівця. – 1994. – № 1. – С. 36–39. – (Ме то ди ка. Досвід. 
Проб ле ми). – Прим.: 9 назв.

3507. Грінчен ко Б. На родні вчи телі і вкраїнська шко ла: (урив ки) / 
Бо рис Грінчен ко. – Пе ред рук за вид.: К., 1906. – 1997. – № 4. – С. 40–41. 

3508. Мов чун А. На с тя Грінчен ко. 1884–1908 / Ан тоніна Мов чун. – 
2010. – № 2. – С. 59–62. – Прим.: 9 назв.

3509. Грінчен ко Н. Про «Моп са»: оповідан ня / пе ре ка за ла Н. Грін
чен ко. – 2010. – № 2. – С. 63–64.

3510. Дми т рен ко М. Пе ре ви дан ня унікаль ної праці Ка те ри ни Гру
шевсь кої: [«Ук раїнські на родні ду ми», у 2 т., 1927, 1931] / Ми ко ла Дми-
т рен ко. – 2004. – № 4. – С. 72. 

3511. Па с ту шен ко Н. По гляд на ви ховні мож ли вості літе ра ту ри 
крізь приз му пе да гогіки Юліяна Дзе ро ви ча / На талія Па с ту шен ко. – 
1999. – № 12. – С. 48–51. – (З пе да гогічної спад щи ни).

3512. Ко лоїз Г. Національ на шко ла в кон цепції Сергія Єфре мо ва / 
Ган на Ко лоїз. – 1994. – № 1. – С. 50–51. – (На ша спад щи на / Ме то ди ка. 
Досвід. Проб ле ми).

3513. Абаїмов В. За хис ник рідної мо ви: (до 180-річчя від дня на род-
жен ня Ми ко ли Ко с то ма ро ва) / Во ло ди мир Абаїмов. – 1997. – № 8. – 
С. 21–22. – Прим. ук лад.: У «По правці» (1997, № 10) уточ не но прізви ще 
ав то ра статті.

3514. Ко с то ма ров М. Про ви к ла дан ня на род ною мо вою в Південній 
Русі / Ми ко ла Ко с то ма ров. – Пе ред рук за вид.: На у ко во-публіци с тичні 
пи сан ня Ко с то ма ро ва / за ред. М. Гру шевсь ко го (К., 1928). – 1997. – 
№ 8. – С. 23–24.

3515. Не чуй-Ле виць кий І. С. Стран ный взгляд на ук ра ин ские учеб-
ни ки / І. С. Не чуйЛе виць кий; публікація і вступ. стат тя «Ціка ва 
знахідка» На талі Побірчен ко. – 1994. – № 3. – С. 32–34. [Відповідь-стат-
тя на над ру ко ва ну в «Ки е в ля ни не» ре цензію Д. За луж но го на «Гра ма-
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ти ку ук раїнської мо ви» І. Не чуя-Ле виць ко го. Ру ко пис не закінче ної 
статті зберігається в ІР НБУ ім. В.І. Вер надсь ко го.] 

3516. Сте пан Па в лен ко: «З дітьми мені гар но й щас ли во, тільки ж 
ща с тя яке труд не» / Сте пан Па в лен ко; [пе редм. і публікація фраг ментів 
листів] Іва на Скла да но го. – 2004. – № 2. – С. 68–73. – (По с таті).

3517. Пчілка О. Пра ця ви хо валь на: [до повідь, ви го ло ше на, імовірно, 
на засіданні ка те ри но славсь кої «Просвіти» 16 черв ня 1917 р.] / Оле на 
Пчілка. – 1999. – № 6. – С. 56. – (Ме то ди ка. Досвід. Проб ле ми). – Пер-
шод рук.

3518. Ру со ва С. Ви ховні ідеї Г.С. Ско во ро ди / Софія Ру со ва; пе редм. 
Оле ни Про ску ри; пе ре клад з рос. На тал ки Про ску ри. – 1996. – № 8. – 
С. 41–45.

3519. Ру со ва С. «Ма ти» в по езії Шев чен ка / Софія Ру со ва. – 1995. – 
№ 9. – С. 59–60. – Пер шод рук: Світло, 1914, № 6.

3520. Сам чук У. Нарід чи чернь? / Улас Сам чук. – За вид.: Во линські 
до ро ги Ула са Сам чу ка (Рівне, 1993). – 1996. – № 3. – С. 30. – Пер шод рук: 
Ук раїнське сло во (Київ), 1941, 9 ли с топ., № 53.

3521. Ав ра хов Г. Зна ко во му ви дан ню «Не о публіко ва них творів» 
Лесі Ук раїнки спов ни ло ся 55 літ / Гри горій Ав ра хов. – 2002. – № 12. 
– С. 61. [Про вид.: Ук раїнка Леся. Не о публіко вані тво ри / з ру ко писів 
підго ту ва ла Марія Дер кач (Львів, 1947).]

3522. Мірош ни чен ко Л. Де що про різнобічність ху дож ньої об да ро-
ва ності Лесі Ук раїнки: [урив ки з кн. «Над ру ко пи са ми Лесі Ук раїнки: 
на ри си з пси хо логії твор чості та тек сто логії» (К., 2001)] / Ла ри са 
Мірош ни чен ко; [пе редм.] Гри горія Што ня. – 2002. – № 3. – С. 63–65. – 
Прим.: 11 назв.

3523. Тер лець кий В. «На ша ба га та півден но-русь ка ме лодійна, 
співу ча мо ва…»: До 170-річчя з дня на род жен ня К. Ушинсь ко го / Віктор 
Тер лець кий. – 1994. – № 10-11. – С. 52–54.

3524. Ко ломієць В. Про освітньо-пе да гогічні по гля ди Та ра са Шев
чен ка / Во ло ди мир Ко ломієць. – 1996. – № 3. – С. 43–47. – (Ме то ди ка. 
Досвід. Проб ле ми). – Прим.: 16 назв.

3525. Куд рик Л. Памфіл Юр ке вич про вив чен ня мо ви у школі / 
Ліліана Куд рик. – 2000. – № 7. – С. 31–34. – (З історії пе да гогічної дум-
ки). – Прим.: 4 на зви.
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Народознавство

3526. Біда П. Як жи ли і во ю ва ли ко за ки: (ви хов на го ди на для учнів 
се редніх класів) / скла ли Пе т ро Біда, Софія Біда. – 1995. – № 7. – 
С. 52–53.

3527. Бой чен ко С. Чи потрібні уро ки з на ро до знав ст ва?.. / Світла на 
Бой чен ко. – 1996. – № 9. – С. 59. – (З ре дакц. по шти).

3528. Див на річ – у хаті піч / [пе редм.] Те тя ни Неліної. – 1996. – 
№ 5-6. – С. 23–25. [Урок з на ро до знав ст ва, роз роб ле ний за бро шу рою 
«Відро ди мо на родні тра диції», ви да ною Луць кою шко лою-гімназією 
№ 14.]

3529. Куш ла ба М. Об раз свя то го Ми ко лая Чу до твор ця в ле ген дах 
і ска зан нях / Ми хай ло Куш ла ба. – 1999. – № 11. – С. 47–51. – Прим.: 
9 назв.

3530. Ле сюк Л. Нев ми ру щий оберіг: (урок з на ро до знав ст ва) / Люд-
ми ла Ле сюк. – 1997. – № 2. – С. 29–32. – Бібліогр.: 9 назв. [Ле ген ди, 
прислів’я, при каз ки, пісні, повір’я то що про со роч ку.]

3531. Мет чик Н. «Не ба га та я і про ста, но чес но го ро ду…»: (урок з 
на ро до знав ст ва) / Надія Мет чик. – 1995. – № 10-11. – С. 50–52.

3532. Орел Л. Яр ма рок / Лідія Орел. – За вид.: Орел Л. Ук раїнська 
ро ди на: ро дин ний і гро мадсь кий по бут (К., 2000). – 2001. – № 6. – 
С. 57–58.

3533. Па с ту шен ко В. Ук раїнський віно чок: (фа куль та тив не за нят тя 
з на ро до знав ст ва) / Ва лен ти на Па с ту шен ко. – 1994. – № 3. – С. 43–45. 
[Про «На ро доз нав ст во» в Київсько му місько му пед учи лищі № 3. До да-
но бібліог рафію до те ми.]

3534. Руд ниць ка О. Яр ма рок: (шкільне свя то) / Оле на Руд ниць ка. – 
1997. – № 1. – С. 18–20.

3535. Са вен ко Т. «Зе м ля на зер нятці стоїть…»: [урок з на ро до знав., 
при свяч. хлібові] / Та ма ра Са вен ко. – 1994. – № 10-11. – С. 49–51.

3536. Сви ри да Р. Свя то Андрія / Раїса Сви ри да. – 2004. – № 11. – 
С. 46–49.

3537. Си до рен ко О. Ди во-руш ник / Оль га Си до рен ко. – 2010. – № 5. 
– С. 64, 3 обкл. – (Роз ка жу-повідаю). – Зі змісту: Два коль о ри Оль ги 
Си до рен ко: [іл.].

304



«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.



3538. Скрип ник Г. На ро доз нав ст во і освіта / Ган на Скрип ник. 
– 1994. – № 3. – С. 37–42; На ро доз нав ст во і шко ла. – 1995. – № 7. – 
С. 47–52. – Бібліогр.: 9 назв.

3539. Те к люк В. Про дов жен ня ле ген ди, або Свя та і будні Бу дин ку 
ди тя чої твор чості [с. Лісо во ди Хмель ниць кої обл.] / Ва силь Те к люк. – 
1995. – № 4. – С. 50–52. – (Лю би і знай свій рідний край).

3540. Ур сал Є. На ро доз нав ст во в си с темі гімназійної освіти / 
Євгенія Ур сал. – 2005. – № 3. – С. 28–30. – Бібліогр.: 11 назв.

Українознавство

3541. Ба бен ко В. Ук раїнці в Баш кор то стані / Ва силь Ба бен ко; підго-
ту ва ла і пе ре кла ла за вид.: Ба бен ко В.Я. Ук ра ин цы Баш кир ской АССР 
(Уфа, 1990) Те тя на Неліна. – 1994. – № 3. – С. 53–54.

3542. Бе лей Л. Ук раїнці та ук раїнська мо ва на Бал ка нах (Сербія, 
Хор ватія, Боснія і Гер це го ви на) / Лю бо мир Бе лей. – 2008. – № 8. – 
С. 42–48. – (По світах / Мо воз нав.). – Прим.: 28 назв.

3543. Бо г дан С. При ся га в мов но му ети кеті ук раїнців / Світла на 
Бо г дан. – 1999. – № 9. – С. 16–19.

3544. Бо го род А. Ук раїнський та нець у пи сем них дже ре лах / Ана-
толій Бо го род. – 1997. – № 7. – С. 11–17. – Бібліогр.: 31 на зва. – Зі 
змісту: Слов ник «На родні на зви танців»; На родні на зви рухів; Дієсло ва, 
які ви ко ри сто ву ють ся в тан цю вальній пра к тиці.

3545. Бо го род А. Фольк лор у твор чості й житті Лесі Ук раїнки / 
Ана толій Бо го род. – 2000. – № 2. – С. 24–28.

3546. Ве к ли нець Л. Істо ричні ас пе к ти ук раїнської ди да к ти ки / Ле ся 
Ве к ли нець, Марія Ра зу мей ко. – 1997. – № 5-6. – С. 24–25.

3547. Відо няк Н. Се мен Палій у фольк лорі та в по емі Та ра са Шев-
чен ка «Чер нець» / Надія Відо няк. – 2001. – № 5. – С. 16–18. – Бібліогр.: 
12 назв.

3548. Вітрен ко Р. Кон курс ук раїноз навців / Раїса Вітрен ко, Ва силь 
Май о ров. – 1996. – № 12. – С. 58–59. – (Хроніка).

3549. Гар маш М. Очи щуй мо свої дже ре ла: семінар-пра к ти кум з 
ук раїно знав ст ва / Марія Гар маш. – 2001. – № 5. – С. 22–23.
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3550. Губ’як В. Сла ветні іме на Те ре бо в лян щи ни / Ва силь Губ’як; 
пе редм. Те тя ни Неліної. – 1996. – № 9. – С. 20–25.

3551. Гу ца ло С. Ук раїна і Арабсь кий Схід: історія взаємовідно син / 
Сергій Гу ца ло. – 2003. – № 11. – С. 77–80. – (З ре дакц. по шти). – Прим.: 
14 назв.

3552. Да ни люк Н. Куль ту ро логічна ле к си ка су час ної ук раїнської 
на род ної мо ви / Ніна Да ни люк. – 1999. – № 8. – С. 12–13.

3553. Дми т рен ко М. Ви знач ний на ро до зна вець: до 150-річчя від дня 
на род жен ня Ми ко ли Сум цо ва / Ми ко ла Дми т рен ко. – 2004. – № 4. – 
С. 66–69. – Прим.: 5 назв.

3554. Дми т рен ко М. Міфо логічна шко ла в ук раїнській фольк ло ри-
стиці / Ми ко ла Дми т рен ко. – 2005. – № 7. – С. 60–62. – Прим.: 7 назв.

3555. Залізняк Л. По ход жен ня східних слов’ян / Ле онід Залізняк. – 
2001. – № 3. – С. 26–28.

3556. Залізняк Л. Проб ле ма по ход жен ня індоєвро пейців / Ле онід 
Залізняк. – 2000. – № 5. – С. 23–27. – Бібліогр.: 11 назв.

3557. Зорівчак Р. Ук раїнська мо ва в Ав ст ралії / Роксолана Зо рівчак. 
– Пе ре друк за вид.: Ук раїнська мо ва: Ен ци к ло педія (К., 2000). – 2001. – 
№ 7. – С. 23. – (Ук раїна і світ / Мо воз нав.). 

3558. Ки ри чок І. З історії Ніжинсь кої ви щої шко ли [ХІХ ст.] / Інна 
Ки ри чок. – 2000. – № 8. – С. 25–28.

3559. Ко зар Л. Бо рис Грінчен ко на те рені на у ко во го ук раїноз нав ст-
ва / Лідія Ко зар. – 1997. – № 10. – С. 17–19. – Бібліогр.: 8 назв.

3560. Ко но нен ко П. На бе ре гах тра диційно Ту ман но го Альбіону / 
роз мо ву з ди ре к то ром Ін-ту ук раїноз нав ст ва – керівни ком де ле гації 
освітян і на у ковців до Ве ли кої Бри танії Пе т ром Ко но нен ком вів Іван 
Па сем ко. – 1998. – № 1. – С. 13–14.

3561. Ко пи лен ко Н. Київська «Просвіта»: (1906–1910) / На та ля 
Ко пи лен ко. – 1994. – № 1. – С. 54–57. – (З ре дакц. по шти). – Прим.: 
3 на зви.

3562. Ко ротєєва В. Фор му ван ня осо би стості вчи те ля за со ба ми 
ук раїно знав ст ва: (1917–1930 рр.) / Ва лен ти на Ко ротєєва. – 1997. – № 9. 
– С. 61. – (З ре дакц. по шти).
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3563. Лоз ко Г. Рідна Віра / Га ли на Лоз ко. – 1996. – № 5-6. – 
С. 25–28. – Прим.: 5 назв. [Про тра диційну етнічну Рідну Віру, або 
ук раїнське язич ниц тво, що нині відрод жується.]

3564. Матвєєва Н. Слов ник-довідник «Святі та свя та ук раїнсько го 
на ро ду» і тра диції дав ньої ук раїнської ле к си ко графії: [ури вок з май-
бут ньої книж ки, що охо п лює період від бе рез не вих свят до Ве ли код ня] 
/ На та ля Матвєєва, Андрій Го ло бо родь ко. – 1994. – № 3. – С. 47–50.

3565. Ма цейків Т. Пе да гогічно-просвітниць ка діяльність Та дея 
Риль сь ко го / Те тя на Ма цейків. – 2001. – № 4. – С. 36–37. – Прим.: 3 
на зви.

3566. Ми лень ка Г. Ук раїнський шкільний те атр ХVІІ–ХVІІІ ст. / 
Га ли на Ми лень ка. – 1994. – № 12. – С. 50–51.

3567. Мо с ка лен ко Л. Ук раїнці й ук раїнська мо ва на Ку бані: [ми ну ло 
215 років з ча су пе ре се лен ня укр. ко заків] / Лілія Мо с ка лен ко. – 2008. – 
№ 2. – С. 47–53. – (По світах / Мо воз нав.). – Прим.: 20 назв.

3568. На кай Ка зуо. Ук раїна і Японія: (Як один япо нець став 
ук раїністом) / Ка зуо На кай. – 1999. – № 8. – С. 62–63. – (З ре дакц. 
по шти).

3569. Не жи вий О. Осо бистість учи те ля національ ної шко ли в 
до роб ку Б. Грінчен ка / Олексій Не жи вий, Люд ми ла Ко роль о ва. – 1997. 
– № 4. – С. 36–40.

3570. [«Не лег ко жи веть ся ук раїнцям у мо лодій Сло вацькій Рес-
публіці»]: [ог ляд тиж не ви ка «Но ве жит тя» (2003, № 41–44)]. – 2004. 
– № 6. – С. 32. – (Ук раїнство у світі).

3571. Неліна Т. «Не красні дов жи ною, а славні до б ро тою і пісня, і 
жит тя…»: [про мит ця Пе т ра При сту по ва, ор ганіза то ра Міжнар. Ско во-
ро динсь ко го цен т ру] / Те тя на Неліна. – 2000. – № 9. – С. 19–21.

3572. Неліна Т. Після сло во [про Все укр. семінар «Ук раїноз нав ст-
во в си с темі ро бо ти ліцею», що відбув ся на базі Сквирсь ко го ліцею] / 
Те тя на Неліна. – 1996. – № 7. – С. 38–39. – (З досвіду ро бо ти Сквирсь-
ко го ліцею).

3573. Ни ко лин М. Ду хов на історія Ук раїни. 11 клас: [ури вок з 
ек спе рим. про гра ми (історія, літе ра ту ра, на ро до знав.) для 8–11 класів, 
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що охо п лює період від 30-х років ХХ ст. до 1964 р.] / Ми ко ла Ни ко лин. 
– 1995. – № 5-6. – С. 42–52; № 8. – С. 43–47. – Зі змісту: Відгу ки (4 ок ре-
мих) спеціалістів на курс «Ду хов на історія Ук раїни» / Г. Ма к си ми ши на; 
М.А. Но ва; М. Ре вуць кий; Р. Гром’як. 

3574. Ни ко лин М. Че рез тер ни до зірок [кон спект-роз роб ка уро ку 
з те ми «Ду хов не жит тя най давніших слов’ян»] / Ми ко ла Ни ко лин. – 
1995. – № 8. – С. 47–54. – Бібліогр.: 8 назв.

3575. Но вак В. Фольк лор у творчій долі Ма к си ма Риль сь ко го / 
Ва лен ти на Но вак. – 1999. – № 3. – С. 18–22. – Прим.: 16 назв.

3576. Он ко вич Г. За со би ма со вої інфор мації у нав чанні мо ви: 
(ук раїно знав чий ас пект) / Ган на Он ко вич. – 1997. – № 5-6. – С. 19–24.

3577. Па сем ко І. З міжна род но го фо ру му ук раїноз навців: [щорічна 
на ук.-пра к тич. конф. «Стан, про б ле ми, пер спе к ти ви роз вит ку ук раїноз-
нав ст ва» (Сімфе ро поль–Київ, ве ре сень 1995 р.)] / Іван Па сем ко. – 1996. 
– № 3. – С. 62

3578.  Па сем ко І. Нові обрії ук раїноз нав ст ва: [Міжнар. на ук.-пра к-
тич. конф. «Місце і роль ук раїноз нав ст ва у ре фор му ванні національ ної 
си с те ми освіти» (Київ, 28–30 бе рез. 1996 р.)] / Іван Па сем ко. – 1996. – 
№ 9. – С. 62.

3579. Па сем ко І. Славісти ка та ук раїноз нав ст во: істо ричні пе ре хре-
стя / Іван Па сем ко. – 1999. – № 10. – С. 18–21.

3580. Па сем ко І. Ук раїноз нав ст во – ва го мий чин ник ду хов ності 
ук раїнсько го на ро ду: [ІХ Міжнар. на ук.-пра к тич. конф. «Ук раїноз-
нав ст во в си с темі освіти» (Київ, 24–26 жовт. 2000 р.)] / Іван Па сем ко. 
– 2001. – № 2. – С. 59–60.

3581. Па сем ко Н. Во на жи ва – на пе рекір усь о му: [Міжнар. на ук.-
пра к тич. конф. «Ук раїна, ук раїнці, ук раїноз нав ст во ХХ століття в дже-
ре лах і до ку мен тах» (Київ, 1998 р., КНУ ім. Т. Шев чен ка; ор ганіза то ри: 
Міносвіти, Ін-т ук раїноз нав.)] / На талія Па сем ко. – 1999. – № 3. – С. 64.

3582. Пліва чук К. За хист кур со вих робіт [з ук раїноз н.] у ліцеї 
[Сквирсь ко му] / Ка те ри на Пліва чук. – 1997. – № 4. – С. 62. – (З ре дакц. 
по шти).

3583. Са зо нен ко Г. Ук раїноз нав ст во в си с темі освіти / Га ли на Са зо-
нен ко. – 1998. – № 10. – С. 23–25. [Про діяльність Ін-ту ук раїноз нав ст ва 
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КНУ ім. Т. Шев чен ка з ут вер д жен ня но вих за сад ук раїноз нав чої підго-
тов ки, на яких бу дує свою діяльність Ук раїнський гу манітар ний ліцей 
Київ. ун-ту.]

3584. Са зо нен ко Г. Ук раїноз нав ст во – філо софія освіти гу манітар-
но го ліцею / Га ли на Са зо нен ко. – 1995. – № 10-11. – С. 41–45. – Прим.: 
3 на зви.

3585. Сась ко Т. Ук раїнський вільний універ си тет очи ма вчи те ля-
сло вес ни ка / Та ма ра Сась ко. – 2006. – № 11. – С. 62–64. – (Ук раїнство у 
світі).

3586. Свер дан Т. На род на фра зео логія та еко логічна свідомість 
ук раїнців / Те тя на Свер дан. – 1999. – № 10. – С. 16–18. – Бібліогр.: 
5 назв.

3587. Сви ри да Р. За повідний край і Чор но биль / Раїса Сви ри да. 
– 2000. – № 4. – С. 29–33. [Про за гро зу втра ти унікаль но го етнічно го 
ма си ву – Полісся.]

3588. Си ва чук Н. Мандрівні співці в житті ук раїнців / На талія Си ва-
чук. – 2005. – № 7. – С. 63–68. – Прим.: 19 назв.

3589. Со кол І. На опа леній ли хом землі… [про збірку «Говірки 
Чор но биль сь кої зо ни» (К., 1996), підгот. Ін-том ук раїнської мо ви 
(кер. П. Гри цен ко) за ма теріала ми діале к то логічних ек спе дицій 1994–
1996 рр.] / Ігор Со кол. – 2003. – № 4. – С. 74–75. – (З ре дакц. по шти).

3590. Со п ляк К. По за рідною куль ту рою / Кость Со п ляк; з рос. за 
вид. «Ук ра ин ская жизнь» (1912, № 7-8) пе ре клав Оле к сандр Ри бал ко; 
пе редм. пе ре кла да ча. – 2007. – № 3. – С. 28–30.

3591. Та та ре вич Г. Ети кет і мен тальність / Га ли на Та та ре вич. – 
1998. – № 3. – С. 18–21.

3592. Тим чик А. Ук раїноз нав ст во в си с темі освіти Києва / Ана толій 
Тим чик. – 1996. – № 7. – С. 17–19.

3593. Ти щен ко О. Ук раїнська мо ва в кон тексті ка надсь кої білінгваль-
ної про гра ми (Ед мон тон, провінція Аль бер та) / Ок са на Ти щен ко. – 
2010. – № 12. – С. 37–42. – (По світах). – Прим.: 25 назв.

3594. То миліна Г. Ук раїнські на зви одя гу у сим волічно му вжи ванні 
/ Га ли на То миліна. – 2000. – № 1. – С. 22–24. – Прим.: 13 назв.
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3595. Ук раїнські сту ден ти Вар шавсь ко го універ си те ту [го во рять 
про свій шлях до ук раїністи ки, а та кож про пер спе к ти ви ук раїноз нав. 
у Польщі] / [пе редм.] Ва лен ти ни Со боль. – 2002. – № 12. – С. 59–60. – 
(З ре дакц. по шти).

3596. Уса тен ко Т. Новітнє ук раїноз нав ст во: тра диції на ро ду, ка те-
горії нації, на у кові виміри / Та ма ра Уса тен ко. – 1996. – № 12. – С. 17–20. 
– Прим.: 3 на зви.

3597. Ча ба да М. Коб зарі та лірни ки: (ус ний жур нал) / Ми ко ла 
Ча ба да. – 1998. – № 6. – С. 25–28. – Бібліогр.: 9 назв.

3598. Чай ковсь ка В. З ба бу си ної кри ниці / Ван да Чай ковсь ка, Ана-
толій Шев чук. – 1994. – № 1. – С. 51–52. [Про мо ву ук раїнців по чат ку 
ХХ ст.]

3599. Ше ке ра В. Яро сла вин шлях / Ва силь Ше ке ра. – 2000. – № 12. 
– С. 43–44. – (Ро дин на пе да гогіка). [Про свою доч ку – по ете су, пись-
мен ни цю, ху дож ни цю Яро сла ву Ше ке ру роз повідає її бать ко.]

3600. Ше ке ра Я. Вірші й ви ти нан ки Яро сла ви Ше ке ри / Яро сла ва 
Ше ке ра. – 2000. – № 4. – С. 35.

3601. Яци на Н. На род на пе да гогіка: (ма теріал до уро ку) / На талія 
Яци на. – 1997. – № 1. – С. 21.

Див. також № 1326, 1327, 1411, 1950, 2078, 3936.

СкарбиУкраїни
(музеї,архіви,бібліотеки,пам’яткикультури)

3602. Внуч ко ва Л. Як усе по чи на ло ся. Зі спо гадів / Лю бов Внуч ко ва. 
– 2004. – № 12. – С. 12–13. – (190-річчя від дня на род жен ня Т. Шев чен-
ка). [Про ство рен ня Національ но го му зею Та ра са Шев чен ка.]

3603. Воз нюк В. У свя тині Оль ги Ко би лянсь кої: [Чернівець кий літе-
ра тур но-ме моріаль ний му зей] / Во ло ди мир Воз нюк. – 1997. – № 5-6. 
– С. 56–57.

3604. Галь ке вич Т. «Є скар би – до по ки їх шу ка ють!»: [про Дер жав-
ний му зей ук раїнсько го на род но го де ко ра тив но го ми с тец тва] / Те тя на 
Галь ке вич. – 2005. – № 4. – С. 67–70.
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3605. Галь чен ко С. Дже рель на ба за ук раїнської філо логічної на у ки 
/ Сергій Галь чен ко, Ми ко ла Жу линсь кий. – 1999. – № 12. – С. 51–53. 
[Про один з найбільших і най ба гат ших літе ра тур них архівів Ук раїни – 
відділ ру ко писів Ін-ту літе ра ту ри ім. Т. Шев чен ка НА НУ.]

3606. Галь чен ко С. «Щоб пізна ти Шев чен ка, за ма ло всьо го жит тя»: 
інтерв’ю з ген. ди ре к то ром Нац. му зею Та ра са Шев чен ка Сергієм Галь-
чен ком / Сергій Галь чен ко; роз мо ву ве ла Те тя на Неліна. – 2004. – № 12. 
– С. 8–12. – (190-річчя від дня на род жен ня Т. Шев чен ка).

3607. Глуш ко Г. «За повіт» – по езія й му зей: [му зей «За повіту» в 
Пе ре я славі-Хмель ниць ко му] / Га ли на Глуш ко. – 2009. – № 3. – С. 61–62. 
– (До 195-річчя від дня на род жен ня Т. Шев чен ка).

3608. Го рак Р. Да ру нок Фран кові: [про Львівський літ.-ме моріаль-
ний му зей Іва на Фран ка] / Ро ман Го рак. – 2006. – № 9. – С. 44–48. – 
(150-річний ювілей І. Фран ка).

3609. Гринь Т. Му зей Лю бо муд ра на йо го батьківщині [Г. Ско во ро-
ди в Чор ну хах Пол тав. обл.] / Те тя на Гринь. – 2010. – № 9. – С. 62–63.

3610. Гряз но ва Н. І в де реві ду ша оз ва лась…: [про ви с тав ку ху дож-
нь о го різьблен ня в Держ. му зеї Т. Шев чен ка] / На талія Гряз но ва. – 
1998. – № 5. – С. 48.

3611. Гряз но ва Н. «Коб зар» Та ра са Шев чен ка 1860 р.: де що з 
ма ловідо мо го і при за бу то го / На талія Гряз но ва. – 2003. – № 3. – 
С. 66–68. – (З  ду хов ної спад щи ни). [Про ек спо на ти Нац. му зею Т. Шев-
чен ка – «Коб зарі» 1860 р.]

3612. Гряз но ва Н. «…Че с тахівський свя то ви ко нав по кла де ну на 
ньо го місію» / На талія Гряз но ва. – 1998. – № 3. – С. 54–55. [Про Шев-
чен кові речі, що їх зібрав Гри горій Че с тахівський і які ста ли ос но вою 
ко лекції Нац. му зею Т. Шев чен ка.]

3613. Гут ник Л. Скарб ни ця знань історії ук раїнсько го кіне ма то гра-
фа: [му зей Нац. кіно с тудії ім. О. Дов жен ка] / Люд ми ла Гут ник. – 2005. 
– № 9. – С. 66–70.

3614. До 50-річчя відкрит тя ек спо зиції Дер жав но го му зею Т.Г. Шев-
чен ка / роз мо ву із заст. ди ре к то ра му зею з на ук. ро бо ти Люд ми лою 
Зінчук ве ла Те тя на Неліна. – 1999. – № 3. – С. 57–60.
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3615. Зе ленсь ка Л. «Білим і чор ним хотів би я бу ти» / Люд ми ла Зе -
ленсь ка. – 1994. – № 4. – С. 55–57. [Про осо би стий фонд Ми хай ла Жу ка 
в Чернігівсько му літ.-ме мор. му зеї М.М. Ко цю бинсь ко го.]

3616. Зінчук Л. Ман гиш лак вша но вує Аки на Та ра зи [про оно в ле ний 
му зей ний ком п лекс у форті Шев чен ка] / Люд ми ла Зінчук. – 1998. – № 6. 
– С. 62–64.

3617. Ко рець ка О. Ме моріаль ний фонд Лесі Ук раїнки у Во линсь ко-
му краєзнав чо му му зеї / Оль га Ко рець ка. – 2000. – № 2. – С. 28.

3618. Ко ро левсь ка А. Чор но биль сь ка тра гедія – теж по топ [про 
Нац. му зей «Чор но биль», м. Київ] / Ан на Ко ро левсь ка. – 2001. – № 4. – 
С. 62–63. – Бібліогр.: 20 назв.

3619. Кри во руч ко В. У бронзі і граніті: пам’ят ни ки ве ли ко му Коб за-
реві / Ва лен ти на Кри во руч ко. – 2003. – № 3. – С. 69–73.

3620. Ли сен ко Н. З історії батьківської ха ти Та ра са Шев чен ка / 
На талія Ли сен ко. – 1998. – № 4. – С. 60–61.

3621. На у мо ва Н. Ха та на Пріорці / Надія На у мо ва. – 2001. – № 3. 
– С. 62–63. – Бібліогр.: 4 на зви. [Про відділ Держ. му зею Т. Шев чен ка, 
ство ре ний у буд. № 5 на вул. Виш го родській у Києві.]

3622. Неліна Т. Ро бо та, за хо п лен ня і по кли кан ня пані Ка те ри ни 
/ Те тя на Неліна. – 1994. – № 12. – С. 27. [Про дослідни цю твор чості 
О. Теліги та О. Оль жи ча, працівни цю Му зею літе ра ту ри Ук раїни Ка те-
ри ну Кри во руч ко.]

3623. Підпа ла Н. У храмі по ето во го сло ва: [про ек спо зицію Ме мор. 
бу дин ку-му зею М. Риль сь ко го в Києві] / Ніла Підпа ла. – 1995. – № 3. – 
С. 19–23. – (До 100-ліття з дня на род жен ня М. Риль сь ко го).

3624. По кор мя ко Н. З історії трьох ек спо натів / Надія По кор мя ко. 
– 2002. – № 3. – С. 65–66. [Про зо б ра жен ня Коб за ря – гіпсо ве по груд-
дя ро бо ти Фе до ра Ка менсь ко го, ма лю нок Іллі Рєпіна та ча вун ний 
ба рельєф ро бо ти Ва си ля Тар новсь ко го, що зберіга ють ся в Нац. му зеї 
Т. Шев чен ка.] 

3625. По проць ка В. Від бібліоте ки Яро сла ва Муд ро го – до 
Національ ної бібліоте ки Ук раїни / Віра По проць ка, На талія Со лонсь-
ка. – 2001. – № 10. – С. 66–69.

3626. Пуш кар Н. Пам’яті Лесі Ук раїнки. Ав то гра фи з фондів 
Во линсь ко го краєзнав чо го му зею / На талія Пуш кар. – 1997. – № 2. – 
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С. 57–58. – (Вчи те леві до уро ку). [Роз повіді про Оле ну Жур ли ву, Лю бов 
За баш ту, Йо си па Ма го ме та.]

3627. Ре ва О. Слов’янські ки ри личні ви дан ня ХV століття в бібліоте-
ках Ук раїни / Оле ся Ре ва. – 1997. – № 4. – С. 56–59. – (З ре дакц. по шти). 
– Прим.: 20 назв.

3628. Різників О. Кам’яна за гад ка [за повідник «Кам’яна Мо ги ла» 
(За порізька обл., Мелітоп. р-н)] / Оле к са Різників. – 2010. – № 8. – С. 64. 
– (Пись мен ник роз повідає). 

3629. Сви ри да Р. Скарб ни ця на род ної куль ту ри: [Держ. му зей 
на род ної архіте к ту ри та по бу ту Ук раїни] / Раїса Сви ри да. – 2004. – 
№ 7. – С. 70–74.

3630. Селіва чо ва Н. Осе ре док ду хов ності й куль ту ри: [Му зей історії 
Ми хайлівсько го Зо ло то вер хо го мо на сти ря] / На та ля Селіва чо ва. – 
2008. – № 12. – С. 57–58.

3631. Сміля нець М. Моя «Софіївка»: (до 200-річчя Умансь ко го ден-
д ро пар ку) / Марія Сміля нець. – 1997. – № 1. – С. 61. – (З ре дакц. по шти).

3632. Со кол І. Бу ди нок-му зей Ми хай ла Ста риць ко го [у Києві] / 
Ігор Со кол. – 2005. – № 2. – С. 69.

3633. Со кол І. Му зей-квар ти ра Па в ла Ти чи ни / Ігор Со кол. – 2003. 
– № 11. – С. 70–71.

3634. Тре тя чен ко Т. «Ле сині дже ре ла» у Но во граді-Во линсь ко му: 
[про щорічне серп не ве свя то на батьківщині пись мен ниці] / Те тя на Тре-
тя чен ко. – 1999. – № 4. – С. 51–52.

3635. Тро скот І. Д’горі, до Фран ка! / Іри на Тро скот. – 2009. – № 5. 
– С. 61–62. [Про му зеї Кри ворівні – Іва на Фран ка, Ми хай ла Гру шевсь-
ко го, а та кож роз повіді про ви дат них осіб, що там пе ре бу ва ли, – Гна та 
Хот ке ви ча, Ми хай ла Ко цю бинсь ко го, Сергія Па рад жа но ва.]

3636. Уг ло ва О. Щед рий да ру нок / Оль га Уг ло ва, Люд ми ла Заліток. 
– 2003. – № 9. – С. 26–27. – (До 85-річчя від дня на род жен ня В. Су хо-
млинсь ко го). [Про пе ре да чу Держ. на ук.-пед. б-ці Ук раїни близь ко 
4 тис. до ку ментів від ро ди ни В. Су хо м линсь ко го.]

3637. Федірко А. Спо чат ку бу ло Сло во: [бесіда з на ук. співроб. 
Іст.-краєзнав. му зею-за повідни ка «Сло во о пол ку Іго ревім» (Нов го-
род-Сіверсь кий) Ана толієм Федірком] / [роз мо ву ве ла] Ган на Халіман. 
– 2002. – № 9. – С. 70–71.
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3638. Цур ка нюк О. Лев Жем чуж ни ков і йо го тво ри в му зеї Та ра са 
Шев чен ка / Оль га Цур ка нюк. – 2007. – № 5. – С. 61–64. – Прим.: 4 на зви. 

3639. Ши лен ко Ю. Поіме но вані «Коб зарі» в ко лекції му зею [Нац. 
Т. Шев чен ка] / Юлія Ши лен ко. – 2004. – № 12. – С. 13–14. – (190-річчя 
від дня на род жен ня Т. Шев чен ка).

3640. Шпи таль А. Ско во ро динівський центр у Пе ре я славі-Хмель-
ниць ко му / Ана толій Шпи таль. – 2006. – № 2. – С. 62–63.

3641. Юка ло В. Му зей Бо г да на Леп ко го у Бе ре жа нах на Тер нопіллі 
/ Во ло ди мир Юка ло. – 2007. – № 7. – С. 58–61. – Бібліогр.: 5 назв.

3642. Юка ло В. Му зей-са ди ба сла вет но го за снов ни ка «Тер-
нопільсь ких те а т раль них ве чорів» і «Бе ре зо ля»: [Ле ся Кур ба са у Ста-
ро му Ска латі (те пер Підво ло чись кий р-н Тер ноп. обл.)] / Во ло ди мир 
Юка ло. – 2007. – № 2. – С. 63–64.

3643. Юка ло В. Осе ля ака деміка Гна тю ка на Тер нопіллі / Во ло ди мир 
Юка ло. – 2006. – № 5. – С. 58–62. – Бібліогр.: 5 назв. [Про Ет но графічно-
ме мор. му зей Во ло ди ми ра Гна тю ка у с. Ве лес неві Мо на сти рись ко го р-ну 
та про йо го за снов ни ка і ди ре к то ра Ос та па Че рем шинсь ко го.]



Рецензії

3644. Ав ра хов Г. Про сю же ти з жит тя ве летів і лихі не до мис ли 
спро ще них інтер пре тацій оче вид но го / Гри горій Ав ра хов. – 2002. – 
№ 11. – С. 70–71. – Рец. на кн.: Ле ся Ук раїнка: сю же ти з жит тя в ілю с т-
раціях і до ку мен тах: фо то кни га / авт.-упо ряд. Н. Чіп, І. Ве ремєєва. – К., 
2001. – 168 с.

3645. Ас таф’єв О. Між на тхнен ням і по кли кан ням / Оле к сандр 
Ас таф’єв. – 2003. – № 7. – С. 79–80. – Рец. на кн.: Наєнко М. Інтим 
пись мен ниць кої праці: (з лекцій про спе цифіку літе ра тур ної твор чості). 
– К., 2003. – 280 с.

3646. Ба ган О. В очіку ванні очи щен ня / Олег Ба ган. – 2001. – № 2. 
– С. 61–63. – Рец. на кн.: Ільниць кий М. Дра ма без ка тар си су: сторінки 
літе ра тур но го жит тя Льво ва пер шої по ло ви ни ХХ ст. – Л., 1999.

3647. Ба ра баш С. [Рец.] / Світла на Ба ра баш, Ган на Бон да рен ко. – 
1994. – № 10-11. – С. 58–59. – Рец. на кн.: Ку цен ко Л. «Бо ян сте по вої 
Ел ла ди». – Кіро во град, 1993. – 55 с.
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3648. Бе цен ко Т. Но вий скарб у світі слов ни ко во го цар ст ва / Те тя на 
Бе цен ко. – 2002. – № 12. – С. 64. – Рец. на кн.: Єрмо лен ко С., Би бик С., 
То дор О. Ук раїнська мо ва: ко рот кий тлу мач ний слов ник лінгвістич них 
термінів. – К.: Либідь, 2001. – 224 с.

3649. Бе цен ко Т. Посібник для пра к тич них за нять / Те тя на Бе цен-
ко. – 2001. – № 5. – С. 62. – Рец. на кн.: Ка лаш ник В.С., Сав чен ко Л.Г. 
Су час на ук раїнська мо ва: ле к си ка і фра зео логія: ма теріали для пра к-
тич них за нять. – Харків: Ка ра ве ла, 1998. – 56 с.

3650. Біда С. По е тич на ан то логія «Січо вий Пар нас» [(За поріжжя, 
2000)] / Софія Біда. – 2001. – № 6. – С. 56. – Рец.

3651. Біляєв О. Нав чаль на книж ка для шкіл но во го ти пу / Оле к-
сандр Біляєв. – 2002. – № 5. – С. 63. – Рец. на кн.: Ти хо ша В.І., Ка ра ман 
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центр «Просвіта», 2003. – 168 с.

3804. Ющук І. Ор фо епія, фо не тичні за ко ни і пра во пис / Іван 
Ющук. – 2004. – № 3. – С. 72–75. – Рец. на кн.: Ор фо епічний слов ник 
ук раїнської мо ви: У 2 т. / ук ла дачі: М. Пе щак та ін. – К.: Довіра. – Т. 1. 
– 2001; Т. 2. – 2003.

3805. Ярем ко Я. Пізна ю чи «Фран ка не зна но го» / Яро слав Ярем ко. 
– 2010. – № 1. – С. 58. – Рец. на кн.: Гу зар З. Вступ до фран коз нав ст ва. 
– Дро го бич: ДДПУ ім. Іва на Фран ка, 2008. – 358 с.

Див. також № 10, 1161, 1768, 1948, 3501, 3570, 3589, 3845, 4042

Вийшлоусвіт

3806. Би ко ва Л. [Про ви дан ня: Ук раїнська літе ра ту ра. 9 клас: хре-
сто матія / упо ряд. О.І. Бор зен ко. – Х.: Ра нок, 2000. – 656 с.; Ук раїнська 
літе ра ту ра. 10 клас: хре сто матія / упо ряд. О.І. Бор зен ко, М.П. Спо да-
рець. – Х.: Ра нок, 2000. – 752 с.; Ук раїнська літе ра ту ра. 11 клас: хре сто-
матія / М.П. Спо да рець. – Х.: Ра нок, 2000. – 704 с.] / Л. Би ко ва. – 2001. 
– № 2. – С. 3 обкл.

3807. Бон да рен ко Ю. [Про ви дан ня Ніжинсь ко го пе дунівер си те  ту: 
По е тичні го ло си Чернігівщи ни / упо ряд. П.О. Сер дюк, О.В. За  бар ний. – 
Чернігів, 2003. – 334 с.; Суцвіття: ан то логія про зи літ. студії Ніжин. держ. 
пед. ун-ту ім. М. Го го ля / упо ряд.: О.В. За бар ний, О.Є. Гадзінський. – 
Ніжин, 2003. – 266 с. / Юрій Бон да рен ко. – 2004. – № 4. – С. 22. – (Вісті з 
регіонів).
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3808. Ва си лен ко М. Ґрун тов ний життєпис ве ли ко го Ка ме ня ра: 
[про підго тов ку 15-том ної біог рафії та вихід пер ших трьох її кни жок:] 
Го рак Р. Іван Фран ко / Ро ман Го рак, Яро слав Гнатів; Львів. літ.-ме мор. 
му зей І. Фран ка. – Л. – Кн. 1: Рід Яко ва. – 2000. – 232 с.; Кн.  2:  Цілком 
нор маль на шко ла. – 2001. – 201 с.; Кн. 3: Гімназія. – 2002. – 355 с. / 
Ми хай ло Ва си лен ко. – 2004. – № 10. – С. 78–79.

3809. Вітрен ко Р. Пре зен тація но во го підруч ни ка: [Ук раїнська літе-
ра ту ра. 11 клас / Г. Се ме нюк, М. Тка чук, О. Ко валь чук. – К.: Освіта, 
2002] / Раїса Вітрен ко, Оль га Руд ниць ка. – 2003. – № 2. – С. 76–77.  

3810. Губ ко О. Ермітаж Таврійсь ких степів: [про Ана толія Кифіши-
на та йо го працю «Древ нее свя ти ли ще “Ка мен ная Мо ги ла”: Опыт 
де шиф ров ки про то шу мер ско го ар хи ва ХІІ–ІІІ ты ся че ле тий до н.э.» 
(К.: Арат та, 2001. – Т. 1. – 846 с.: рис.)] / Олексій Губ ко. – 2002. – № 5. – 
С. 61–62.  

3811. Дзю би ши на-Мель ник Н. [Про посібни ки для вчи те ля О. Гла -
зо вої (Х.: Ра нок, 2000): Ук раїнська мо ва. 5 клас: ма теріали до уроків, 
176 с.; Ук раїнська мо ва. 6 клас, 208 с.; Ук раїнська мо ва. 10–11 кла си, 
176 с.] / На талія Дзю би ши на-Мель ник. – 2001. – № 3. – С. 3 обкл.

3812. До відо ма ша ну валь ників твор чої спад щи ни Оле га Оль жи ча 
[підго то ва но не ве лич кий ка та лог ви дань та ма теріалів, пов’яза них з 
йо го жит тям та творчістю, що зберіга ють ся в Бібліотеці ім. О. Оль жи ча 
(Київ)]. – 1998. – № 12. – С. 60.

3813. [Інсти тут літе ра ту ри ім. Т.Г. Шев чен ка НА НУ підго ту вав та 
ви дав: Го голь М.В. Зібр. творів: У 7 т. / гол. ред. кол. М. Жу линсь кий. – 
Т. 1–5. – К.: На ук. дум ка, 2008.]. – 2009. – № 1. – С. 58.

3814. Ка ра ман С. Но вий підруч ник для 9 кла су гімназій, ліцеїв та 
шкіл з поглибленим вивченням української мови [авт.: М.Я. Плющ, 
В.І. Ти хо ша, С.О. Ка ра ман, О.В. Ка ра ман (К.: Освіта, 2002)]  / Станіслав 
Ка ра ман. – 2002. – № 5. – С. 61.

3815. Кни га «До б ро окий» по ба чи ла світ: [До б ро окий: спо га ди про 
Іва на Світлич но го / упо ряд. Ле оніда Світлич на, Надія Світлич на; ред. 
Ми хай ли на Ко цю бинсь ка. – К., 1998. – 575 с.]. – 1998. – № 11. – С. 9.

3816. Кни га про матір: [Кни га про матір: Ук раїнські по ети ХІХ–ХХІ 
століть / упо ряд. В. Чуй ко. – К.: Кри ни ця, 2003. – 329 с.]. – 2004. – № 5. 
– С. 68–69.
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3817. Ко роль чук А. Не замінні ви дан ня для сло вес ників: [серії ме то-
дич них посібників «Ди во сло ва» до 2001/2002 н.р.] / Ан тоніна Ко роль-
чук,  Ва лен ти на Ку лик. – 2001. – № 10. – С. 3 обкл. – (На ва шу книж ко ву 
по ли цю).

3818. Лук’ян чук Л. «Кра щої, ніж рідна, мо ви не бу ває» / Лідія 
Лу к’ян чук, Та ма ра Грев це ва. – 2005. – № 1. – С. 58.  [Про збірник «Я 
і ук раїнська мо ва» найк ра щих ліцеїстів Політехнічно го ліцею НТУУ 
«КПІ».]

3819. «Ан тоніна Мов чун. Мовні скар би: вив чен ня прислів’їв та при-
ка зок у школі: [посібник для учнів се редніх класів]. – К., 2000. – 184 с.». 
– 2001. – № 3. – С. 64. – (Книж ко ва по ли ця).

3820. На ва шу книж ко ву по ли цю: [Ук раїнська літе ра ту ра ХІ–
ХVІІІ ст.: хре сто матія з ко мен та ря ми / ук лад. Є.А. Карпіловсь ка та 
Л.О. Тар но вець ка. – Чернівці: Прут, 1997. – 558 с.]. – 1998. – № 2. – С. 42.

3821. Най по чесніша премія Ук раїни: [про вид.: Шев ченківські ла у-
ре а ти: 1962–2001:  ен ци к ло пед. довідник. – К.: Кри ни ця, 2001. – 696 с.]. – 
2002. – № 3. – С. 71–72. – Зміст: До історії Національ ної премії Ук раїни 
імені Та ра са Шев чен ка / І. Дзю ба. По ло жен ня про Національ ну премію 
Ук раїни імені Та ра са Шев чен ка: Зат вер д же но Ука зом Пре зи ден та 
Ук раїни № 808/2000 від 22 черв ня 2000 ро ку / В. Лит вин.

3822. Неліна Т. Грінченків слов ник у «дзер каль но му» відо б ра женні 
/ Те тя на Неліна. – 2004. – № 1. – С. 50. [Про кн.: Скар бо слов: Російсь-
ко-ук раїнський слов ник ма ловідо мих слів та ви разів / ук ла д.: В. Ле вун, 
В. При лип ко, М. Ля шен ко. – К., 2000. – 324 с.].

3823.  Неліна Т. Епісто лярій ук раїнсько го пись мен ни ка з Ав ст ралії: 
[про вид.: Чуб [Нит чен ко] Дми т ро. Ли с ти пись мен ників / Ніжин. держ. 
ун-т ім. М. Го го ля та ін. – Зб. 1–5. – Ніжин; Мель борн, 1998–2001.; 
публікація де я ких листів] / підго ту ва ла Те тя на Неліна. – 2002. – № 7. – 
С. 68–70.

3824. Неліна Т. Після «Сло ва на радість» – «Сло во на до б ро»: [про 
но ву книж ку Оле ни Феч ко-Ка невсь кої «Сло во на до б ро» (Уж го род: 
Гра ж да, 2004)] / Те тя на Неліна. – 2004. – № 12. – С. 75.

3825. Неліна Т. Та ра со ва мудрість [про кн.: Шев чен ко ва кри ни ця: 
збірник афо ризмів із творів Т. Шев чен ка / упо ряд. В. До ро шен ко (К.: 
Кри ни ця, 2003. – 256 с.)] / Те тя на Неліна. – 2005. – № 3. – С. 72.

333



«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.



3826. Неліна Т. Хай жи вуть си ноніми: [про дво том ник «Слов ник 
си нонімів ук раїнської мо ви» (К., 2001)] / Те тя на Неліна. – 2001. – № 11. 
– С. 20–24. – (Ме тод. ас пе к ти / Мо воз нав.).

3827. Но вий посібник для сло вес ників: [Сте па ни шин Б. Все обійма-
ючі очі Ук раїни: Іван Фран ко та Оле к сандр Дов жен ко (Рівне, 1994. – 
146 с.)]. – 1995. – № 4. – С. 59.

3828. [Он ко вич Д.] Для лю би телів по езії і не тільки: [про кн.: Віщий 
гомін: по езії» (К.: Гра мо та, 2003)] / [Дми т ро Он ко вич]. – 2003. – № 10. 
– С. 80.

3829. О[нко вич] Д. [Про книж ку Д. Че ред ни чен ка «Камінь-де ре во» 
(К.: Зад ру га, 2003)] / Д[ми т ро] О[нко вич]. – 2004. – № 4. – С. 18.

3830. [Пла ни-кон спе к ти уроків з ук раїнської мо ви (Х.: Ра нок, 
2000)]: Ук раїнська мо ва. 5 клас: пла ни-кон спе к ти уроків / Гордєєва 
Л.М., 224 с.; …  6 клас / Гордєєва Л.М., 160 с.; … 7 клас / Мо ро зо ва Л.Г., 
176 с.; … 8 клас / Кор ниць ка  Г.Г., 144 с.; … 9 клас / Гордєєва Л.М., 224 с.; 
… 10–11 кла си / Кор ниць ка Г.Г., 176 с. – 2001. – № 5. – С. 64.

3831. По ба чи ло світ <…> фа к симільне ви дан ня ру ко пи су та відтво-
рен ня тек сту по еми за су час ни ми тек сто логічни ми прин ци па ми: [Та рас 
Шев чен ко. Мар’яна-чер ни ця. – К.: На ук. дум ка, 1997. – 48 с.]. – 1998. – 
№ 3. – С. 3 обкл.

3832. [Про ви дан ня «Фун дація Оме ля на і Те тя ни Ан то но вичів: штри-
хи до історії Фун дації. Ви с ту пи і лекції лав ре атів на го род Ан то но вичів 
(1982–1998) / упо ряд ник Г. Галь чен ко (К.; Ва шинг тон: АО «АВ ГУСТ», 
1999)]. – 1999. – № 11. – С. 63–64.

3833. [Про вихід книж ки Ана толія Шев чен ка «День со няч но го 
за тем нен ня» (К., 2002)]. – 2002. – № 10. – С. 18.  [Ви дан ня містить 
розвідки про майстрів крас но го пись мен ст ва, що по ба чи ли світ на 
сторінках «Ди во сло ва».]

3834. Пура Я. «Край наш у на звах»: [бесіда з ав то ром книж ки, рівнен-
сь ким то понімістом Яро сла вом Пу рою] / Яро слав Пу ра; роз мо ву вів 
Во ло ди мир Лит ви нен ко. – 1995. – № 4. – С. 58–59. – (На ва шу книж ко ву 
по ли цю).

3835. Рай ду га рідно го сло ва / В. За баш тансь кий, Л. Но ви чен ко, 
В. Мо кієнко, Т. Біла, Б. Трес сер; від ре дакції. – 1995. – № 4. – С. 57. – 
Відгу ки на вид.: Біло ус Д. Ди во ка ли но ве, ча ри барвінкові: вірші. – К.: 
Ве сел ка, 1994. – 205 с.

334



«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.



3836. Ри бал ко К. Ше вель ов, Ук раїна, спад щи на: [пре зен тація кн.: 
Ше вельов Ю. Порт ре ти ук раїнських мо воз навців. – К.: Ви дав ни чий дім 
«КМ Ака демія», 2002. – 132 с.] / Ка те ри на Ри бал ко. – 2003. – № 2. – С. 78.

3837. [Сільські вісті: тер ни стий шлях до Не за леж ності і пе ре мо ги 
Прав ди, Спра вед ли вості, За ко ну / І. Гу ти ря, С. Гу ти ря. – К., 2006]. – 
2006. – № 3. – С. 64.

3838. Сла бош пиць кий М. [Пре зен тація кн. С. Гор ла ча «Пер ша ніч»] 
/ Ми хай ло Сла бош пиць кий. – 2003. – № 8. – С. 45. – (Наші пре зен тації).

3839. Со кол І. Ви знач на куль тур на подія: [пре зен тація кн. В. Яцю ка 
«Віч-на-віч з Шев чен ком: іко но графія 1838–1861 рр.» (К.: Балтія-Друк, 
2004)] / Ігор Со кол. – 2004. – № 6. – С. 79.

3840. Со кол І. До ро бок уж го родсь ко го на у ков ця / Ігор Со кол. – 
2003. – № 6. – С. 79. [Про тя гом 2001–2002 рр. по ба чи ли світ 7 посібників 
На талії Вен жи но вич для сту дентів з мо воз нав ст ва.]

3841. Со ло ду щен ко О. Інте ле к ту аль ний пас порт ук раїнсько го сьо-
го ден ня [Ен ци к ло педія Су час ної Ук раїни: У 25 т. Т. 1 (К., 2002)] / Оле на 
Со ло ду щен ко. – 2002. – № 6. – С. 68–69.

3842. Сповідь про лю бов до древ нь о го Києва: [кн. Д. Лав ро ва «Свя-
тий Київ наш ве ли кий…» (К.: Кри ни ця, [2001])]. – 2002. – № 4. – С. 54.

3843. [У вид-ві «Kniha Zlin» (Чехія) вийш ла ан то логія ук раїнсько го 
оповідан ня «Expres Ukrajina», що містить тво ри пись мен ників, на род-
же них по 50-х ро ках ХХ ст.]. – 2009. – № 7-8. – С. 30.

3844. [Ук раїнська літе ра ту ра: Те ма тич не оціню ван ня. Збірни ки зав-
дань.  5–11 кла си (Х.: Ра нок; Світ ди тин ст ва, 2001). Об сяг кни жок серії 
32 – 48 с. Ав то ри – вчи телі-ме то ди сти Л.Г. Мо ро зо ва, Г.Г. Кор ниць ка, 
В.В. Па ра щич, В.О. Ка за ко ва, Л.М. Гордєєва]. – 2001. – № 4. – С. 64.

3845. «Ук раїнська ро ди на: ро дин ний і гро мадсь кий по бут»: [про 
навч.-ме тод. посібник для вчи телів і ви к ла дачів на ро до знав ст ва; упо-
ряд ник Л. Орел (К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2000. – 424 с.)]. – 2001. – № 6. 
– С. 56–57. – (Ре цензії).

3846. Ук раїнський рік у при кме тах і при кмет ни ках [розділ з кн.: 
Он ко вич Г.В. Ук раїнський рік у при кме тах і при кмет ни ках / Г.В. Он ко-
вич, Г.А. Ба ра баш, А.Д. Он ко вич (К.: На ук. дум ка, 2000. – 144 с. – 
Се рія «Ук раїноз нав. і лінгво ди да к ти ка»)] / підго ту ва ла [пе ред мо ва] 
Т. Неліна. – 2000. – № 7. – С. 61–63.
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3847. [Хре сто матія «Літе ра тур на Хмель нич чи на ХХ століття» (упо-
ряд. Ми ко ла Фе ду нець)]. – 2006. – № 5. – С. 21.

3848. «Цю книж ку чи та ти муть…» [пре зен тація мо но графії Ла ри си 
Ма сен ко «Мо ва і суспільст во: по стко лоніаль ний вимір» (К.: Ви дав ни-
чий дім «КМ Ака демія», 2004. – 164 с.)]. – 2004. – № 10. – С. 80. – (Події).

3849. [«Шев ченкіана в прислів’ях і при каз ках» (ук ла ла К. Сав чен ко, 
м. Хер сон)]. – 2005. – № 2. – С. 38.

3850. Шуп та Д. Орієнталісти ка на осі Го вер ла–Фудзі / Дми т-
ро Шуп та. – 1999. – № 8. – С. 63–64. – (З ре дакц. по шти). [Про вид.: 
Ук раїнсько-японсь кий, японсь ко-ук раїнський слов ник. Нав чаль ний 
слов ник японсь ких ієрогліфів (авт. І. Бон да рен ко, Т. Хіно; К.: ВД «Аль-
тер на ти ви», 1998) та інші здо бут ки укр.-япон. співпраці.] 

Див. також № 2065, 3927

Зредакційноїпошти
3851. Ба шун О. Осо бистісний підхід до чи тачів у бібліотеці 

[До нецькій обл. універ сальній на у ковій] / Оле на Ба шун. – 2001. – № 10. 
– С. 72.

3852. Бой чен ко С. Су час ний урок / Світла на Бой чен ко. – 1999. – 
№ 9. – С. 58–59. [Про здо бут ки сло вес ників СШ № 44 м. Оде си.]

3853. Вась онкін А. Не досліджені пам’ят ки пи сем ної куль ту ри 
[за пи си на бе ре гах ста ро друків ХVІІ–ХVІІІ ст.] / Ана толій Вась онкін. 
– 1998. – № 3. – С. 60.

3854. Вдо ви на О. «Учи тель зав жди вчить ся…»: [про О.С. Ла борєву, 
вчи тель ку шко ли-ліцею № 23 м. Іва но-Франківська] / Оле на Вдо ви на. 
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3866. Ко но нен ко Д. Юні про бу ють пе ро: (про пер ший літе ра тур-
ний кон курс шко лярів Кри му) / Да ни ло Ко но нен ко. – 1999. – № 6. – 
С. 58–59.

3867. Ку зик Я. Урив[ок] з ли с та [про по езію Ган ни Ду щак] / Яро-
слав Ку зик. – 1997. – № 11. – С. 62.

3868. Ку че ря ва З. «Вільно дум ст во» на уро ках літе ра ту ри: [ви сло в-
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мо ва: стан і пер спе к ти ви». КНУ ім. Т. Шев чен ка, лю тий 1999 р.] / Ла ри-
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3895. Гуць М. Ук раїнська мо ва і світ: [Міжвузівська на ук.-пра к тич. 
конф. (Київ, КНУ ім. Та ра са Шев чен ка, Ін-т жур налісти ки, 19 бе рез. 
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ко-Ли сен ко. – 2002. – № 12. – С. 54.
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С. 71.
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За рець кий. – 2004. – № 5. – С. 70.

3906. Ко бець Л. Су час на ук раїністи ка: на у кові па ра диг ми мо ви, 
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но во му про чи танні)». Київ, ліцей «На у ко ва зміна», лют. 2002 р.] / Оль га 
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Ягел лон. ун-т, 2001 р.] / Зінаїда Па хо лок. – 2002. – № 3. – С. 68.

3914. Пе ре ва ги ве ли ко го міста – у роз ви ток освіти: [Все укр. семінар 
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Псарь о ва, Оль га Мо с те пан. – 2002. – № 6. – С. 71–72.
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341



«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.
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укр. мо ви НА НУ і Київської міськдер жадміністрації на відзна чен ня 200-
річчя ви хо ду в світ «Енеїди» І. Кот ля ревсь ко го (Київ, 26–27 лют. 1998 р.) 
/ Надія Кня зев. – 1998. – № 7. – С. 59–61.

3924.  Чай ка нин А. Свя то рідно го сло ва [учнів і пе да гогів шкіл і 
проф тех учи лищ двох над збру чансь ких рай онів Хмель ниць кої і Тер-
нопільсь кої об ла с тей «На бе ре гах Збру ча»] / Андрій Чай ка нин. – 1999. 
– № 11. – С. 53.

3925. Шал ва ро ва К. Зад ля пам’яті [відкри то ме мор. дош ку на бу дин-
ку гімназії № 59 (2-га залізнич на шко ла м. Києва), де пра цю ва ла 
Т.Ф. Бу гай ко] / Ка те ри на Шал ва ро ва. – 1999. – № 4. – С. 64.

3926. Що? Де? Ко ли? – 2001. – № 11. – С. 71–72. – Зміст: [відбу ли ся:] 
ІІ Все укр. з’їзд працівників освіти. Київ, 8–9 жовт. 2001 р.; На ук. семінар 
«Іншо мовні еле мен ти в оно ма стиці Ук раїни». Київ, Ін-т ук раїнської 
мо ви, ве рес. 2001 р.; Міжнар. на ук.-пра к тич. конф. «Ук раїнська терміно-
логія і су часність». Київ, Нац. еко ном. ун-т, ве рес. 2001 р.; пре зен тація 
кни жок харків. ви дав ництв: Тлу мач ний слов ник-довідник та посібник 
для праців. га зо вої про ми сло вості, тлу мачні слов ни ки з інте ле к ту аль ної 
влас ності та з еко логії; 32-га «Го лосіївська осінь»; свят ку ван ня ювілею 
га зе ти вчи телів-сло вес ників «Жи ва во да».

Див. також № 1015, 1018, 1831, 1861–1866, 1869, 3577, 3578, 3580, 
3581.
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Нашкалендар

3927. Бон да рен ко Н. По гляд крізь ро ки: Інсти ту ту пе да гогіки АПН 
Ук раїни – 75 / Неллі Бон да рен ко. – 2002. – № 5. – С. 66–67.

3928. «Всесвітній літе ра турі…» – 25 / кол. ре дакції «Ди во сло ва». – 
2001. – № 12. – С. 52.

3929. Мар це нюк С. Ки ри ло і Ме фодій – апо сто ли-под виж ни ки / 
Сте пан Мар це нюк. – 1998. – № 5. – С. 63. – (До Дня слов’янсь кої пи сем-
ності і куль ту ри).

3930. Ніко лаєнко С. З Днем знань, до рогі ук раїнські сло вес ни ки! / 
Станіслав Ніко лаєнко. – 2005. – № 9. – С. 2 обкл.

3931. Німчук В. Інсти ту тові ук раїнської мо ви НАН Ук раїни – 
10 років / Ва силь Німчук, Ка те ри на Го ро денсь ка. – 2001. – № 10. – 
С. 63–66. – (Скар би Ук раїни).

3932. По до люк І. Бу дую і об лаш то вую свою «ви дав ни чу ха ту» / 
інтерв’ю з ди ре к то ром Іри ною По до люк. – 1996. – № 3. – С. 57–58. – 
(Ви дав ниц тву «Освіта» ви пов ни ло ся 75 років).

3933. «Рідній школі» – 80 / кол. ре дакції «Ди во сло ва». – 2002. – 
№ 6. – С. 72.

3934. 150 років то му вий шов у світ ос танній при життєвий «Коб зар» 
Та ра са Шев чен ка. – Із «Шев ченківсько го слов ни ка». – 2010. – № 1. – 
С. 64.

До 2000-ліття Різдва Хри сто во го

3935. Бет ко І. Мо лит ва як релігійно-філо софсь кий жанр: [ури вок] 
/ Іри на Бет ко. – За вид.: Біблійні сю же ти і мо ти ви в ук раїнській по езії 
ХІХ – поч. ХХ ст. ([Поль ща,] 1999). – 1999. – № 12. – С. 56–57. 

3936. Кру па М. До 2000-річчя Різдва Хри сто во го: [Все укр. на ук. 
конф. «Хри сти ян ст во в ук раїнській історії, куль турі, освіті». Тер ноп. 
пед. ун-т ім. В. Гна тю ка, ве рес. 2000 р.]; [Все укр. на ук. конф. «Хри сти-
ян ст во й ук раїнська мо ва». Ін-т укр. літератури НА НУ та Ін-т бо го слов. 
терміно логії та пе ре кладів Львівської бо го слов. ака демії (Київ, жовт. 
2000 р.)] / Марія Кру па. – 2001. – № 2. – С. 60–61.

3937. Сте по вик Д. Різдво Хри сто ве і на ша цивілізація / Дми т ро Сте-
по вик. – 2000. – № 1. – С. 25–28. – (Ук раїноз нав.).
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Пер со налії

3938. Філо ло ги Кам’янець-Подільсь ко го універ си те ту вша но ву ють 
своїх ювілянтів [Полікар па Іва но ви ча Свіде ра (85-ліття) і Олексія Оле
к сан д ро ви ча Чехівсько го (80-ліття)]. – 2008. – № 4. – С. 64.

3939. Дро фань Л. «Спо чат ку труд – із кров’ю, по том; а ша на – 
потім, сла ва – потім…»: до 80-річчя від дня на род жен ня Гри горія Ав ра
хо ва / Лю бов Дро фань. – 2002. – № 2. – С. 71.

3940. Шев чен ко А. На ниві ба га то т рудній: ви пов ни ло ся 75 років від 
дня на род жен ня відо мо го літе ра ту роз нав ця, освітньо го й гро мадсь ко-
го діяча Гри горія Ге ра си мо ви ча Ав ра хо ва / Ана толій Шев чен ко, Лю бов 
Дро фань. – 1997. – № 3. – С. 61–62.

3941. Си вокінь Г. Мо ск вич із Сло бо жан щи ни: Юрієві Ба ра ба шу – 
70 / Гри горій Си вокінь. – 2001. – № 8. – С. 71–72.

3942. Во линсь кий К. Тво рець «Ди ва ка ли но во го»: (до 80-річчя від 
дня на род жен ня Дми т ра Біло уса) / Кость Во линсь кий. – 2000. – № 4. – 
С. 62–64.

3943. Ток мань Г. Ре да к то ру – з лю бов’ю. Ювілей ний лист [Раїсі 
Вітрен ко – 70] / Ган на Ток мань. – 2008. – № 3. – С. 63–64.

3944. З ро си і во ди! Оле на Гав ри люк – учи тель-ме то дист, відмінник 
освіти Ук раїни, аспірант ка Ін-ту пе да гогіки АПН Ук раїни, зав. кабіне ту 
укр. мо ви і літе ра ту ри Вінниць ко го ОІПОПП відзна чи ла свій зо ло тий 
ювілей / учи телі Віннич чи ни. – 2010. – № 9. – С. 64.

3945. Фе до рен ко В. Лю ди на світла: Олексію Галь онці – 55 / Ва лерій 
Фе до рен ко. – 2007. – № 3. – С. 63–64. – (До б ре сло во).

3946. На у ков цю, інтеліген ту, життєлю бу – 80 [Пе т ро Ду дик] / ви -
кла дачі і сту ден ти Вінниць ко го держ. пед. ун-ту. – 2008. – № 6. – С. 61.

3947. Мар ко В. Ду ховність по сту пу: Ми колі Зи момрі – 60 / Ва силь 
Мар ко. – 2006. – № 10. – С. 64.

3948. Му шин ка М. У зма ган нях – спо ну ка до праці: (Ми колі 
Зи момрі – 50) / Ми ко ла Му шин ка. – 1997. – № 2. – С. 62–63.

3949.  Фаріон І. Жит тя у мові. Ми колі Зуб ко ву – 60 / Іри на Фаріон. 
– 2009. – № 9. – С. 58–59. – Прим.: 3 на зви.
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3950. Тру дар на полі філо логічнім [50 років Си до ру Кіра лю] / 
ка фед ра ук раїноз нав. Гу маніт. ін-ту НАУ; ред. «Ди во сло ва». – 2006. – 
№ 9. – С. 57.

3951. Шев чен ко А. З ви со ти про жи тих літ: (до 90-річчя від дня 
на род жен ня Сте па на Кри жанівсько го) / Ана толій Шев чен ко. – 2001. – 
№ 1. – С. 45.

3952. [Вітан ня з ювілеєм Ользі Ми ко лаївні Ку це вол] / співробітни-
ки ка фед ри ме то ди ки філол. ди с циплін Вінниць ко го ДПУ ім. М. Ко цю-
бинсь ко го; ди вослівці. – 2010. – № 6. – С. 10. 

3953. Ісаєнко Л. Зав жди у по шу ку: до 75-річчя від дня на род жен ня 
вче но го-фольк ло ри ста Пе т ра Мар ку шевсь ко го / Лю бов Ісаєнко. – 
1994. – № 9. – С. 51.

3954. Сте па нен ко М. Зрідни ла ся навіки з ук раїнським сло вом [Лю
бов Маць ко] / Ми ко ла Сте па нен ко. – 2009. – № 2. – С. 54–55.

3955. [Та лант лю бові – рідкісний та лант…: привітан ня з на го ди 
ювілею Лю бові Маць ко] / кол. ка фед ри стилісти ки укр. мо ви НПУ 
ім. М.П. Дра го ма но ва; кол. ред. «Ди во сло ва». – 2009. – № 2. – С. 55.

3956. За до рож ний В. Сен совість бут тя [про ред. відділу мо воз нав-
ст ва «Ди во сло ва» Те тя ну Неліну] / Ва силь За до рож ний. – 2005. – № 6. 
– С. 62.

3957. Садівни чий В. Ва го мий до ро бок: (до 75-річчя вче но го-філо ло-
га й пе да го га Па в ла Охрімен ка) / Во ло ди мир Садівни чий. – 1994. – № 9. 
– С. 50.

3958. Кло чек Г. Пра ця, ося я на та лан том: до 50-річчя Во ло ди ми ра 
Пан чен ка / Гри горій Кло чек. – 2004. – № 9. – С. 74–75.

3959. З ювілеєм! [Марії Пен ти люк – 70] / Ін-т філо логії Хер сонсь-
ко го держ. ун-ту; ред. «Ди во сло ва». – 2006. – № 5. – С. 57. – (До б ре 
сло во).

3960. Ма тюшкіна Т. Ли ша ю чи свій слід: штри хи до порт ре та 
Станісла ва Реп’яха з на го ди 65-ліття / Те тя на Ма тюшкіна. – 2003. – 
№ 5. – С. 72–75.

3961. Гна тюк І. «Ви со ка та стро га, як у пісні» [Ла ри са Павлівна 
Ро жи ло] / Іри на Гна тюк. – 2001. – № 1. – С. 47–49.
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3962. Дон чик В. Осо бистість: Гри горієві Си во ко ню – 70 / Віталій 
Дон чик. – 2001. – № 8. – С. 70–71.

3963. Су ли ма М. Сло во про Гри горія Си во ко ня. З на го ди йо го 
75-річчя / Ми ко ла Су ли ма. – 2006. – № 9. – С. 56.

3964. Ка лен чен ко О. Учи тель і по ет: Ми колі Со му – 70 / Оле к сандр 
Ка лен чен ко. – 2005. – № 1. – С. 57.

3965. Лу кавсь ка Т. На ча тах ду хов но го ре не сан су: [Бо ри су Сте па
ни ши ну – 70] / Те тя на Лу кавсь ка. – 1995. – № 4. – С. 54.

3966. Пліва чук К. Ва си леві Цим ба лю ку – 60 / Ка те ри на Пліва чук, 
Оле к сандр За бо лот ний. – 1997. – № 5-6. – С. 55–56.

3967. Дон чик В. Дже ре ла ви со ко го ав то ри те ту. Ана толієві Шев чен
ку – 75 / Віталій Дон чик. – 2007. – № 8. – С. 60–62. На с. 60 – привітан ня 
від ди во слівців.

* * *

3968. «Ди во сло во» вітає. – 1999. – № 8. – С. 59–60. – Зміст: Па в ла 
За г ре бель но го – із 75-літтям! / М. Сла бош пиць кий. Ва лерія Шев чу
ка – із 60-літтям! / А. Шев чен ко. Во ло ди ми ра Дроз да – із 60-літтям! / 
Г. Си вокінь.

3969. Пись мен ницькі ювілеї. Іва нові Дра чу – 65; Во ло ди ми рові 
П’яно ву – 80 / Те тя на Неліна. – 2001. – № 12. – С. 66–67.

3970. [Привітан ня учи те лям і на став ни кам Полікар пові Іва но ви чу 
Свіде ру й Олексієві Оле к сан д ро ви чу Чехівсько му з на го ди ювілеїв] / 
Ка те ри на Бо яр чук-Ри бал ко. – 2008. – № 4. – С. 64.

3971. Сер деч но вітаємо! [О.М. Біляєву – 70]. – 1995. – № 4. – С. 53.

3972. [Оле к сан д рові Ми хай ло ви чу Біляєву – чл.-кор. АПН Ук раїни, 
до к то рові пед. на ук, про фе со рові – 80] / дивослівці. –2005. – № 3. – С. 30.

3973. Вірність ук раїнсько му сло ву: Юрію Бой куБло хи ну – 90! – 
1999. – № 3. – С. 12.

3974. Вітаємо! [Раїсу Іванівну Вітрен ко з 70-літтям]. – 2008. – № 3. 
– С. 63. 

3975. Вітаємо! [У січні 2010 ро ку відзна чи ла свій ювілей ви дат на 
ук раїнська вче на, провідний фахівець у га лузі ме то дич ної на у ки, до к-
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тор пе д. на ук, про фе сор, чл.-кор. АПН Ук раїни Ніла Во ло ши на]. – 
2010. – № 2. – С. 24. 

3976. [60-літній ювілей Сергія Гре ча ню ка] / ко ле ги-ди вослівці. – 
2007. – № 8. – С. 11.

3977. Вітрен ко Р. Те п ло світлої душі [Раїсі Дмитрівні Грин дюк – 
70] / Раїса Вітрен ко. – 2008. – № 6. – С. 62.

3978. Пе т рові За сен ку – 70. – 2006. – № 5. – С. 10.

3979.  [Віктор Ва силь о вич Ко чевсь кий. Привітан ня з ювілеєм]. – 
2003. – № 11. – С. 65.

3980. [Вітан ня з ювілеєм Ан тоніни Мов чун]. – 2003. – № 8. – С. 80.

3981. Вітаємо ювіля ра [Ми хай лові Наєнку – 60 років]. – 1998. – 
№ 11. – С. 3 обкл.

3982.  Бо ри сові Олійни ку – 75! – 2010. – № 11. – С. 36.

3983. Євге нові Пасічни ку – 70. – 2004. – № 5. – С. 56.

3984. Вітаємо гли бо ко ша нов но го па на Ана толія Погрібно го <…> з 
60-річчям. – 2002. – № 1. – С. 26.

3985. Оле к сан д рові Да ни ло ви чу По но ма ре ву – 70! – 2005. – № 10. – С. 8.

3986. Твор че ви со коліття мо воз нав ця: у червні ми нає 70 років з 
дня на ро джен ня відо мо го ук раїнсько го мо воз нав ця, ака деміка НАН 
Ук раїни Віталія Ма ка ро ви ча Ру санівсько го. – 2001. – № 6. – С. 63.

3987. Ри бал ко К. Світла ста чає на всіх [про вчи тель ку Га ли ну 
Ху ден ко] / Ка те ри на Ри бал ко. – 2005. – № 11. – С. 72. – (До 70-річчя від 
дня на род жен ня / До б ре сло во).

3988. [Чай ковсь кий Бо г дан Йо си по вич. Привітання з 80-літтям]. – 
2003. – № 12. – С. 11.

3989. Літе ра тор-пе да гог [до 70-ліття Дми т ра Че ред ни чен ка]. – 
2005. – № 11. – С. 72. – (До б ре сло во).

Сторінкапам’яті

3990. До 70-річчя Оле к сан д ра Ав рам чу ка. – Добрі лю ди – ща с тя на 
цьо му світі / Ана толій Шев чен ко. Він був… / Те тя на Неліна. – 2005. – 
№ 3. – С. 68–69.
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3991. Шев чен ко А. Біла ше ва го ра / Ана толій Шев чен ко. – 2003. – 
№ 6. – С. 75.

3992. Роз со шинсь ка Н. Зо ря ний вінок ша ни і пам’яті: [до 40-річчя 
від дня смерті і 100-ліття від дня на род жен ня Ка те ри ни Біло кур] / Ніна 
Роз со шинсь ка. – 2001. – № 6. – С. 59–61.

3993. Лю ди на. Пе да гог. Уче ний: (круг лий стіл ка фед ри ме то ди ки 
ви к ла дан ня ук раїнської мо ви й літе ра ту ри НПУ ім. М.П. Дра го ма но ва: 
[до 100-річчя від дня на род жен ня Т.Ф. Бу гай ко]) / ав то ри: Ана стасія 
Са фо но ва, Ніна По с то ловсь ка, Поліна Кор дун, Ва силь Сте цен ко, Ія 
Бу гай ко-Ши мансь ка; роз мо ву ве де Євген Пасічник. – 1998. – № 6. – 
С. 50–54.

3994. Сте цен ко В. Світлий твій шлях, учи те лю! До 110-ї річниці з дня 
на род жен ня Те тя ни Фе дорівни Бу гай ко / Ва силь Сте цен ко. – 2008. – 
№ 6. – С. 28–30. – (Зга дай мо).

3995. Олімпієва Н. У пам’яті і діян нях на зав жди: до 100-річчя від 
дня на род жен ня Андрія Ме ду шевсь ко го / Надія Олімпієва, Га ли на 
Ше вель, Лю бов Тю тюн ник та ін. – 2002. – № 9. – С. 66–67.

3996. По движ ник на род ної освіти: до 100-річчя Оле к сан д ра Пар хо
мен ка / ре дакція «Ди во сло ва». – 2006. – № 9. – С. 61. 

3997. 75 років від дня на род жен ня Фе до ра По г ре бен ни ка [23.VІ.1929 
– 10.І.2000]. – 2004. – № 6. – С. 2 обкл.

Жа лоб на хроніка

3998. Пам’яті Оле к сан д ра Ав рам чу ка / кол. ре дакцій ча со писів «Ди -
во сло во», «Рідна шко ла», «На род на га зе та». – 1997. – № 11. – С. 64.

3999. Пам’яті Гри горія Ав ра хо ва [не к ро ло ги] / Л. Дро фань; ред. 
«Ди во сло ва». – 2007. – № 10. – С. 62.

4000. [Відійшов у вічність <…> Оле к сандр Ми хай ло вич Біляєв] / 
Співробітни ки Ін-ту пе да гогіки АПН Ук раїни і кол. ред. «Ди во сло ва». 
– 2006. – № 5. – С. 31.

4001. Олесь Гон чар (3.04.1918 – 14.07.1995) / від ре дакції «Ди во сло-
ва» А. Погрібний. – 1995. – № 9. – С. 61–62.

4002. [Ар нольд Па на со вич Гри щен ко. Не к ро лог] / ко ле ги-дра го-
манівці; Ред. «Ди во сло ва». – 2007. – № 2. – С. 34.
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4003. Світло йо го та лан ту [Євген Гу ца ло] / кол. ред. журн. «Ди во-
сло во». – 1995. – № 9. – С. 63.

4004. Оль га Ми хайлівна Дов га [не к ро лог]. – 2005. – № 4. – С. 42.

4005. [16 трав ня 2006 ро ку не ста ло Лідії Францівни Ду наєвської 
(нар. 28 черв. 1948 р.)] / ре к то рат, ди рекція, співробітни ки Ін-ту філо-
логії КНУ ім. Т. Шев чен ка; ред. «Ди во сло ва». – 2006. – № 7. – С. 45.

4006. Бо рис Бо ри со вич Ло бачЖу чен ко [не к ро лог] / М. Зи мом ря. – 
1996. – № 4. – С. 62.

4007. Сло во про по бра ти ма [по мер Сте пан Они си мо вич Па в лен ко] 
/ С. Ти хо лоз; працівни ки «Ди во сло ва». – 2003. – № 12. – С. 44.

4008. Пар хо мен ко Оле к сандр Ми ко лай о вич (1906–1995). – 1995. – 
№ 12. – С. 59.

4009. Світлій пам’яті ви дат но го ме то ди ста [2 груд ня 2005 р. по мер 
Євген Пасічник]. – 2006. – № 1. – С. 41. 

4010. Як тре ба вчи ти ся [пам’яті Ана толія Погрібно го] / М. Наєнко; 
ред. «Ди во сло ва». – 2007. – № 11. – С. 64.

4011. Пам’яті Оле к сан д ра Ри бал ка: 1951–2009 / М. Ко цю бинсь-
ка, Є. Свер стюк, К. Ти щен ко, С. Гре ча нюк, І. Во лиць ка, Л. Ма сен ко, 
Л. Ткач, С. Білокінь, І. Ги рич. – 2009. – № 2. – С. 63–64.

4012. [5 січня 2009 ро ку по мер Оле к сандр Ри бал ко] / ди вослівці. – 
2009. – № 2. – С. 64.

4013. Пам’яті пе да го га [Оле к са Андрійо вич Ско ро па да] / О. За  хар-
ків. – 1998. – № 2. – С. 3 обкл.

4014. Віктор Гри го ро вич Слю са рен ко [не к ро лог] / ко ле к тив КМІВВ 
ім. Б. Грінчен ка; кол. ред. «Ди во сло ва». – 1999. – № 3. – С. 14.

4015. Згас цілий світ – гли бо кий і гли бин ний [1 черв ня 2010 р. не 
ста ло завіду ва ча відділу «Ди во сло ва» Ва лерія Ле онідо ви ча Фе до рен ка]. 
– 2010. – № 7. – С. 64.

4016. Світлій пам’яті вчи те ля [Ва силь Ва силь о вич Фе щак] / 
О.Г. Ко валь чук. – 1996. – № 3. – С. 61.

4017. По движ ник на пе да гогічній і на у ковій ниві [по мер Пе т ро 
Хроп ко] / [не к ро ло ги від] ре к то ра ту, проф ко му, фа куль тетів укр. 
та іно зем. філо логії НПУ ім. М.П. Дра го ма но ва; ред. «Ди во сло ва»; 
Н. Шин ка рук. – 2003. – № 2. – С. 80.
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4018. Євгенія Чак [не к ро ло ги] / кол. ред. [«Ди во сло ва»]; ко ле к ти ви 
Ін-ту укр. мо ви та Ін-ту мо воз нав. НА НУ. – 2001. – № 2. – С. 21.

4019. Їх поєдна ла лю бов: [6 січня 2009 ро ку по мер ла літе ра ту ро-
зна вець, пись мен ни ця, дру жи на Гри горія Тю тюн ни ка Оле на Фе дотівна 
Чер нен коТю тюн ник] / В. Чер нен ко. – 2009. – № 3. – С. 34.

З жит тя ре дакції «Ди во сло ва»
4020. Ба ляс на О. Спа сибі «Ди во сло ву»: [лист і вірш «Рік» сту дент-

ки 3-го кур су філфа ку ХДУ] / Оль га Ба ляс на. – 1999. – № 8. – С. 37. – 
(З ре дакц. по шти).

4021. Від ре дакції: [про підсум ки Всеу країнсько го твор чо го кон-
кур су ЗМІ «Ук раїнська мо ва – мо ва дер жав на». «Ди во сло во» – 2-га 
премія]. – 1999. – № 5. – С. 64. – (Хроніка).

4022. Вітрен ко Р. Відвер та роз мо ва [з ре да к то ром відділу ме то ди ки 
літе ра ту ри Раїсою Вітрен ко з на го ди двох ювілеїв] / роз мо ву ве ла Те тя-
на Неліна. – 2003. – № 11. – С. 72–74. – (Наші інтерв’ю).

4023. До на ших чи тачів: [про ан ти про па ган ду «Ди во сло ва»] / 
ре дакція та ред ко легія жур на лу. – 2002. – № 3. – С. 2. – (На го лос).

4024. З жит тя ре дакції. – [Відвіди ни працівни ка ми ре дакції Пе ре я-
слав-Хмель ниць ко го держ. пед. ін-ту ім. Г. Ско во ро ди]. – 2000. – № 12. 
– С. 36; [Зустріч працівників «Ди во сло ва» з учи те ля ми ви щої ка те горії 
в КМІПКВ ім. Б. Грінчен ка]. – С. 48; [Зустріч працівників ре дакції з учи-
те ля ми-сло вес ни ка ми з Білої Цер кви]. – 2001. – № 12. – С. 67.

4025. Зустрічі в За кар патті: [відвіди ни ре да к то ром відділу мо во-
знав. Т. Неліною сло вес ників Сва лявсь ко го р-ну та міст Му ка че во го та 
Ху с та] / Ла ри са Ан д ре ла; влас. кор. – 2003. – № 3. – С. 80.

4026. [Лист-по дя ка ре дакції «Ди во сло ва» від ви к ла дачів Край о вої 
дит. ек спе рим. шко ли-ліцею на род но го ми с тец тва Ку бансь ко го ко за чо-
го хо ру, м. Крас но дар] / Ми ко ла Сергієнко, Яро сла ва Тру щи на. – 1999. 
– № 5. – С. 69. – (З ре дакц. по шти).

4027. На ше зав т ра. У вітальні «Ди во сло ва» [сту дент ки КНУ 
ім. Т. Шев чен ка – май бутні вчи телі укр. мо ви і літе ра ту ри]. – 1998. 
– № 10. – С. 64. – Зміст: Дві усмішки: «У те бе все га разд…». «Вес на! 
Стрімка во на й повільна…» / Оль га Баш ки ро ва. На тюр морт: (но ве ла) / 
Хри стя Ко с тен ко.
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4028. Наші будні: [відвіди ни ре дакцією Ніжинсь ко го педінсти ту ту] 
/ Раїса Вітрен ко, Те тя на Неліна. – 1998. – № 8. – С. 64.

4029. [Ри бал ко К.] Довірче сло во до чи та ча / [Ка те ри на Ри бал ко]. – 
2004. – № 9. – С. 2. – (Сторінка го лов но го ре да к то ра).

4030. Си до рук Г. Зустріч у Ко велі [сло вес ників міста з працівни ка-
ми й ре да к то ра ми «Ди во сло ва» (Т. Неліна, О. Ко валь чук, Н. Го рик)] / 
Га ли на Си до рук. – 2002. – № 5. – С. 67–68.

4031. Сло вес ни ки сто лиці – про жур нал «Ди во сло во». – 2000. – 
№ 10. – С. 25–26. – (Із серп не вих на рад).

4032. У Мор шині ша ну ють «Ди во сло во» / Те тя на Неліна. – 2001. – 
№ 5. – С. 61.

4033. Халіман Г. На ти ху роз мо ву, на до б ру по ра ду. Спо га ди, вра-
жен ня, про хані й не про хані дум ки після знай ом ст ва з «Ди во сло вом» / 
Ган на Халіман. – 2002. – № 1. – С. 54–55. – (З ре дакц. по шти).

До ювілеїв «Ди во сло ва»

4034. П’яти со та зустріч з чи та чем: [привітан ня]. – 1998. – № 10. – 
С. 2–4. – Зміст: Сло во про «Ди во сло во» / Ю. Муш ке тик. Ди во слів цям 
/ М. Жу линсь кий. До рогі ко ле ги!.. / В.В. Німчук. Вель ми ша новні ко ле-
ги!.. / Ре дакція газ. «Освіта Ук раїни». Фа хо во му жур на лу для вчи телів 
ук раїнської мо ви і літе ра ту ри / Про фе сорсь ко-ви к ла дац. і ме тод. кол. 
КМІВВ ім. Б. Грінчен ка (138 підписів). Вітан ня з Ка на ди / Л. Палій. 
«Сер деч но вітаю…» / В. Неділько. Ряд ки з листів / А. Ляш ке вич, 
С. Ча бан, О.Руд ниць ка; Спа сибі! / Ред. журн. «Ди во сло во».

4035. Вітрен ко Р. Ес та фе та лю бові до рідно го сло ва: ко рот ка історія 
жур на лу в по ста тях йо го го лов них ре да к торів / Раїса Вітрен ко. – 2001. 
– № 3. – С. 6–8. – (Сло во ювіля рам).

4036. Гла зо ва О. До ро ге на ше «Ди во сло во»! [привітан ня з 50-літтям] 
/ Оле к сан д ра Гла зо ва. – 2001. – № 3. – С. 29.

4037. «Ди во сло во» на по чат ку но во го півстоліття [про уро чи стості 
в київсько му Бу дин ку вчи те ля]. – 2001. – № 6. – С. 2. 

4038. До ювілею [привітан ня, спо га ди]. – 2001. – № 3. – С. 2–4. – 
Зміст: Ша новні працівни ки жур на лу «Ди во сло во»! / В. Ющен ко. Жур-
на лові «Ди во сло во» на 50-ліття / М. Жу линсь кий. Ша новні працівни ки 
жур на лу «Ди во сло во»! / В. Ог нев’юк. До рогі творці «Ди во сло ва»! / 
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І. Драч. «Вітаю ре дакційний ко ле к тив і чи тачів “Ди во сло ва”…» / І. Дзю-
ба*. Щи ро вітаю ко ле к тив ре дакції «Ди во сло ва» з ювілеєм! / Ю. Муш-
ке тик. «Су час ний стан ук раїнської мо ви…» / П. Яцик, В. За  горій, 
М. Сла бош пиць кий. Півстоліття, яке зна ме нує цілу епо ху / Г. Ав   ра хов. 
З по луд нем віку! / О. Глуш ко. Твор цям «Ди ва», йо го ав то рам і чи та чам! / 
ре дакція га зе ти «Освіта Ук раїни». Ша новні ко ле ги вчи тель сь ко го ча со-
пи су «Ди во сло во»! / кол. ре д. журн. «По чат ко ва шко  ла». З жур бою 
радість… / М. Наєнко; № 4. – С. 2–6: Радість спілку ван ня / П. Хроп ко. 
Три ро ки нав чан ня / І. Ющук. Віталь не сло во до «Ди во сло ва» / С. Єрмо-
лен ко. «Щоб на ша прав да не про па ла, щоб на ше сло во не вми ра ло…» / 
О. Ко валь чук. Ша новні друзі й ко ле ги! / кол. вид-ва «Освіта». З «Ди во-
сло вом» – на ши рокі го ни жит тя! / ди ре к тор Держ. б-ки для юнац тва 
В. Бур бан. «Ну що б, зда ва ло ся, сло ва…» / М. Ман д ри ка. До рогі творці 
«Ди во сло ва»! / С. Біда. «Прийміть мої найк ращі вітан ня…» / Л. Ва си-
левсь ка. – Прим. ук лад.: *По прав ка: див. № 4, с. 63.

4039. Інтерв’ю на пе ре додні ювілею: на 8 од на ко вих за пи тань «Ди во-
сло ва» да ли відповіді Л. Маць ко та Н. Шин ка рук. – 2001. – № 3. – С. 5.

4040. Мов чун А. [Вітан ня «ди во слів цям» з на го ди ювілею жур на лу] 
/ Ан тоніна Мов чун. – 2001. – № 3. – С. 64. 

4041. Шев чен ко А. «Ди во сло во» не скла дає зброю… / Ана толій 
Шев чен ко. – 2001. – № 3. – С. 8. – (Сло во ювіля рам).

4042. Відлун ня ювілею: [ли с ти-привітан ня]. – [З м. При лу ки Чер-
ні гівської обл.] / На талія Чор но маз; Надія Пи са на; Га ли на Сен чен ко. 
– 2001. – № 6. – С. 64; / Та ма ра Клязніка, Ла ри са Шу ри га, ук раїнські 
філо ло ги Нов го род-Сіверсь кої землі. – № 12. – С. 65. – (З ре дакц. 
по шти).

4043. Мойсієнко А. На сто рожі на шої ду хов ності / Ана толій 
Мойсієнко. – 2001. – № 9. – С. 8.

4044. Нас привіта ли з ювілеєм. – 2001. – № 5. – С. 2. [Ра зом з іме на-
ми осіб та ор ганізацій, що привіта ли ред. «Ди во сло ва», вміще но пе релік 
опубліко ва них ма теріалів про ювілей у ча со пи сах Ук раїни.]

4045. Ри бал ко К. Праг ну чи бар ви свят ко вої [«Ди во сло ву» – 55] / Ка -
те ри на Ри бал ко. – 2006. – № 3. – С. 2. – (Сторінка го лов но го ре да к то ра).

4046. [«Ди во сло ву» – 55. Привітан ня] / В. Яворівський; Га ли на Кор-
но ух; Міла Хоміч; Ва си ли на Стрий сь ка; ре д. журн. «Дошкільне ви хо-
ван ня». – 2006. – № 3. – С. 3.
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4047. Ніко лаєнко С. Вель ми ша новні працівни ки ре дакції жур на лу 
«Ди во сло во»! / Станіслав Ніко лаєнко. – 2006. – № 3. – С. 2 обкл. – 
(На шо му ви дан ню – 55).

Див. також № 51, 83, 109, 3833, 3873, 3885, 3886.

4048. Гру шевсь кий М. «…російсь ку книж ку… по зич, а ук раїнську 
ку пи…» / Ми хай ло Гру шевсь кий. – 2006. – № 10. – С. 3 обкл.

4049. Свер стюк Є. Пе ред пла та – це ва ша сво бо да / Євген Свер стюк. 
– Пе ред рук з «Ук раїнсько го сло ва». – 2004. – № 2. – С. 54.

Книж ки, по да ро вані ре дакції

4050. Книж ки, що надійшли до ре дакції: [опи си, зо б ра жен ня об кла-
ди нок і ано тації]. – Зміст:

2005. – № 7. – С. 72: Жай во ро нок Віталій. Ве ли ка чи ма ла літе ра? 
Слов ник-довідник. – К.: На ук. дум ка, 2004. – 204 с.; Леськів Бо г дан. 
Фігу ри «Коб за ря» Та ра са Шев чен ка: Слов ник. – Не мирів, 2004. – 236 с.; 
Скла да ний Іван. Мій чес ний хліб: вірші, пе ре кла ди, оповідан ня, етю ди, 
на ри си, статті, ре цензії. – К., 2004. – 215 с.

2006. – № 12. – С. 64: Ти хо лоз Б.С. Пси ход ра ма Іва на Фран ка в 
дзер калі реф лексійної по езії: Студії. – Л.: ЛНУ ім. І. Фран ка, 2005; 
Тю тюн ник Г.М. Ви б рані тво ри / упо ряд., пе редм., прим. П.П. За сен-
ка. – К.: Гра мо та, 2006; Кру па Марія. Лінгвістич ний аналіз ху дож нь о го 
тек сту. – Тер нопіль: Підруч ни ки і посібни ки, 2005; Ти мо шик М.С. Кни-
га для ав то ра, ре да к то ра, ви дав ця. – 2-ге вид., сте рео тип. – К.: На ша 
куль ту ра і на у ка, 2006.

2007. – № 8. – С. 64: Збо ровсь ка Н.В. Код ук раїнської літе ра ту ри: 
Про ект пси хоісторії новітньої ук раїнської літе ра ту ри: мо но графія. – 
К.: Ака дем ви дав, 2006; На у мен ко Н.В. Сим воліка як стиль о ва домінан та 
ук раїнської но велісти ки кінця ХІХ – по чат ку ХХ століть: мо но графія. 
– К.: НУХТ, 2005; Куліш П. Повість про ук раїнський на род / упо ряд. 
та авт. вступ. ст. В. Івашків; пер. з рос. Я. При хо ди. – Л.: Літо пис, 2006; 
Па в лен ко М.С. Ду ша оси ки: по езія / пе редм. І. За будсь ко го. – Чер ка си: 
Чер кас. ЦНТЕІ, 2006.
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№ 10. – С. 63: Рідна мо во, ти ніжний цвіт…: Ан то логія по етич-
них творів про ук раїнську мо ву / упо ряд кув. В. Фе до рен ка; пе редм. 
С. Ні ко лаєнка. – К.: Гра мо та, 2007. – 528 с.; Ло пу шинсь кий І.П. Фор му-
ван ня та ре алізація дер жав ної мов ної політи ки в га лузі освіти Ук раїни: 
досвід та пер спе к ти ви: мо но графія. – К.; Хер сон: Олді-плюс, 2006. – 
456 с.; Єзерсь кий В. Шев чен ко / пер. з рос. В. Маць ка. – Хмель ниць кий: 
Просвіта, 2007; Скрин ник М.А. На ра тивні пра к ти ки ук раїнської іден-
тич ності: до ба Ро ман тиз му: мо но графія. – Л.: Ка ме няр, 2007. – 367 с.

2008. – № 6. – С. 63: Ба ку мен ко О. Зод чий Сло ва: повість-есе [про 
Дми т ра Біло уса]. – К.: Аль тер прес, 2007; Книж ки Зірки Мен за тюк 
«Ма ко ве кня зю ван ня», «Ка т ру си ні скар би» – «Шко ла» та «Бу к рек»; 
Зорівчак Р. «Боліти бо лем сло ва на шо го…»: По ра ди мо воз нав ця. – 2-ге 
вид. – Тер нопіль: Мандрівець, 2008; Фаріон І. Отець Маркіян Шаш ке-
вич – ук раїнський ми ро тво рець: лінгвістич ний фе но мен на тлі світо во го 
ро ман тиз му. – Л.: Свіча до, 2007.

2009. – № 1. – С. 64: Зарівна Т. Вер бо вая до щеч ка: ро ман. – К.: 
Contrabanda, 2008; Се ме няк-Штан гей В. Чи лег ко бу ти ма мою? – Тер-
но піль: Гор ли ця, 2005; Се ме няк-Штан гей В. Світ, який люб лю. – Тер но-
піль: Ас тон, 2008; Се ме няк-Штан гей В. Срібна пе к то раль. – Тер нопіль: 
Ас тон, 2008; Ко валь чук Оле ся. Барвінок у снігу. – Луцьк: ВМА «Те рен», 
2008; Бо яр чук П. Бій під стіна ми хра му: повість-хроніка. – Луцьк: Над-
стир’я, 2005; Але к сан д ро ва Г. Літе ра турні пе ре хре стя (Ми ко ла Даш ке-
вич у кон тексті порівняль них досліджень кінця ХІХ – по чат ку ХХ ст.): 
мо но графія. – К.: Освіта Ук раїни, 2008; Ко валь чук Оле к сандр. Кра са 
і си ла у пра к ти ках по всяк ден ня (творчість В. Вин ни чен ка 1902 – 1920 
рр.): мо но графія. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Го го ля, 2008; Кор сак І. 
Іме на твої, Ук раїно: ху дож ньо-до ку мен тальні оповідан ня. – Луцьк: 
ПВД «Твер ди ня», 2007. – (Сер.: «Пан те он»).

№ 5. – С. 64: Бу ду гай О.Д., Бу ду гай А.О. Сторінки історії За по-
розь ко го ко зац тва: навч.-ме тод. посібник <…> для ЗНЗ. – Пе ре я слав-
Хмель ниць кий: Вид-во ПП «СКД», 2008; Іва ни шин П.В. Національ ний 
спосіб ро зуміння в по езії Т. Шев чен ка, Є. Ма ла ню ка, Л. Ко с тен ко: 
мо но графія. – К.: Ака дем ви дав, 2008; Ли цар мо ви ук раїнської: Ро ман 
Іван чен ко. Спо гад про вчи те ля, вче но го, дру га / упо ряд. Г.П. Іван чен ко. 
– К.: Пар ла мент. вид-во, 2008; Ук раїнка Ле ся. «Бо я ри ня» та інші тво ри 
кла сиків ук раїнської літе ра ту ри. – К.: Сак цент Плюс, 2008.

№ 7-8. – С. 30: Та ран Л.В. Київські рипіди. – К.: Фенікс, 2007; Сьо-
го ден ня ук раїнсько го мов но го се ре до ви ща: зб. на ук. праць. – К.: ІВО 
АПН Ук раїни, 2008.
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№ 9. – С. 59: Ба це вич Ф. Ду хов на си нер ге ти ка рідної мо ви: Лінгвофіло-
софські на ри си: мо но графія. – К.: ВЦ «Ака демія», 2009; Ба це вич Ф. 
Філо софія мо ви: Історія лінгвофіло софсь ких учень: підруч ник. – К.: ВЦ 
«Ака демія», 2008.

№ 12. – С. 7: Фе до рен ко В. Л. Інтег ро ва ний ігро вий ком п лекс «Син-
тез на ук». – Тер нопіль: Мандрівець, 2009. – 224 с.; С. 10: Ва си ли шин 
О. Вив чен ня твор чості Бо ри са Хар чу ка в школі: ма теріали до уроків / 
О. Ва си ли шин, І. Ва си ли ши на, І. Равлів. – Тер нопіль: Мандрівець, 2009. 
– 108 с. 

2010. – № 1. – С. 10: По до лин ний А.М. «Тільки б го лос твій чу ти…»: 
ук раїнська мо ва у двад ця то му сторіччі. – Вінни ця: ТОВ «Кон соль», 
2009.

№ 2. – С. 7: Те ми і мо ти ви по езії Та ра са Шев чен ка. – К.: На ук. дум ка, 
2008.

№ 3. – С. 14: Ма ла нюк Є. Шлях до Шев чен ка. – Уж го род: Ґра ж да, 
2008. – (Сер. «Ucrainica: ad fontes»); Моль нар М. Від Влта ви до Дніпра: 
студії з ук раїнсько го літе ра ту роз нав ст ва і міжслов’янсь ких куль тур них 
взаємин. – Уж го род: Ґра ж да, 2009. – (Сер. «Ucrainica: ad fontes»).

№ 6. – С. 4: Іва ни шин В.П. На ри си з теорії літе ра ту ри: нав чаль ний 
посібник / упо ряд кув. тек сту П.В. Іва ни ши на. – К.: ВЦ «Ака демія», 
2010; С. 7: Вісниківство: літе ра тур на тра диція і ідеї: збірник на у ко вих 
праць, при свя че ний пам’яті Ва си ля Іва ни ши на / ред. кол. Л. Крав чен ко 
(гол.), О. Ба ган, П. Іва ни шин та ін. – Дро го бич: Ко ло, 2009.

№ 8. – С. 20: Хар чук Б. Виш неві ночі. Пан крац і Юд ка. De profundis: 
три повісті про лю бов і зра ду. – Тер нопіль: Джу ра, 2010; С. 33: Ма сен-
ко Л. На ри си з соціолінгвісти ки. – К.: ВД «Києво-Мо ги лянсь ка ака-
демія», 2010; С. 3 обкл.: Вруб левсь ка В. Шарітка з Рун гу: біог рафічний 
ро ман про Оль гу Ко би лянсь ку. – К.: ВЦ «Ака демія», 2007; Го рак Р. 
Тво го ім’я не ви мо в лю ніко ли: повість-есе про Іва на Фран ка. – К.: ВЦ 
«Ака демія», 2008; Поліщук Я. І ка та, і ге роя він лю бив…: Ми хай ло 
Ко цю бинсь кий: літе ра тур ний порт рет. – К.: ВЦ «Ака демія», 2010; Про-
цюк С. Тро ян да ри ту аль но го бо лю: ро ман про Ва си ля Сте фа ни ка. – К.: 
ВЦ «Ака демія», 2010; Тар на шинсь ка Л. Ук раїнське шістде сят ниц тво: 
профілі на тлі по коління: (істо ри ко-літе ра тур ний та по ети каль ний ас пе-
к ти). – К.: Смо ло скип, 2010.
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№ 10. – С. 4: До ро шен ко Д. Слов’янсь кий світ у йо го ми ну ло му й 
су час но му / упо ряд кув., вступ. ст. та примітки Л. Бе лея. – К.: Тем по ра, 
2010; С. 40: Єлісеєва С.М. До пи тан ня не тра диційних форм нав чан ня 
на уро ках ук раїнської мо ви і літе ра ту ри. – Вінни ця: ДП «ДКФ», 2006. 
– 136 с.; Трав не ва С.М. Місяць Пре чи стої Діви. Вірші. Про за. Пісні. – 
Вінни ця: Кон ти нент-Прим, 2006. – 232 с.

№ 11. – С. 30: Прав ди ве ук раїнське сер це. Оле к сандр Ри бал ко / упо-
ряд кув. І. Ги ри ча та К. Ри бал ко; заг. ред. К. Ри бал ко. – К.: ВД «Простір», 
2010; С. 43: Ца лик С.М., Селігей П.О. Таємниці пись мен ниць ких шух ляд: 
де те к тив на історія ук раїнської літе ра ту ри. – К.: Наш час, 2010.

В інших ви дан нях

4051. Го ян Я. Тут бо ро нять честь ук раїнської книж ки: інтерв’ю з 
ди ре к то ром ви дав ниц тва «Ве сел ка» Яре мою Го ян / роз мо ву ве ла Таїсія 
Мо с то ва. – 2003. – № 10. – С. 76–79. – (Наші інтерв’ю).

4052. Дон чик В. «СіЧ» – сло вес ни кам: [ог ляд ма теріалів ча со пи-
су ру б рик «Ду ма про вчи те ля», «Урок літе ра ту ри» й інших за 1991–
1998 рр.] / Віталій Дон чик. – 1998. – № 9. – С. 61. – (Ре цензії).

4053. Дон чик В. Уро ки на що день: [відповідь на відповіді чи тачів 
«Уро ку Ук раїнської», де во ни ви сло ви ли дум ку, яким ба чать це ви дан-
ня-дай джест] / Віталій Дон чик. – 2000. – № 9. – С. 63.

4054. Книж ки ви дав ниц тва «Освіта»: [план ви пу с ку літе ра ту ри для 
вчи телів-сло вес ників на 1995 р.]. – 1995. – № 1. – С. 63–64.

4055. Крім «Ди во сло ва» – «Урок Ук раїнської»: но вий жур нал для 
вчи телів, батьків і учнів. – 1998. – № 10. – С. 12. – (Пе ред пла та-99).

4056. 50 ви дань в од но му: [дай джест «Урок Ук раїнської»]. – 1999. – 
№ 10. – С. 44. 

4057. Ра ди мо про чи та ти… [іст. ро ман М. Ста риць ко го «Мо лодість 
Ма зе пи» (ж. «Київ», 1993, № 10)]. – 1994. – № 1. – С. 21.

4058. Сло во Шев чен ко во го краю [вийшов № 9 аль ма на ху «Хо лод-
ний Яр»]. – 1999. – № 9. – С. 10. – (По ба чи ло світ). – Зі змісту: Над ру-
ко ва но в аль ма насі «Хо лод ний Яр»: Я іду по землі [вірш] / О. Ме сев ря.
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4059. Сте па нов Ф. Жур нал «Кур’єр Крив ба су» / Федір Сте па нов. – 
1996. – № 3. – С. 55–56. – (З но вих періодич них ви дань). [Вміще но ог ляд 
публікацій щомісяч ни ка від за сну ван ня (1994 р.)].

4060. Хо рун жий Ю. Сло во, звільне не з-за ґрат / Юрій Хо рун-
жий. – 1994. – № 12. – С. 55–56. – (Із но вих періодич них ви дань). 
[Про гро мадсь кий і літе ра тур ний ча со пис Всеу країнсько го то ва ри ст-
ва ко лишніх політв’язнів та ре пре со ва них «Зо на». Ог ляд 1–7 чи  сел 
(1992–1993 рр.).]

Змистецькоїспадщини

4061. Бе лей Л. Ни ки фор Дров няк: ук раїнський ху дож ник свя то го 
сер ця / Лесь Бе лей. – 2009. – № 6. – С. 60–61, 3 обкл.

4062. Белічко Н. Ко зац тво в ук раїнсько му жи во писі / На та ля 
Белічко. – 2002. – № 6. – С. 64–67. – Прим.: 4 на зви. – (Скар би Ук раїни).

4063. В душі на ро ду – Коб за ре ве сло во: Шев ченківські мо ти ви на 
по лот нах Мар фи Тим чен ко. – 2010. – № 3. – С. 3 обкл.

4064. Га сюк О. Ал ла Горсь ка: з ми с тець кої спад щи ни / Ок са на 
Га сюк, Га ли на Павліва. – 2004. – № 9. – С. 3 обкл.

4065. З ми с тець кої спад щи ни Марії Баш кир це вої. – 2005. – № 11. – 
С. 3 обкл. 

4066. З ми с тець кої спад щи ни Вікто ра За рець ко го. – 2005. – № 2. – 
С. 3 обкл. 

4067. З ми с тець кої спад щи ни Марії Прий ма чен ко. – 2005. – № 10. – 
С. 3 обкл. 

4068. Ігна тен ко Г. Спо гад про ху дож ни ка-гро ма дя ни на: [Веніамін 
Кушнір] / Ган на Ігна тен ко. – 2003. – № 1. – С. 80, 2–3 обкл.

4069. Ма ка ров А. Квіти Ка те ри ни Біло кур / Ана толій Ма ка ров. – 
2001. – № 6. – С. 62.

4070. Ма люк В. Вікон це у світ Ка те ри ни Біло кур / Ва лен ти на 
Ма люк. – 2000. – № 9. – С. 16–18.

4071. Мо ги левсь кий В. Не пе ресічний ілю с т ра тор кла си ки / Во ло ди-
мир Мо ги левсь кий. – 1996. – № 12. – С. 47–50. – (До 70-річчя Ана толія 
Ба зи ле ви ча).
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4072. Пе т рик Т. Ма ловідомі ілю с т ра то ри Шев чен ко вих по езій / 
Те тя на Пе т рик. – 2004. – № 12. – С. 17–18. – (До 190-річчя від дня 
на род жен ня Т. Шев чен ка).

4073. По кор мя ко Н. Пер ший ілю с т ра тор творів Та ра са Шев чен ка 
[Ми хай ло Ба ши лов] / Надія По кор мя ко. – 2003. – № 5. – С. 68–71. – 
Прим.: 6 назв.

4074. Скобліко ва М. З ми с тець кої спад щи ни Оле к сан д ра Скобліко-
ва / Марія Скобліко ва. – 2006. – № 12. – С. 3 обкл.

4075. Стратілат М. Мої вчи телі й на тхнен ни ки / Ми ко ла Стратілат. 
– 2005. – № 12. – С. 67–68. – (Ху дож ник і кни га).

4076. Ши лен ко Ю. Спи ски Шев чен ко вих творів / Юлія Ши лен ко. – 
2006. – № 3. – С. 62–64. – (На ша Шев ченкіана). – Прим.: 5 назв.

4077. Щур І. Ми с тець ка спад щи на Іва на Ка ва лерідзе / Іри на Щур. 
– 2005. – № 1. – С. 61–64. – (Митці Ук раїни). – Бібліогр.: 4 на зви.

Мистецькавітальня…

4078. …Тані д’Авіньйон: [світли ни]. – 2004. – № 4. – С. 3 обкл.

4079. …Ми хай ла Біла са. – 2006. – № 1. – С. 3 обкл.

4080. …Ана толія Бур то во го: [жи во пис, графіка]. – 2008. – № 4. – 
С. 3 обкл. 

4081. …Ва лен ти ни Ви ро до вої-Готьє: [жи во пис] / Во ло ди мир Мо ги-
левсь кий. – 2006. – № 9. – С. 3 обкл.

4082. …Во ло ди ми ра Гар бу за: [офор ти]. – 2005. – № 5. – С. 3 обкл.

4083. …Во ло ди ми ра Гар бу за. Пей зажі з ци к лу «Бар ви рідно го 
краю». – 2007. – № 9. – С. 3 обкл.

4084.  …Ми хай ла Гор ло во го: [скульп ту ра]. – 2009. – № 5. – С. 3 обкл.

4085. …На талії Гу ляєвої. – 2009. – № 11. – С. 3 обкл.

4086. …Те тя ни Ду ман: [іко но пис; досліджен ня Ри бо тиць кої шко ли 
(кін. ХVІІ – пер ша пол. ХVІІІ ст.)]. – 2009. – № 1. – С. 3 обкл.

4087. …Ок са ни Збруць кої: [ма ляр ст во]. – 2008. – № 6. – С. 3 обкл.

358



«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.



4088. …На талії Кол па ко вої: [олійна па с тель]. – 2010. – № 9. – 
С. 3 обкл.

4089. …Ва си ля Кор чинсь ко го: [ви ти нан ки] / Дми т ро Сте по вик. – 
2006. – № 5. – С. 3 обкл.

4090. …Люд ми ли Кра сюк: [жи во пис, ке раміка] / Те тя на Тим чен ко: 
«Світло в собі для лю дей». – 2008. – № 10. – С. 64, 2, 3 обкл.

4091. …Ко с тя Лав ра. Ілю с т рації до творів М. Го го ля / Іван Мал ко-
вич: [сло во про ху дож ни ка]. – 2008. – № 1. – С. 3 обкл.

4092. …Іва на Мар чу ка: [ма ляр ст во]. – 2005. – № 8. – С. 3 обкл.

4093. …Во ло ди ми ра Ми ки ти: [жи во пис]. – 2007. – № 1. – С. 3 обкл.

4094. …Аки Пе рей ми. – 2007. – № 5. – С. 3 обкл.

4095. …Андрія Пуш карь о ва [ви ти нан ки]. – 2001. – № 9. – С. 3 обкл.

4096.  …Ми ро сла ви Рож ко: [де ко ра тив но-при клад не ми с тец тво] / 
Ро ман Яців. – 2010. – № 1. – С. 3 обкл. 

4097. …Яни Роз до будь ко: [скульп ту ра]. – 2010. – № 12. – С. 3 обкл. 

4098. …Бо ри са Ро ма но ва / [ст.] Пе т ра Не с те рен ка «Те п ло ру ко-
твор но го екслібри са». – 2004. – № 3. – С. 50, 2, 3 обкл.

4099. …Га ли ни Сев рук: [ке рамічні кар ти ни]. – 2004. – № 5. – 
С. 3 обкл.

4100. …Да ри ни Скрин ник-Мись ки: [олійний жи во пис]. – 2010. – 
№ 6. – С. 3 обкл.

4101. …Надії Ста ро вой то вої: [ма люн ки]. – 2004. – № 1. – С. 16, 
2 обкл.

4102. …Ле оніли Стеб ловсь кої та Еду ар да Ре вен ка: [інтер пре тації 
«Лісо вої пісні» Лесі Ук раїнки]. – 2010. – № 2. – С. 3 обкл.

4103. …Ми ко ли Стратіла та: [графіка]. – 2005. – № 4. – С. 3 обкл.

4104. …Оле к сан д ра Су ся: [ма ляр ст во]. – 2008. – № 9. – С. 3 обкл.

4105. …Люд ми ли Тес лен ко-По но ма рен ко: [де ко раційне ми с тец-
тво]. – 2006. – № 6. – С. 3 обкл. 

4106. Фаріон І. У по шу ках се бе: [V вист. пла ка та на те му «Мо ва – 
тво го жит тя ос но ва». Ун-т «Львівська політехніка», [груд.] 2002 р.] / 
Іри на Фаріон. – 2003. – № 5. – С. 80, 3 обкл. 
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4107. Ми с тець ка віталь ня Ва лерія Фран чу ка: [жи во пис]. – 2004. – 
№ 1. – С. 38, 3 обкл.

4108. …Сергія Яку то ви ча: [книж ко ва графіка; ст. «Трид цять років 
на ми с тецькій ниві»]. – 2004. – № 8. – С. 45, 2, 4 обкл.

4109. …Лю бо ми ра Ярем чу ка: [скульп ту ра]. – 2006. – № 7. – 
С. 3 обкл.; Франкіана Лю бо ми ра Ярем чу ка. – № 8. – С. 3 обкл.

Музичнасторінка

4110. Вірш, який став піснею: [«Я свою відпла ка ла лю бов» / сл. 
С. Трав не вої; муз. В. Ко лотія]. – 1998. – № 6. – С. 64. – (З ре дакц. 
по шти). 

4111. Вітрен ко Р. У по лоні му зи ки і сло ва: [про по ета-пісня ра Зою 
Ку че ря ву] / Раїса Вітрен ко. – 2002. – № 7. – С. 71–72. – Зі змісту: Пісня 
«Но с тальгія: По го воріть зі мною по-вкраїнськи» / сл. Зої Ку че ря вої; 
муз. Мар’яна Га ден ка.

4112. Ди мань Т. І зно ву – зустріч…: [про на род жен ня пісні «Моя 
Ук раїно» (сл. Н. Куф ко; муз. Т. Ди мань)] / Те тя на Ди мань. – 1998. – 
№ 2. – С. 48, но ти.

4113. Ди мань Т. Так на ро ди ла ся пісня: [«Ка ли но, рідна моя не не» 
(сл. О. Со ло вей, муз. Т. Ди мань)] / Те тя на Ди мань. – 1997. – № 2. – С. 63. 
– Прим. ук лад.: По прав ка: див. № 4, с. 63.

4114. Каніку ли [пісня] / сл. А. Ко с тець ко го; муз. Т. Ди мань. – 2004. 
– № 6. – С. 4 обкл.

4115. Ма мо [пісня] / сл. Н. За валь сь кої; муз. Т. Ди мань. – 2000. – 
№ 3. – С. 3 обкл.

4116. Пісні Вікто ра Лу за на. – Пос лу хай, як тра ва ро с те / сл. П. 
Осад чу ка. Її Ук раїною звуть / сл. В. Но во ми ро вої. Ластівки не має / 
сл. М. Удо ви чен ка. Рідна зе м ля / сл. М. Луківа; муз. В. Лу за на [до всіх 
пісень]. – 2004. – № 8. – С. 79–80, но ти.

4117. Різдво Хри сто ве: [пісня] / сл. Н. Куф ко; муз. Т. Ди мань. – 2003. 
– № 1. – С. 53, но ти.

4118. Скла да ний І. Я вірю в пісню, як в мо лит ву: [про пе да го га і ком-
по зи то ра Вікто ра Лу за на] / Іван Скла да ний, Те тя на Корнієнко. – 2002. 
– № 5. – С. 68–70. – Зі змісту: Пісні Вікто ра Лу за на (за вид.: Любіть 
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Ук раїну: Пер ли ни ук раїнської по езії в ме лодіях Вікто ра Лу за на. – К., 
2001. – 64 с.).

4119. Яб лу ня у житі: [пісня] / сл. Т. Май да но вич; муз. Л. Бу ту ха но-
вої. – 2005. – № 5. – С. 72. 

4120. Шатківська Н. Хрест йо го зем но го жит тя: [про по ета-пісня-
ра Ва си ля Пасічни ка] / На талія Шатківська. – 1995. – № 8. – С. 57. – Зі 
змісту: У ме не ти од на [пісня] / В. Пасічник.
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362

А. Ш. див. Шевченко Анатолій

Абаїмов Володимир 3513

Абраїмов Володимир див. Абаї-
мов Володимир

Авраменко Олександр (О.М.) 373, 
374, 384, 404

Аврамчук Олександр 1461, 2906

Аврахов Григорій 197, 299, 2499, 
2679, 2711, 2730, 2795, 2809, 2859, 
2941, 2975, 3476, 3501, 3521, 3644, 
3769, 4038

Агеєва (Агєєва) Віра 1167, 2421

Адаменко Микола 99

Акалєлова Світлана 111

Акуленко А. 477, 478

Александрова Галина 215, 283, 
2321, 2507, 2860, 3473

Ананченко Тетяна 2861

Андрела Лариса 4025

Андрієнко Лілія 1178

Андрієнкова Оксана 3119

Андрійчук О. 2222

Андрощук Людмила 1034

Андрусенко Валентина 1179, 1180, 
1388

Андрусенко Наталія 1

Андрусяк Іван 2874

Андрухович Юрій 157

Анісімова Ніна 153, 1181, 2595, 
2648

Антипчук Надія 2642

Антоненко-Давидович Борис 159, 
2397 
Антонич Богдан-Ігор 161, 1310, 
2942, 2943, 3028
Антонович Марина 250
Антонюк Євгенія 1827
Антонюк Ніна 1389
Антош Галина 323, 1570
Аркушин Григорій 2117
Арсірій Анатолій 994
Артикуца Наталія 3449, 3450
Астаф’єв Олександр 2285, 2286, 
2322, 3645
Астіоненко Лідія 3120
Ахматова Анна 3883

Бабенко Василь 3541
Бабенко Оксана 324, 325
Бабенко Олена 1804
Бабенко Юлія 3121, 3122
Бабич Тетяна 1182, 1183
Бабій Федір 2716
Баган Олег 1736, 2039, 2862, 3646
Багінська Юлія 1540
Багмут Ірина 1870
Багрійчук Інна 3123, 3124
Бажан Микола 2513
Базелюк Володимир 3125
Базилевський Володимир 255, 2237
Базильчук Наталія 3126
Бакула Богуслав 220
Бакун Ольга 587
Балагура Тетяна 1729

Покажчикімен*

* Aвторів: в т.ч. публікаторів, пере-
кладачів, редакторів, укладачів та ін.
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363

Балясна Ольга 4020
Бандура Олександра 1184, 2061
Барабаш Світлана 3647
Барабаш Юрій 2448, 2756, 2789, 
2799, 2810
Баран Ганна 3001
Баран Євген 309, 2522
Баранник Надія 1185
Баранник Наталія 1088
Баранов Віктор 3127
Барановська Лілія 103, 489, 1089, 
1090
Барвінок Ганна 3502
Барна Володимир 3128
Бартошко Світлана 2323
Басанець Олександр 3451
Басистий Олександр 3129
Батюк Люція 3877
Бацевич Флорій 1871, 1872
Бача Юрій 1795
Башкирова Ольга 4027
Башманівська Любов 1787
Баштова Надія 2524
Башун Олена 3851
Баяндіна Ольга 611
Бебешко Зінаїда 3130
Бедрик Людмила 1624
Безверха Вікторія 1186
Безгіна Ольга 3131
Бейліс Володимир 2650
Белей Лесь 4061
Белей Любомир 1873, 3542
Белей Олег 1874
Белічко Наталя 4062
Бен Степан 1780

Бердник Олесь 163
Береговенко Тетяна 1797
Бережний Сергій 356
Берковець Віра 1875
Бернадська Ніна 2287
Берсенєв Володимир 1855
Бетко Ірина 2717, 3935
Беценко Тетяна 269, 1876, 2118, 
3648, 3649
Бєлічко Наталія 1838
Б’єрнсон Б’єрнстьєрне 2944
Бикова Л. 3806
Бисикало Степан 1756
Бичко Зиновій 2119
Біба Петро 2945
Біда Петро 3526
Біда Софія 112, 490, 491, 1071, 
3132–3134, 3452, 3526, 3650, 4038 
Біжко А. 469
Бійчук Галина 104, 1187, 1607, 1683
Біла Ольга 492
Біла Тетяна 3835
Біланюк Юрій 2690
Біленко Володимир 2614
Білецький Леонід 2743
Білецький Фелікс 2597
Біловус Наталя 1308
Білокінь Ольга 1877
Білокінь Сергій 4011
Білокур Катерина 1327
Білоніг (Білоног) Лідія 1516 
Білоус Григорій 2680, 3135
Білоус Дмитро 2, 2946, 3890
Біляєв Олександр (О.М.) 50, 379, 
380, 388, 424, 1057, 1878, 3651
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Біляїв Володимир 3035
Бірецька Нінель 612
Блага Роксолана 3036
Блакитна Тетяна 617
Бовсунівська Тетяна 1737, 2288, 
2324, 2526, 2662, 2663, 2757, 2796, 
2811–2815
Богач Світлана 493
Богдан Світлана 2080, 2120–2127, 
2411, 3492, 3543
Богород Анатолій 3544, 3545
Бойко Леонід 158
Бойко Людмила 1311, 1433
Бойко Н. 469
Бойко Надія 1091, 2128, 2609
Бойко Ольга 1370, 1608
Бойко (Блохин) Юрій 317, 2793
Бойцун Ірина 1354, 3652
Бойченко Світлана 3527, 3852
Бойчук Віра 1315
Бойчук Любов 3037
Бойчук Наталія 494
Бойчук Тетяна 375, 376, 613
Болтівець Сергій 614, 1425, 1856, 
1879, 1989, 2100, 2101, 3506
Бондар Андрій 2870
Бондар М.П. 427, 1162, 1163
Бондар Микола 3653
Бондаренко Алла 1188, 1390, 2129–
2132, 2399, 2681, 2682 
Бондаренко Ганна 3647
Бондаренко Неллі (Н.В.) 379, 381, 
382, 388, 424, 595–598, 615, 763–
770,  815, 838, 865, 884, 909, 1150–
1153, 1159, 3927  
Бондаренко Тетяна 1428

Бондаренко Юрій 1188, 1189, 1329, 
1363, 1366, 1390, 1405, 1452, 1541, 
1542, 2758, 3807
Бондарчук Ірина 857
Бондарчук Людмила 51, 60, 599, 
616, 1880, 2109, 2227, 2355, 2356, 
2882
Бонь Наталія 1571, 3136
Борецька О. 469
Борзенко Олександр 2228
Борисенко Олена 1436
Борисюк Іван 1881
Борова Оксана 3137
Боронь Олександр 2842
Бортняк Анатолій 2947
Бортняк Міла 495, 563
Босак Світлана 950
Ботанова Катерина 2870
Боярчук-Рибалко Катерина див. 
Рибалко Катерина
Браеску Аркадій 3138
Браїлко Юлія 2133
Браїлова Олена 951
Братащук Ірина 839
Братунь Ростислав 3474
Братусь Марія 1781, 2134
Брижицька Світлана 1882
Брижіцька Ірина 2863
Брилінський (Брилинський) Дми-
тро 105, 350, 995, 1572
Бродовська Валентина 617
Бронська Аліна 1092, 1093
Бросаліна Олена 2493
Бубир Володимир 3038
Бугайко-Шиманська Ія 3993
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Будугай Ольга 1738, 3139
Бузулан Галина 1739
Булавко Віталій 3654
Булич Ганна 1168
Буняк Наталія 1627
Бурбан Володимир 4038
Бурега Оксана 1782, 3874
Буркалець Наталія 1429
Бурко Ольга 230, 866, 1190, 1480, 
2883
Бурлака Галина 188, 3655
Бурлаков Сергій 3140
Бурцева Надія 1154
Буряк Іван 1191
Буряк Олена 1573
Бур’ян Лілія 1783
Бурячок Андрій 2062
Бусел В’ячеслав 3656
Бутенко Лариса 1094
Бутенко Ольга 771, 867, 1192, 1574
Бутовська Оксана 928
Буторіна Ніна 2523
Бутуханова Людмила 4119

В.Л. див. Федоренко Валерій
В.Ф. див. Федоренко Валерій
Вакуліч Лідія 496
Валентій Людмила 618
Вальнюк Богдана 2563
Ванів Марія 1565
Вараніца Валентина 3498
Варзацька Лариса 772, 816, 982, 
983, 1007
Варнавський Володимир 3141
Васенко Ірина 1430

Василашко Василь 3039
Василевська Лукія 3040, 3142–
3144, 4038
Василенко І. 3657
Василенко Михайло 3808
Василець Оксана 3145–3147 
Василишин Олег 306, 2779
Василишин Ярослав 2063
Васильківський Микола 3148, 3149
Васильченко В’ячеслав 1883–1885 
Васильченко Євдокія 619
Васьків Микола 3658
Васьонкін Анатолій 3853
Вашуленко М. 388
Ващенко Григорій 3436, 3504
Вдовенко Людмила 497, 1035, 1356
Вдовина Олена 3854
Ведмідь Ірина 1330, 1439
Вежель Ліна 3855
Веклинець Леся 1886, 3546
Векуа Наталія 1887
Венгер Алла 2501
Венжик Ірина 3896
Верба Григорій 2664
Вербова Віта 516
Верготі Лідія 1019
Вережак Віра 572
Веремійчук Іван 996, 1888, 1889
Веремчук Тетяна 1517
Верм’янська Ольга 868
Вертій Олексій 1193, 2289, 2433, 
2434, 2554, 3659, 3660
Верхратський Іван 172
Веселовська Ганна 2786
Вигодованець Наталія 3661
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Видашенко Наталія 2572
Видолоб Наталя 620
Вижовець Ігор 498, 3150
Винницька Світлана 499
Винницький Василь 1890
Винниченко Володимир 175
Витвицький Богдан 1891
Вишневський Петро 2800
Віват Ганна 500, 1194, 1343, 2135, 
2684
Відоняк Надія 2229, 2816, 3469, 
3547
Вієвський Віталій 1374
Візінська Марія 501
Візнюк Юрій 3474
Вільчинська Тетяна 621
Вільшук Мирон 2616
Вінарський Валерій 2948
Вінграновський Микола 177, 1783, 
3035
Віргуш Наталя 2949
Вірста Світлана 502
Вісіна Валентина 522
Вітренко Володимир 3151
Вітренко Раїса 46, 52, 60, 85, 89, 92, 
93, 95, 97, 113, 114, 121, 333, 334, 
372, 471, 480, 1195, 1196, 1518, 1740, 
2795, 3470, 3482, 3548, 3662, 3663, 
3809, 3891, 3892, 3901, 3977, 4022, 
4028, 4035, 4111
Вітрук Олексій 773, 857 
Владовська Тамара 3472
Власенко Ольга 3152
Власюк Олександр 2928
Влизько Олекса 179
Внучкова Любов 2801, 3602

Вовчак Андрій 3664
Водерко Світлана 586
Воєвода Зіна 1197
Вознюк Володимир 3041, 3603
Вознюк Л. 469
Вознюк Тетяна 2136
Возняк Ірина 1451
Войнарович Анна 3042
Войтюк Надія 1892, 3043
Войчишин Юлія 232
Волинський Кость 3942
Волицька Ірина 2864, 4011
Волковецька Сніжана 3153
Волокітіна Алла 106
Воловець Левко (Лев) 3665, 3666
Волошина Наталія 929 
Волошина Ніла (Н.Й.) 39, 385, 387, 
393, 1198, 1199
Воробкевич Сидір 181
Воронина Леся 2929
Воронич Ганна 2112
Вороніна Наталія 1770
В’юн Алла 1655–1666
В’юн Володимир 1655–1666 
Вялков Олександр 2950

Габлевич М. 2380 
Гаврильчук Оксана 3154, 3155
Гаврилюк Оксана 1008, 1200, 1604, 
1684–1686 
Гаврилюк Олена 885–888, 910, 3000
Гавриш Світлана 1710
Гаденко Мар’ян 4111
Гаєвська Надія 3667
Гайвас Ярослав 250



367

«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.

Покажчикімен*

Гайворонська Ніна 3888
Гайдамака Галина 1124
Гайович Галина 2290
Галабутська Галина 2491
Галета Олена 3156
Галик Степан 1667
Галич Валентина 2137, 2424
Галькевич Тетяна 3604
Гальонка Олексій 503
Гальченко Сергій 280, 281, 504, 
3605, 3606
Гальчук Валентина 1095
Гальчук Оксана 2357, 2484
Гамрецький Іван 622
Гандреас-Екшмідт Катерина 1741
Ганіч Наталія 1742, 1743
Гармаш Марія 60, 115, 505, 506, 
1485, 2907, 3549, 3856
Гарсіа Лорка Ф. 1835
Гасюк Оксана 4064
Гащук Раїса 507
Гей Василь 3157
Гейко Тамара 520
Генералюк Леся 2806
Герасименко Людмила 1893
Герасимчук Валентина 1894, 1895
Герасимчук Ксенія 1896
Герасим’юк Василь 155
Герман Вікторія 2138
Герман Володимир 3158, 3159
Гетун Галина 1201
Гирич Ігор 3468, 4011
Гілевич Ніл 2377
Гіленко Зінаїда 1778, 3160
Гірда Валентина 34

Гірник Павло 2951
Гірняк М. 477
Гірш Руслана 326
Глазова Олександра 401, 774–783, 
817–820, 840–846, 869–873, 889–
894, 911–914, 930–932, 1161, 1830, 
4036
Глібов Леонід 183
Глоба Лідія 1202, 1203
Глова Богдан 1744, 1799
Глушко Галина 3607
Глушко Олександр 4038
Гнатенко Валентина 3769
Гнатенко Костянтин 1365
Гнатишак Микола 2230
Гнаткович Тетяна 600, 623, 624, 
952, 1204
Гнатюк В’ячеслав 1897
Гнатюк Іван 2952
Гнатюк Ірина 3961
Гнатюк Лідія 1898
Гнатюк Людмила 3044
Гнатюк Мирослава 2643
Гнатюк Михайло 2231
Голобородько Андрій 3564
Голобородько Василь 1785, 1786
Голобородько Костянтин 2092
Голобородько Ярослав 2232, 2395, 
2453, 2470, 2548, 2549, 2744
Головай Ірина 2233
Головань Наталія 508
Головань Тарас 2388
Головата Лариса 53, 895, 1096, 
1097, 3893
Голод Роман 2750, 2759
Голуб Ніна 784, 1098
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Голубовська Ірина 2511
Гомон Петро 1169, 1170, 1205, 2425
Гонтар Тетяна 659, 661
Гончар Олесь 3437
Гончаренко Л.О. 1575
Гончаренко Оксана 2592
Гончарук Олена 518
Гопштер Євгенія 625
Горак Роман 3608
Горбачук Дмитро 626
Горбенко Іван 3161
Горбівненко Анатолій 3045, 3162
Горболіс Лариса 1379, 1494, 1498, 
1839, 2442, 3668, 3669
Гордасевич Галина 305, 2908
Гордієвський Дмитро 3001
Гордієнко Олена 3163
Горик Ніна 65, 88, 116, 138, 509, 
1206–1208, 2953, 3046, 3164–3167, 
3670–3672 
Горинь Ганна 3471
Горлач Леонід 2956
Горніцька-Пархонюк Людмила 
2139
Горовий Геннадій 3168
Городенська Катерина 3931
Городна Оксана 367
Горошкіна Олена 601, 606, 915, 
970, 1899
Готра Надія 117
Гофенедер Філіп 1900
Гоц Віра 860
Гоян Ярема 4051
Грабар Наталя 118
Грабовський Віктор 2472

Грабовський Павло 184, 185
Гревцева Тамара 627, 3818, 3894
Грегуль Галина1901, 2460
Гренджа-Донський Василь див. 
Ґренджа-Донський Василь
Гречанюк Сергій 2521, 4011
Гречин Любов 510
Грибан Галина 616, 628
Грибіниченко Тетяна 1110, 1467
Грибок Олена 119
Григоренко Юлія 740, 2962
Григорчук Алла 1072
Гризун Анатолій 2291, 2386, 2505, 
2954, 3673–3675
Гримич Галина 1384  
Гринь Тетяна 1384, 3609
Гринько Варвара 3047
Грицак Наталія 1757
Гриценко Віктор 1209, 1348, 1576, 
2666
Гриценко Надія 1419, 1568
Гриценко П.Ю. 1123
Гриценко Тетяна 1331
Гришаєнко Надія 71, 2532, 3676
Грищенко Арнольд 2095
Грищенко Ірина 1367
Грищенко Раїса 3169, 3170, 3877
Грищук Броніслав 3171
Гріга Ольга 511, 1642, 1802
Грімм, брати 1836
Грінченко Борис 187, 1767, 3172, 
3506, 3507
Грінченко Настя 3509
Гром’як Р. 3573
Груба Таміла 1058
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Грушевський Михайло 189, 3438, 
4048
Грязнова Наталія 3480, 3610–3612 
Губко Олексій 162, 3810
Губ’як Василь 3550
Гудзенко Лідія 1210, 1211 
Гужва Валерій 2412, 2615
Гузар Зенон 3677
Гулак-Артемовська Лариса 1752
Гуляк Анатолій 2495, 3678
Гуменна Віра 1543
Гуменна Докія 191
Гуменний Микола 1543, 2426
Гуменюк Віктор 2400, 2667, 2693, 
2731, 3173
Гуменюк Світлана 512
Гундорова Тамара 2541, 2760
Гунько Олеся 2546
Гура Ганна 513
Гурбанська Антоніна 514, 2393
Гуревич Аркадій 997
Гурець Микола 3174, 3175
Гурець Михайло 1510
Гурська Олена 1730 
Гусак Валентина 916
Гусейнов Григорій 2869
Гут Наталя 2140
Гутник Людмила 3613
Гуцало Євген 2955
Гуцало Сергій 3551
Гуцуляк Ольга 1458
Гуць Михайло 72, 120, 2564, 2575, 
2673, 3059, 3679, 3680, 3895

Ґренджа-Донський Василь 2447

Давиденко Людмила 586
Давидюк Віктор 2718
Данилевська Оксана 35, 36, 2064
Даниленко Володимир 2930
Даниленко Ірина 2817, 2818
Даниленко Людмила 1745
Данильчук Дмитро 2141
Данильчук Ольга 629
Данилюк Ніна 874, 2142, 3552
Данова Любов 1771
Дараган Юрій 193
Даценко Леонтій 460
Дацюк Іван 630–632, 875
Дворецька Людмила 772
Девдера Михайло 60, 73, 1020, 
2909, 2957, 3000
Девдюк Іванна 2358
Дегтярьова Галина 54, 55
Дейнега Віталій 515
Демидюк Лілія 1212
Демченко Володимир 1902
Демченко Ніна 3857
Демчук Олег 1711
Дем’яненко Світлана 1171
Денискіна Ганна 3, 1903, 1904
Денисюк Любов 327, 940
Денисюк Сергій 3681
Денисюк Тетяна 2401
Деравчук Світлана 1905
Державин В. 250
Деркачова Ольга 2325
Дженджеро Оксана 37
Джугастрянська Юлія 2871
Джука Корнелій 122
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Дзик Анатолій 1172
Дзюба Іван 208, 2065, 2234–2236, 
2383, 2443, 2454, 2683, 2819, 2820, 
2910, 3821, 4038
Дзюбишина-Мельник Наталя 347, 
3811
Диба Алла 3493, 3896
Дибка Людмила 1213
Диб’як Ніла 1906, 2081, 2082, 3048–
3050, 3176–3179 
Дивак Микола 74
Дика Наталя (Наталія) 633–637, 
1099, 1132, 1831
Димань Тетяна 4112–4115, 4117
Дишлюк Валерій 2397
Діденко Василь 1788, 1789
Діденко Наталія 1840
Дідківська Галина 2105
Дідківський Володимир 328, 1772, 
3896
Дідук Галина 821
Дімаров Анатолій 2462, 2911, 3439
Діхтяренко Олександр 3180
Дмитренко Вікторія 1303
Дмитренко Галина 517, 1214–1216, 
1450, 1577, 1628
Дмитренко Микола 1628, 2292, 
3510, 3553, 3554
Дмитренко Наталя 518
Дмитренко Юлія 1577, 3181
Добосевич Уляна 3682
Добрянська Ірина 3683
Довга Ольга 123, 3858
Довгалюк Володимир 3051
Довгоп’ят Ольга 3052, 3182, 3183
Довженко Олександр 195

Домалега Тетяна 1810
Домашовець В. 2821
Домчук Мирослава 1466
Донець Зоя 3053, 3184
Донич Наталка 3896
Донцов Дмитро 2238, 2326, 2822
Донченко Тамара 602, 638–640, 
785–787, 1021
Дончик Віталій 204, 2237, 2239, 
2444, 2475, 2605, 2795, 3684, 3685, 
3962, 3967, 4052, 4053
Дороз Вікторія 603, 641, 642, 788
Дорошенко Сергій 1907
Доценко Ростислав 313, 2508
Драган Надія 3859
Драгоманов Михайло 197
Драч Іван 168, 2959, 4038
Драчук Інна 329
Дробот Наталя 3453
Дроботько Надія 57, 330, 1318, 
1469, 1712
Дрозд Леся 2327
Дроздовський Дмитро 308, 1746, 
2694, 2872
Дронь Катерина 2761
Дрофань Любов 38, 94, 121, 265, 
645, 1793, 1855, 3899–3901, 3917, 
3939, 3940, 3999
Друм Тарас 1908
Дубина Наталія 1406
Дубова Марія 2745
Дубовик Світлана 643
Дубовис Григорій 2001
Дудар Інна 2565
Дударенко Людмила 2419
Дудик Петро 1909



371

«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.

Покажчикімен*

Дудкевич Людмила 2995
Дудко Ірина 644, 1910
Дужа Катерина 3185
Дукас О. 477
Дунай Павлина 2613
Дуняшенко Наталя 789, 953
Духнович Олександр 1795
Духота Людмила 519
Дущак Ганна 3054
Дядечко Людмила 107
Дядюра Галина 1911
Д’якунова Людмила 520
Дятлова Надія 3186
Дяченко Інна 3686
Дяченко Світлана 1217, 1723
Дяченко-Лисенко Любов 1022, 
1218, 1447, 1609, 1747, 3687, 3902
Дячук Василь 2912

Есхіл 2355 

Євсевська Валентина 331, 1519
Євтушок Олексій 2083, 2091
Євхан Наталія 2849
Євшан Микола 199
Єременко Оксана 2328, 2794
Єрко Галина 502
Єрмоленко Віктор 1912
Єрмоленко Світлана (С.Я.) 389, 
1123, 1133, 1859, 1860, 2143, 2144, 
3688, 4038
Єфименко (Єфіменко) Ірина 1913–
1917  
Єфимова Тамара 3876
Єфіменко Віталій 1852, 1854
Єфремов Сергій 2527

Єфремова Людмила 1761
Єфросиніна Людмила 3187

Жаборюк Анатолій 1219
Жебровський Б.М. 420
Железняк Неля 1918
Жигун Сніжана 2145
Жила Світлана 1304, 1305, 1407, 
1421, 1422, 1462, 1514, 1841, 1842
Жиленко Ірина 2950
Житецький Павло 2094
Жовтобрюх Валентина 1124
Жулинський Микола 160, 427, 439, 
1162, 1163, 2497, 2528, 2665, 3605, 
4034, 4038
Жупанський Олег 3188

Забарний Олександр 1306, 1312, 
1319, 3799
Забаштанський Володимир 1365, 
2472, 2963, 3835
Забіяка Віра 521, 645, 1220
Заболотний Віктор 790, 847
Заболотний Олександр 100, 646, 
647, 791, 822, 848, 849, 971, 1155, 
1221, 3689, 3966
Завальська Н. 4115
Завгородня Тетяна 1222
Заверталюк Нінель 2719
Завіщана Любов 3189
Завойська Лілія 3190
Загарук Олександра 1544
Загнітко Анатолій 3690, 3691
Загорій Володимир 4038
Загородній Михайло 3191
Загоруйко Наталія 2240



372

«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.

Покажчикімен*

Загребельний Павло 201, 2474, 
3441
Задорожний Василь 1919–1932, 
2203–2214, 3478, 3479, 3878, 3879, 
3956
Задорожня Олена 522
Заєць Валентина 648, 1059
Заїка Микола 3192
Зайцева Зінаїда 3474
Закревська Оксана 954
Залізняк Ганна 1933
Залізняк Леонід 3555, 3556
Заліток Людмила 3636
Заміхора Лариса 3873
Замкова-Чорна Галина 1821
Зарва Вікторія 1453
Зарецький Олексій 1934, 3905
Зарудняк Наталя 3193
Засенко Петро 1798, 2956
Заславський Ісай 2329, 2359, 2391, 
2620, 2695, 2823, 3692, 3693
Засуха Тетяна 1270
Затуливітер Володимир 2964
Захарків Олександра 1983, 4013
Захаркін Степан 3694
Захарова Галина 917, 1643
Захарчук Ірина 2293, 2330, 2331, 
2706, 3695
Зборовська Ніла 2241, 2621, 2685, 
2707, 2873
Здорик Роман 2356
Зейферд Віктор 1832
Зеленська Людмила 3615
Землянський Іван 3194
Зимомря Микола 4006

Зінкевич Василь 3474
Зінчук Людмила 3614, 3616
Зіньківський Трохим 203, 3442
Зобенко Марія 2427
Золотарьова Алла 918
Зорівчак Роксолана (Р.П.) 2097, 
2215, 2360, 2361, 2720, 3557
Зубар Анатолій 3860
Зубков Микола 2113

Іваненко Григорій 3195
Іванисенко Віктор 2593
Іваничук Роман 4, 39, 204, 205, 
2237, 2475, 2931 
Іванишин Мирослава 2242, 3696
Іванишин Петро 2294, 2295, 3696
Іванова Ольга 1578
Іваночко Костянтин 1935
Іванців Мирослава 3055
Іванченко Наталія 1687
Іванченко Олесь 2243
Іванченко Роман 2243
Івасюк Галина 3474
Івасюк Михайло 3474
Івасюк Оксана 3474
Івашень Лілія 649
Іващенко В.Л. 384
Івончак Стефанія 1463
Ігнатенко Ганна 2362, 4068
Ігнатенко Микола 2824, 2825
Ігор (Ісіченко), архієп. 1223, 2296 
Іздрик Юрій 2932
Іларіон, митрополит див. Огієнко 
Іван
Ільків Володимир 3196
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Ільницький Данило 2378
Ільницький Микола 39, 204, 220, 
2237, 2244–2246, 2254, 2297, 2332, 
2333, 2379,  2432, 2462, 2465, 2566, 
2570, 2762, 2850, 3697, 3698
Ільницький Олег 2380
Ісаєвич Я. 39
Ісаєнко Любов 3699, 3953
Ісак Наталія (Наталя) 365, 523, 
650, 955, 3056, 3197, 3198
Іскорко-Гнатенко Валентина 3475, 
3502
Іщенко Євгеній 2686
Іщенко Світлана 3199
Іщук Ігор 3200

Кабиш Оксана 1936
Казакова Галина 3057
Казько Тетяна 2962
Калавур Надія 524
Калантаєвська Ганна 1566
Каленченко Олександр 3964
Калинець Ігор 207
Калинець Ірина 2913
Калита Оксана 676, 1060, 1937, 
1938
Калініна Тетяна 1843
Калініченко Людмила 1027
Каліш Валентина 651
Калкіна Людмила 933
Калюжна Галина 3058
Калюжна Оксана 332
Камінчук Анатолій 3201
Камінчук О.А. 427, 1162, 1163
Камінчук Ольга 1457, 1525, 2502, 
2555

Каневська Лариса 2763
Каневська (Канєвська) Олена 108, 
652, 972, 1713, 1714
Капелюх Галина 1715, 1716
Капустін Володимир 3059
Караванський Святослав 2098, 
2183
Караман Станіслав 941, 942, 1156, 
3814
Каранська Марія 75
Карапка Марія 3202, 3203
Карась Петро 3060, 3204
Карман Наталя 973, 974
Карпанюк Микола 60
Карпенко Микола 170
Карпенко Юрій 3700
Карпенчук Світлана 124
Касаткіна Ганна 3205
Кацімон Ольга 2114
Качан Ольга 3206, 3207
Качуровський Ігор 209, 210, 2224, 
2298, 2299, 2826, 2892, 2965
Каюда Л. 125
Каюков Василь 525, 3701
Кващук Анатолій 76, 653–662, 857
Квіт Сергій 196
Квітчаста Катерина 1805, 3861
Кевешлігеті Ольга 2396
Кейда Федір 60, 1437, 1758, 1759, 
2486, 2495, 2602, 2606
Керита Христина 2958, 3208
Кирилова Ольга 1785
Кириловська Таїсія 3474
Киричок Інна 3558
Кисельов Леонід 2499
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Кисілевська-Ткач Леся 1224
Кисленко Леся 1225
Китайгородська Віра 2933
Киях Зоя 1339
Кізюн Галина 716
Кіраль Сидір 202, 2146, 3702
Кіріяк Вячеслав 3209
Кіт Данило 2413, 2418
Кливенок Надія 1800
Клименко Лариса 2197
Климентова Олена 2247
Клічак Ганна 1036
Клочек Григорій 40, 41, 192, 1100, 
1579, 2696, 2827, 3958
Клочко Микола 1037, 2914–2916, 
3464, 3465
Кльокта Тетяна 3210
Клюзко Микола 850
Клязніка Тамара 4042
Князев Надія 2147, 3923
Кобелецька Оксана 2600
Кобець Людмила 3906
Кобзаренко Валентина 3061, 3211, 
3212
Кобилянська Ольга 2917
Кобрин Віра 3703
Кобринська Наталія 212
Коваленко Валентина 333, 3062, 
3213
Коваленко Галина 2865
Коваленко Ліна 1023
Коваленко Людмила 373, 374, 444
Коваленко Надія 101
Коваленко Світлана 743, 3910
Коваленко Сергій 565, 1022, 1218, 
1447, 1609, 1688, 1689, 1747, 2097

Ковалець Лідія 2363, 2435, 2498, 
2692, 2743, 3496
Ковалів Юрій 178, 301, 2248, 2300, 
2638, 2780, 3214
Коваль Алла 1468, 1545
Коваль Любов 663
Коваль Омелян 3503
Коваль Станіслав 3063, 3215–3218 
Ковальова Оксана 2732
Ковальчук Всеволод 351
Ковальчук Галина 1157, 1808
Ковальчук Олеся 4016
Ковальчук Олександр 1332–1336, 
1347, 1349, 1357, 1358, 1464, 1605, 
2402, 2403, 2428
Ковальчук Олеся 60, 526, 1173, 
1313, 1314, 1380, 1391, 1470, 1526, 
3064, 3065, 3219, 3862, 3887, 4038
Ковальчук Тетяна 3066, 3220, 3221
Ковбасенко Юрій 445, 1352
Ковтун Альбіна 1939, 2148
Ковшевна Наталя 527
Когут Зоя 3222
Когут Оксана 2550
Кожуховська Лідія 896
Козар Лідія 1580, 3559
Козаченко Світлана 792, 3223–
3225
Козачук Ганна 3704
Козинець Віра 3863
Козій Ольга 1825
Козликін Володимир 3067
Козубовська Ірина 1857
Козютинський Віталій 3226–3228 
Козярський Богдан 1226, 3068, 
3229, 3230, 3864
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Кокотун Т. 465
Колежук Анатолій 3865
Колесник Клавдія 126
Колесникова Єлизавета 2149
Колісник Сергій 1423
Колодко Галина 716
Колоднюк Ольга 1024
Колоїз Ганна 3512
Коломієць Володимир 1227, 1581, 
1760, 2371, 3497, 3524
Коломієць Лада 2249, 2364
Коломійченко Ольга 823, 1038
Колотій В. 4110
Кольцова Надія 2966, 3231, 3232
Колядич Юлія 2487
Комаренко Н.П. 3454
Комаренко Надія 1039, 3455
Комендант Стефанія 127, 528, 897, 
1073
Кондратьєва Галина 664
Кондрацов Микола 1621, 1622
Кондрацова Людмила 1621, 1622
Кониський Олександр 214, 216
Коновалик Орися 1520
Коновалюк Людмила 586
Кононенко В.Л. 424
Кононенко Данило 3866
Кононенко Євгенія 20, 2934
Кононенко Петро 3560
Конопенко Оксана 2634
Конопка Тетяна 1340
Констанкевич Лариса 502
Концевич Євген 2935
Коняхіна Ганна 529
Копаліані Людмила 998, 999

Копанчук Галина 496
Копиленко Наталя 3561
Копіца Євгенія 1061
Кордон Анатолій 1364
Кордун Поліна 3993
Корецька Антоніна 3489, 3705
Корецька Ольга 3617
Корж Н.Г. 3706
Корицька Галина 530, 531, 824–
826, 851, 876, 2496
Корінь Ганна 3233
Корнієнко Ірина 3234
Корнієнко Тетяна 2618, 4118
Корнух Галина 1228, 4046
Корогодський Роман 194
Королев (Королів) Адлер 563, 3069
Королевська Анна 3618
Корольова Людмила 3569
Корольчук А.М. 425, 426
Корольчук Антоніна 3817
Короненко Світлана 457, 460–462, 
464, 1855
Коротєєва Валентина 3562
Корсун Людмила 3235
Корчівець Володимир 3707
Косенко Ірина 3000
Косенко Ніна 1229, 1230, 3236
Косинка Григорій 219
Космакова-Братушенко Тамара 77
Костенко Ігор 3237
Костенко Ліна 221, 2250
Костенко Христя 4027
Костецький Анатолій 4114
Костомаров Микола 3514
Костюк Алла 662
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Костюк Григорій 2066, 2404, 2573, 
2704, 2869
Костюченко Віктор 2668, 2669
Косян Тетяна 775, 777, 781, 818, 
841, 843, 870, 872, 873, 890–893 
Кот Юрій 2356
Котик Лілія 3238
Котурбаш Віта 3708
Коцур Віктор 352
Коць Тетяна 665
Коць-Григорчук Лідія 1983
Коцюбинська Михайлина 1408, 
2392, 2659, 2683, 3499, 3709, 4011
Коцюбинський Ігор 2281
Кочан Ірина 3710
Кочевський Віктор 2967, 3239
Кочервський Віктор див. Кочев-
ський Віктор
Кочерган Михайло 1940
Кочур Григорій 2968, 2969
Кошарна Олександра 666, 3761
Кошелєва Оксана 532
Кошелівець Іван 2660
Кошель Олексій 3240
Кошова Інна 3711
Кравець Лариса 1941, 2150
Кравець Марина 979, 1065
Кравець Юлія 1231
Кравець Я. 2380
Кравців Богдан 3029
Кравченко Валентина 2828
Кравченко Леся 2365
Кравченко Наталія 1773
Кравченко Ольга 533
Кравченко-Дзондза Олена 2151

Кравчук Василь 3241
Кравчук Євдокія 3242
Кравчук Оксана 1040
Краснова Людмила 1392, 2829
Красюк Петро 3070
Кратасюк Людмила 919, 934, 943, 
982–984, 1009
Кремень Василь 5
Кремінський Ярослав 3071
Кремінь Дмитро 1784, 1803
Кривко Катерина 3243
Криворучко Валентина 3619
Криворучко Оксана 1000, 1232, 
1762, 3910
Крижанівська Ольга 3725
Крижанівський Степан 2608
Крижко Василь 345
Крикун Лариса 3244
Криловець Анатолій 2733, 2734
Кримський Агатангел 223
Крип’якевич-Димид Іванна 3484
Криштальська Олена 3245
Крищенко Вадим 2970
Кріль Надія 1233, 1234
Крук Оксана 2726
Круль Лариса 3712
Крупа М. 469, 3936
Крупа Марія 78, 1101, 1942, 2152
Круть Юрій 3713
Кручко Наталія 1690, 1702
Кудлик Роман 2547, 2854
Кудрик Ліліана 3525
Кудрявцев Михайло 2334, 2405, 
2514, 2551, 2787, 2830
Кудряшова Марина 2335
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Кузик Ярослав 3246–3248, 3867

Кузнецов Юрій 774

Кузнецова Галина 58

Кузнецова Олена 3474

Кузьма Оксана 1527

Кузьменко Володимир 2415, 2463

Кузьменко Оксана 3714

Кузьмич Володимир 3072

Кулик Валентина 3817

Кулінич Віктор 596

Куліш Пантелеймон 226, 227

Куліш-Гальчинська Віра 3249

Куліш-Зіньків Леонід 3250

Куляс Павло 667, 1943, 2216

Кумейська Наталія 1320, 1691

Кунденко Валентина 3456

Кундзіч Олексій 2366

Купленник Вадим 2831

Купцова Валентина 534, 1041, 1692

Купчинський Роман 229

Курбас Лесь 2944

Курищук Галина 234

Курінна Олена 3251

Курляк Ірина 59

Куртик Інна 3017

Куфко Ніна 4112, 4117

Куфльовська Людмила 2802

Кухар Оксана 2577

Кухарик Надія 518

Кухарук Надія 1850

Кухарчук Ірина 1102, 1103

Кухта Надія 1528, 2153

Куцевол Ольга 1418, 1675–1681 

Куценко Леонід 1434, 1763, 1764, 
2251, 2252, 2439, 2578–2584 

Кучеренко Любов 1499

Кучерук Володимир 3252

Кучерук Оксана 668, 669, 956–959, 
985, 1944, 1945

Кучерява Зоя 535–537, 1171, 2067, 
3868, 4111

Кучинський Микола 1500, 2253

Кушлаба Михайло 3529

Лаборєва Ольга 1235, 1644

Лавренчук Володимир 128, 2336–
2338, 3715 

Лавренюк Віолетта 1946, 2339

Лаврів Петро 2154

Лавріненко Юрій 218, 2622, 2636, 
2852

Лаврінець Олена 1947

Лавров Дмитро 2610

Лаврусевич Надія 1236

Лагода Уляна 538

Лазарєва Валентина 2556

Лазуткін Дмитро 3253

Лакиза Тетяна 2971, 3073, 3896

Лаліменко Борис 3254

Лапіна Алла 670

Лапіна Наталя 1645

Ласло-Куцюк Магдалена 2381

Латанський Василь 3255

Лебедєва К. 478

Лебедівна Лариса 2340

Левінська Станіслава 1491

Левченко Вікторія 3716

Левченко Тетяна 975, 1010
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Левчик Н.В. 427, 1162, 1163
Левчик Надія 282
Левшунова Олена 1309
Легіт Андрій 2972
Ленець Катерина 1948
Леонтович Олена 2562
Лепьохін Євген 1748
Лепкий Богдан 2254, 2528, 2674, 
3030
Лепкий Іван 3256
Лесик Василь 2301, 2416, 2533, 
2735, 2764, 3717
Лесьєв-Лесь Костянтин 3257–3262 
Лесюк Людмила 3530
Лесюк Микола 1949, 2155, 3718
Лехман Тарас 336, 3465, 3466
Лєнік Ольга-Леся Тихонівна
Лєцкін Михайло 1801
Лигун Лідія 3263
Линник Валерій 986
Лисенко Ганна 1337
Лисенко Наталія (Наталка) 248, 
3620
Лисенко Світослава 3488
Лисенко Тамара 3074
Лисиченко Лідія 2093
Листопад Антоніна 2973, 3264
Литвин Володимир 2708, 3265
Литвин Володимир Михайлович 
3821
Литвин Любов 3719
Литвин Степан 2974
Литвиненко Володимир 3834
Литвиненко Галина 2156
Литвиненко Тетяна 2567

Литовець Ганна 3031
Лихоліт Валентина 1011
Лівицька-Холодна Наталя 2578, 
2975, 2976
Лігостова Олена 2781
Лімборський Ігор 1237, 2302, 2303
Лінецький Сергій 3720
Ліпінська Неоніла 920, 1693
Ліпницька Інна 2255, 2561
Лісневич-Карпа Марія 3870
Лісненко Тетяна 3875
Лісняк Василь 1807
Лісова Людмила 3266
Лісовський Антон 1238, 3267
Лісовський Валерій 3075
Ліщинська Лариса 1012, 1013
Лобода Тетяна 1074
Лобур Надія 1950
Логвин Григорій 2534, 2535
Логвиненко Наталія 1409
Лозко Галина 169, 170, 1951, 3563
Ломако Людмила 1239
Ломонос Євдокія 222, 793, 3721
Лопатюк Катерина 671
Лопушинський Іван 129, 539–541, 
2596
Лотоцький Антін 231
Лотоцький Олександр 2832
Лощинська Наталя 2256–2258 
Лубківський Роман 2377
Лузан Віктор 4116, 4118
Лукавська Тетяна 3965
Лукаш Микола 1835
Луків Микола 4116
Лук’яненко Ольга 3000
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Лук’янчук Лідія 3818

Лупій Олесь 2326

Луц Наталя 1410

Луценко Валентина 960, 1952

Луценко Дмитро 1809

Луценко Оксана 2044

Луцик Галина 1715

Луцишин Олена 2765, 2766

Луцька Ф.Й. 3706

Лучик Володимир 3908

Любарська Леся 3076

Людкевич Марія 2977

Лютий Григорій 3268

Лятуринська О. 250

Лятуринська Оксана 2978

Ляхімець Надія 1631

Ляхоцька Лариса 1075, 2068

Ляхоцький Володимир 2068

Ляшенко Олена 2585

Ляшкевич Антоніна 60, 4034

Магрицька Ірина 3722

Мазуренко Галя 2327

Майданович Тетяна 2958, 2979, 
3269, 3270, 4119

Майоров Василь 66, 3548

Макаренко Володимир 672

Макаренко Ольга 270

Макаров Анатолій 4069

Макашова Юлія 1610, 1611

Маковій Гарафіна 3271

Максимейко Олекса 3272

Максимишина Г. 3573

Маланюк Богдан 2586

Маланюк Євген 233, 250, 2557, 
2579, 2644,  2721, 2746, 3443

Малишко Андрій 2980, 2981

Малкович Іван 154, 4091

Мальковський Гарольд 1042

Малюк Валентина 4070

Маляр Інна 2007

Мамчич Олена 3273

Мамчур Ірина 1953

Мамчур Лідія 673, 674

Манако Алла 968

Мандрика Валентина 334, 1043

Мандрика Микола 2367, 2611, 4038

Манжос Оксана 961

Маніва Галина 3274, 3896

Манойлова Ольга 2515

Мардус Оксана 3077, 3275

Марега Валентина 1044

Мариненко Юрій 2384, 2389, 2440, 
2461, 2512, 2574, 2603, 2653, 2654, 
2691, 3723

Марко Василь 1240, 1481, 1582, 
2304, 2305, 2429, 2476, 2697, 2709, 
3724, 3725, 3947

Маровді Василь 1583

Мартиненко В.О. 387, 393

Мартинюк Василь 3276

Мартинюк Ольга 852, 3078

Мартич Тетяна 1400, 1440

Марун Микола 675, 1954, 3277

Марусик Тамара 3474

Марушкевич Лариса 1014

Марценко Галина 1401

Марценюк Степан 1344, 3929



380

«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.

Покажчикімен*

Марчук Людмила 1955

Марчук Надія 3278
Масенко Лариса 319, 1956, 1957, 
2069, 2094, 2103, 2183–2190, 2259, 
2341, 2559, 2736, 3726 – 3730, 3917, 
4011
Масенко Терень 2559
Матвєєв Анатолій 2260
Матвєєва Наталя 3564
Матвієнко Антоніна 6, 1045, 1147, 
1958
Матіос Марія 2936
Матюшкіна Тетяна 1749, 3279, 
3960
Матющенко Анжела 1424, 2539
Мафтин Наталя 206, 1501, 2571
Мацевко (Мацевко-Бекерська) Лі-
дія 2406, 2536
Мацейків Тетяна 3565
Мацько Віталій 1959, 1960, 2110, 
2342, 2525
Мацько Любов 7, 8, 43, 67, 79, 130, 
388, 389, 465, 604, 676, 976, 1134–
1139, 1961–1968, 2070, 2096, 3731, 
4039
Мацько Оксана 676, 1104, 1134–
1136, 1961, 1967, 1969
Мачківський Микола 3280
Маяковський Володимир 2982
Мегела Антоніна 1359
Медвідь Неля 2455
Мелащенко Галина 3001
Мельник Вікторія 3281
Мельник Лідія 677
Мельник Любов 1668–1671, 1970, 
2157

Мельник Ольга 3282
Мельникова Світлана 794, 877
Мельничайко Володимир 678, 679, 
1971
Мельничук Тарас 236, 2983
Мельнітовська Галина 3283
Месевря Ольга 944, 1241, 3284,4058
Метчик Надія 795, 3531
Мехх Алла 1612, 1613
Микитюк Володимир 368, 1242, 
1243, 1546, 1724, 2767
Микитюк Оксана 171, 1972, 2226
Миколайчук Ніна 2984
Миленька Галина 3566
Милів Наталка 3285
Мимоход Марія 1547
Мина Анатолій 503
Мироненко Тетяна 796
Миронова Юлія 347
Мирончук Валентина 853
Мирончук Л. 3869
Мирончук Любов 1046
Миропольська Наталія 1244
Михайлова Наталія 1245
Михайлюк Валентина 680–682, 
1076, 1105, 1106, 1140
Мицан Марія 2306
Мідянка Петро102, 2874
Мізюк Ірина 1178, 1765, 1774, 3888
Мількевич Валентина 3000
Мінчак Галина 542
Мірошник Світлана 483, 1246–
1248, 3732
Мірошниченко Лариса 2722, 2727, 
3522
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Мішуков Олег 167
Мішура Ольга 827
Міщук Віктор 1325
Мовчан Раїса (Р.В.) 68, 257, 321, 
401, 427, 439, 797, 1162–1166, 1249, 
1250, 1321, 1386, 1732, 2261, 2307, 
2390, 2637, 2714
Мовчанюк Катерина 1511
Мовчун Антоніна 465, 543, 1158, 
1195, 1196, 1401, 1411, 1441, 1706, 
1851–1854, 1973, 1974, 2436, 3508, 
3799, 4040
Мовчун Лариса 186, 187, 241, 798, 
1975–1978, 2071 
Мовчун Леся 3079, 3286
Могилевський Володимир 1844, 
4071, 4081
Могильницька Галина 544–546, 
683, 684, 1025, 1402, 1529, 3080
Мозгова Людмила 1251, 1252
Мозолевський Борис 1365
Мойсеїв Ігор 1845
Мойсієнко Анатолій 1623, 1979, 
2158, 2159, 3287, 3417, 4043
Мокієнко Валерій 3835
Момот Людмила 342, 1239
Монастирський Леонід 2645
Моренець Володимир 9, 253, 2414
Мороз Лариса 2724, 2747, 3733
Морозюк Надія 1355
Мосенкіс Юрій 1980–1982, 3288, 
3734
Мосієвська Наталя 1530
Москаленко Лілія 3567
Москалець Інна 3001
Москалюк Тетяна1809

Мостепан Ольга 114, 1326, 3909, 
3914
Мостова Таїса (Таїсія) 5, 8, 1858, 
4051
Мотрич Катерина 2893
Мужук Леонід 3878
Музика Лариса 547
Музика Тетяна 1766
Музичка Микола 1502, 1833
Мукан Віра 515
Муквич Іван 685
Мукомел Олена 1026
Мушинка Микола 2446, 3948
Мушкетик Юрій 10, 238, 2262, 
2462, 2607, 2985, 4034, 4038
М’якота Ніна 3289
М’ястківський Андрій 2986, 3081, 
3290

Набитович Ігор 3735
Набок Марина 2343
Набруско Віктор 460
Нагребельна Людмила 3879
Нагрибельна Інна 854
Надточій Олена 627
Надточій Юлія 1775
Наєнко Галина 3917
Наєнко Михайло 217, 2308–2310, 
2657, 2790, 2791, 4010, 4038
Назар Марія 1310, 1361, 1403, 1717
Назаревич Софія 3291
Назаренко Людмила 1253
Назаренко Олена 1490, 1531, 3880, 
3881, 3887
Назарук Євгенія 3292, 3293
Найрулін Анатолій 2084 
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Наказний Олексій 3294, 3295

Накай Казуо 3568

Налапко Галина 1350, 1404, 1584, 
1606

Нарівська Валентина 2719

Насмінчук Галина 1315, 1834

Наталенко Анатолій 3296

Науменко Наталя (Наталія) 1107, 
1750, 2311, 2640, 2737, 3297

Наумова Надія 1585, 2884–2887, 
3621 

Нахлік Євген 2797

Невінчана Наталя 445, 1629

Невойт Валентина 686

Неволов Василь 2576

Неврлий Микола 2617

Неділько Всеволод 60, 267, 2645, 
3736, 4034

Нежива Людмила 2473

Неживий Олексій 60, 131, 1174, 
1733, 1786, 1817, 2473, 3569, 3737, 
3882

Неліна Тетяна 87, 91, 132, 164, 247, 
278, 469, 473, 479, 481, 537, 592, 687, 
688,  1224, 1984, 2948, 2987, 3054, 
3474, 3505, 3528, 3541, 3550, 3571, 
3572, 3606, 3614, 3622, 3738, 3739, 
3822 – 3826, 3846, 3883, 3919, 3969, 
3990, 4022, 4028, 4032 

Нелюба Анатолій 605

Ненадкевич Євген 299

Непийвода Наталія 1985, 1986, 
3740 

Непийвода Фаня 1986, 3687

Нестерак Олена 2312

Нестеренко Петро 4098

Нестеренко Світлана 1448, 1682

Нестеренко Юлія 3298

Нечепоренко Лідія 3741

Нечипоренко Алла 1895

Нечуй-Левицький Іван 240, 3515

Нижанківський Богдан 3032

Нижник Софія 1254

Николин Микола 3573, 3574

Нищета Володимир 346

Нікітіна Алла 606

Нікітіна Наталя 11

Нікітіна Фіоніла 3742

Ніколаєнко Станіслав (С.М.) 411, 
3930, 4047

Ніколенко Віктор 1987

Німчук Василь (В.В.) 3931, 4034

Нова М.А. 3573

Новак Валентина 2263, 3299, 3575

Новиков Анатолій 2264, 2265, 2344, 
2542–2545, 3743

Новиченко Леонід 3835

Новікова Людмила 1412

Новомирова Валентина 4116

Новоселова (Новосьолова) Вален-
тина (В.І.) 388, 425, 426, 429, 689

Нога Геннадій 2833

Нуждак Людмила 3744

О.Р. див. Рибалко Олександр

Обертас Олесь 1988

Обийкіна Світлана 690, 977, 2128

Ободовська Наталя 1375, 1413, 
1548

Обручар Анжела 799

Овсієнко Наталія 1322
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Овчаренко Наталя 3690

Огієнко Іван 243, 244, 1989, 2193–
2196, 3444

Огнев’юк Віктор (В.О.) 400, 4038

Оголевець Анна 691, 978, 2160–
2162 

Огоновська Світлана 1846

Огородня Ірина 2857

Ожоган Василь 1990

Ожоган Лілія 2509

Окара Андрій 12

Окуневич Тетяна 2596

Олексійчук Зоя 3792

Олесь Олександр 246

Олійник Борис 2988

Олійник Володимир 3300

Олійник Григорій 3301

Олійник Ірина 3302

Олімпієва Надія 3995

Оліяр Марія 1991

Ольжич Олег 249, 250, 2989

Ольшанська Євдокія 3883

Омельченко Валентина 3303

Омельченко Ірина 1586

Омельченко Олеся 3082, 3083, 
3304–3307

Омельчук Леся 2587

Омельчук Сергій 358, 692–695, 828, 
898, 945, 946, 962, 979, 1062–1067, 
1077, 1148

Онищенко Валентина 1549

Онкович Ганна 44, 1108, 1992, 3576

Онкович Дмитро 2, 1461, 1798, 
2368, 2618, 2918, 2990–2992, 3035, 
3308–3310, 3828, 3829, 3890, 3920

Онопрієнко Тетяна 1001

Онуфрик Галина 2604

Онучак Оксана 3311

Оперчук Олена 1149

Орач Олег 2956, 3312

Орел Лідія 3532

Орищин Раїса 133

Орлюк Ярослав 1323, 2480

Осадча Ірина 987, 1368, 1646, 2477, 
3313

Осадчук Петро 2855, 2956, 4116

Осинська (Осінська) Валентина 
2888, 3745

Осипчук Наталія 1255

Остапченко Олена 1002, 1003

Остаф Ярослава (Я.І.) 425, 426, 
831, 968

Островська Валентина 899

Островська Олена 516

Острожинська Тетяна 548, 549, 
3084, 3314

Осьмак Євдокія 1327

Осьмак Ніна 2345 

Осьмачка  Тодось 252

Осьмачко Тамара 2623

Отрошко Людмила 550

Охріменко Світлана 900

Очеретянко Світлана 551, 552

Павленко Лариса 1256

Павленко Людмила 1417

Павленко Марина 2698, 3315–
3317, 3491

Павленко Ольга 553–555, 696
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Павленко Степан 697, 988, 2993, 
3037, 3516, 3746

Павленко Юрій 1047, 2085 

Павлик Анна 2958

Павлик Раїса 2382

Павличко Дмитро 254, 2466, 2629, 
2894, 2895, 2994

Павлишин Марко 2503, 2683, 2687

Павлів Ірина 1393, 1587, 1630, 1718, 
1719

Павлів Людмила 1016, 1550

Павліва Галина 4064

Павлова Алла 3318

Павлова Ірина 1993

Павловський Віталій 3319

Павлюк Григорій 556

Павлюк М. 2094

Пагутяк Галина 2937

Пазяк Надія 134

Пазяк Ольга 1994

Пак-Салай Мар’яна 3872

Палажченко Ольга 1048, 1049, 
1720, 3457, 3458

Паламар Л.М. 424

Палачова Катерина 463

Паливода Петро 3320

Палихата Елеонора 698, 1122, 1995

Палієнко Микола 2896, 2995, 3085, 
3086, 3321, 3322

Палій Ліда 4034

Памірська Леся 2882

Панасюк Василь 510

Паниченко Людмила 3087

Пантов Федір 1790

Панченко Володимир 13, 174, 225, 
1394, 1408, 1414, 1454, 1532, 1551, 
2266, 2407, 2430, 2474, 2475, 2478, 
2516, 2552, 2858, 2875, 2889, 3747
Панченков Андрій 445
Панчук Любов 1486
Панчук Оксана 1996
Панчук Олена 800, 801, 885–888, 
910, 1588
Паньків Володимир 3884
Панькова Надія 1395
Папіш Віталія 2163
Пархонюк Людмила 1997
Пасемко Іван 80, 349, 1867, 1998, 
2086, 3494, 3560, 3577–3580, 3748, 
3911, 3912
Пасемко Наталія 3581
Пасенко Людмила 557
Пасічник Василь 4120
Пасічник Євген 39, 60, 385, 428, 
1257, 1734, 3749–3751, 3993
Пасічник Ольга 1829
Пасічник Тетяна 699
Пастернак Григорій 3459, 3460
Пастух Богдан 2408
Пастух Тарас 2420, 2834
Пастушенко Валентина 3533
Пастушенко Наталія 45, 366, 1614, 
3511
Пахаренко Василь 1415
Пахолок Зінаїда 700, 701, 3752, 
3753, 3913
Пашник Тетяна 702
Пащенко Ольга 3323
Пащенко Тетяна 3088, 3324–3326, 
3885 
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Пащук Надія 369

Педяш Олександр 3327, 3328

Пекар Олена 1826

Пентилюк Марія 60, 606, 703, 704, 
963, 1068, 1109, 1159, 1160, 2198

Пенцакова Ліна 180, 1258, 1589

Первак Раїса 3910

Первомайський Леонід 256, 2982

Перебийніс Петро 1812

Перев’язко Роксолана 2346

Передрій Ганна 705, 706, 802, 829, 
989, 1069

Перейма Ака 2996, 3020

Перелигіна Віра 3329

Переломов Іван 803

Перехейда Олександр 997

Перехрестна Ольга 335

Переяслав Вадим 3330

Перлюк Олександр 3465, 3467

Петленко Лариса 2164

Петлюра Симон 2492, 2748

Петраківська Людмила 855

Петраш Осип 1552

Петраш Сергій 1624

Петреченко Світлана 3754

Петрик Ольга 1072

Петрик Тетяна 2835, 4072

Петриченко Надія 1259

Петруня Микола 804, 805, 1647

Пех О. 116

Пещак Марія 707, 1999

Пивоваров Василь 359

Пилипенко Олександра 2387

Пилипович Наталя 1010

Писана Надія 4042

Письменна Ніна 96, 3916

Письменний Василь 2961, 3089, 
3090, 3331–3333 

Пігур Мирослава1122

Підлеснюк Марія 3884

Підмогильний Валер’ян 258

Підпала Ніла 3623

Підпалий Володимир 1466, 3334, 
3883

Пісківець Тамара 1396

Піскунов Володимир 14

Піскунов Сергій 14

Плачинда В. 2094

Плачинда Сергій 2456

Плівачук Катерина 363, 559, 901, 
1625, 3582, 3966

Плітко Валентина 935, 980

Плужник Галина 2897

Плужник Євген 260, 262

Плющ Надія 1908

Плющ П. 2094

Побелян Микола 469, 1050, 2997–
2999, 3091, 3335–3337 

Побірченко Наталя 3515

Повхан Катерина 382, 388

Погиба Людмила 1110

Погоріла Ганна 1341

Погорілий Семен 2409

Погребенник Володимир 285

Погребенник Федір 303, 2675, 2749

Погребняк Наталя 3338

Погрібний Анатолій 15–17, 1495, 
2431, 2437, 3755, 4001

Подолинна Ірина 1495
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Подолинна Тетяна 1830

Подолинний Анатолій 1495

Подолюк Ірина 3932

Подранецька Наталія 830, 936, 
1694

Поклад Наталка 2898, 3092

Покляцька Галина 560

Покормяко Надія 3624, 4073

Покотило Надія 336

Поліщук Володимир 1780, 2560, 
2670–2672, 2768

Поліщук Наталія 1260

Поліщук О.Б. 427

Поліщук Ярослав 2268–2270, 2313, 
2314, 2347, 2438, 2537, 2655, 2738–
2741, 2769, 2792, 2851, 3756, 3757

Полтава Леонід 2899, 2900

Польченко Олександр 3339

Полюга Лев (Левко) 2000, 2090, 
3758–3760 

Полюга Людмила 1590

Полякова Раїса 3340

Полянський Павло 46, 414, 417, 
422, 423, 446

Поляруш Олег 2165, 2699 

Пономаренко А.Ю. 1123

Пономаренко Аліна 1859

Пономаренко Ангеліна 1869

Пономаренко Ольга 1721

Пономарьова Тетяна 1316

Попенко Василь 3093, 3341 

Попович Євген 2369

Попович Ірина 1051

Попроцька Віра 3625

Порало Наталія (Наталя) 708, 1261

Портяк Василь 264
Постовий Віктор 18
Постоловська Ніна 3993
Потапенко Алла 3342
Потапенко Ганна 2315
Потапенко Олександр 561
Потапенко Ярослав 2315
Потоцька Тетяна 81
Прадід Юрій 3762
Пригоровський Віталій 562
Приймак Лілія 2628
Приймак Олена 2001
Приймачик Фаїна (Ф.М.) 135, 2191, 
3343
Примачик Ірина 2751
Пристай Богдан 709
Пристай Галина 2002
Присяжна Тетяна 1338
Присяжнюк Валентина 921
Присяжнюк Світлана 174
Притула Інна 806
Прихода Ірина 3344
Приходько Інна 228, 271, 311, 1455, 
3763
Приходько Оксана 1591, 1751, 
2890
Продан Іван 1459, 2784
Прокоф’єв Іван 1835, 3094, 3095, 
3345, 3764
Пронкевич Олександр 1836
Проскура Наталка 3518
Проскура Олена 3483, 3518
Прохорова Віра 1768
Проценко Оксана 2876
Проценко Тетяна 710



387

«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.

Покажчикімен*

Проць Любов 3096, 3346
Псарьова Олена 3914
Пузан Марія 3001
Пукас Надія 3347, 3348
Пультер Станіслав 47
Пура Ярослав 3834
Пустова Феня (Фаїна) 3765–3768 
Пушкар Наталія 3626
Пчілка Олена 266, 2673, 3517
П’янов Володимир 3073
Пясецька Людмила 337, 482–488 
П’ятаченко Сергій 2348
П’ятикоп Наталія 563

Раджанова Лариса 3000
Радзієвський Володимир 1317
Радик Леся 2008
Радишевський Ростислав 1867
Радішевська Оксана 3349, 3350
Радченко Наталія 711
Радченко Юлія 3351
Радчук Віталій 19–21, 1994, 2003, 
2192, 3918
Разумейко Марія 3546
Райська Любов 922
Рарицький Олег 2688, 3770
Рахова Галина 1258
Рева Олеся 3627
Ревуцький М. 3573
Регушевський Євген 2004
Редченко Олексій 2005
Редчиць Іван 3352–3358 
Рекіта-Пазуханич Ганна 1823, 2447
Ремінна Раїса 712

Реп’ях Станіслав 2540
Речка Анастасія 2316
Решетова Світлана 3359, 3360
Решетуха Соломія 2678
Решодько Лідія 713, 1028, 1722
Решодько Наталія 136
Рибалко Катерина 22, 24, 355, 969, 
1983, 2104, 2115, 2225, 2558, 2619, 
2842, 3002, 3836, 3970, 3987, 4029, 
4045
Рибалко Олександр 2051, 2115, 
2194, 2195, 3590
Рибчинський Юрій 3474
Рижкова Галина-Параскева 2877
Рижкова Ельвіна 1052
Рильський Максим 268, 270, 3003
Римарук Ігор 3004
Різників Олекса 3628
Різниченко Олекса 714, 3097
Різун Микола 3361, 3865
Рогач Оксана 715, 2006
Родіонова Інна 2464 
Розвозчик Петро 1420, 3005, 3098
Розлуцький Ігор 198
Розмаїта Людмила 477, 3362
Розсоха Антоніна 353
Розсошинська Ніна 3992
Розумний Ярослав 2725
Роман Міхал 3772
Романенко Юлія 717–719, 923, 
1060, 1482, 1741, 3773
Романенчук Богдан 2588
Романова Лідія 981
Романюк Євген 720, 721, 807, 808, 
924, 925
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Романюк Світлана 3886

Ромасевич Ольга 1615

Ромащенко Людмила 3774

Росіцький Роман 564

Ротару Софія 3474

Роянова Алевтина 565, 722, 1631

Рубан Василь 1812

Рубан Людмила 1351

Рубан Світлана 937, 1029

Рубчук Тетяна 496

Руданський Степан 272

Руденко Василь 566

Руденко Лідія 3006, 3007, 3099, 
3363

Руденко Микола 1816

Руденко Наталя 357

Рудиковський Євстафій 2650

Рудницька Ганна 1533, 1592

Рудницька Олена 3534

Рудницька Ольга 98, 137, 277, 723, 
1027, 1030, 1175, 1176, 1567, 1820, 
3008, 3809, 4034

Рудь Людмила 3364

Рудько Микола 567

Рукас Тетяна 1111, 1112, 1141

Руско Микола 3365

Руснак Ірина 2656

Русова Софія 3518, 3519

Рутецька Олена 3100

Рябус Валентина 1702

Рябуха Наталія 724, 725

Рязанова Олеся 1553, 3677

Ряст Юрій 3896

Сабадош Марія 726

Сабат Галина 1554, 2770

Савенко Тамара 3535

Савич Іван 1817, 3009

Савиченко Михайло 61

Савка Мар’яна 2517

Савченко Катерина 3366

Савченко О.Я. 393, 400

Савченко-Гнатюк Ольга 3474

Савчин Валентина 2370, 2371 

Савчинська Лариса 3775

Савчук Наталка 1503

Савчук Наталя 2890

Сагач Галина 23

Садівничий Володимир 3957

Садівська Валентина (В.М.) 60, 62, 
427, 1475

Садівська Тамара 2441

Сазоненко Галина 3583, 3584

Сакидон Сидір 1836

Саламаха Галина 1815

Салига Тарас 2547, 2598, 3776

Салій Степан 110

Самійленко Володимир 274

Самодай Людмила 727

Самолевська Ольга 3919

Самчук Лариса 516, 2094

Самчук Улас 250, 3520

Сандалович Ганна 3367

Сарапин Віта 2500

Сарапулова Євгенія 1078, 1113

Сасько Тамара 3585

Сафонова Анастасія 1376, 1397, 
3993

Сафроненко Петро 3368
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Сахарук Степан 138
Сахно Тетяна 1814
Сачко Мар’яна 2166
Свердан Тетяна 2007, 2008, 2167, 
3586
Сверстюк Євген 289, 2271, 2449, 
2683, 2901, 3033, 3445, 4011, 4049 
Свирида Раїса 3536, 3587, 3629
Світлична Леоніда 2106
Світлична Надія 3485
Світличний Іван 2106, 3010
Свято Роксоляна 1900
Святовець Віталій 2457, 2836
Севернюк Тамара 3101, 3369, 3474
Севрук Галина 3486
Селівачова Наталя 3630
Селігей Пилип 2009–2012 
Семенець Олена 2168
Семенова Світлана 3370
Семеног Олена 976, 1142, 2096
Семенчук Іван 2919, 3777, 3778
Семенюк Григорій (Г.Ф.) 348, 430, 
435
Семчук Дарія 902, 903
Сенченко Галина 4042
Серажим Катерина 3779
Серветник Фаїна 3371
Сергєєва Наталя 1079
Сергієнко Антоніна 1648, 1649
Сергієнко Валентина 1707
Сергієнко Віра 728
Сергієнко Микола 4026
Сердунич Любов 3372
Сердюк Михайло 81, 139
Сердюк Павло 1471

Середницька Анна 2215

Середюк Павло 3373

Сєдакова Ольга 3499

Сивачук Наталія 3588

Сивокінь Григорій 2272, 2312, 2317, 
2318, 2450, 2462, 2467, 2471, 2482, 
2529, 2589, 2590, 2605, 2632, 2689, 
2728, 2785, 2795, 3941, 3968

Сидоренко Василь 1377

Сидоренко Олеся 1964

Сидоренко Ольга 3374, 3537

Сидоренко Тетяна 729, 2398

Сидорук Галина 4030

Сизонов Дмитро 1080, 2013

Силенко Лев 3488

Силка Алла 730, 1081

Симоненко Василь 276

Симоненко Людмила 1881

Симоненкова Лідія 380, 388, 831

Симоненкова Тетяна 809, 964

Синьоока Тетяна 3375

Сипливець Світлана 2651, 2700

Ситченко Анатолій 1262–1265, 
1616, 1617, 1836, 3780

Сиченко Петро 3102

Сізова Ксенія 2676

Сікорська Зінаїда  1899, 2014 

Сімакова Л.А. 393

Сімович Василь 3446

Сімович Оксана 2169

Сіренко Володимир 3376 

Сіріньок Катерина 3103

Складаний Іван 3104, 3105, 3377, 
3378, 3516, 4118

Скоблікова Марія 4074
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Сковорода Григорій 2920

Сковронек Адель 3781

Скокун Людмила 3379

Скомаровський Вадим 3380

Скорський Микола 2568, 2624, 
2803, 3782

Скоць Андрій 1593, 2804, 2807, 
2837–2840 

Скрипіна Наталія 1052

Скрипник Анатолій 2417

Скрипник Ганна 3538

Скрипник Люба 1082

Скрипченко Надія 385

Скунць Петро 3381

Скуратівський Вадим 239, 293, 
2841

Скуратівський Леонід (Л.В.) 48, 82, 
380, 388, 425, 426, 429, 443, 607

Слабошпицький Михайло 200, 204, 
251, 456, 458, 459, 461, 2349, 2376,  
2394, 2468, 2475, 2479, 2481, 2625, 
2649, 2710, 2795, 3500, 3709, 3838, 
3968, 4038

Славутич Яр 3011

Слапчук Василь 278, 279, 1473, 3012

Слинько Іларіон 2015

Сліпушко Оксана 2705

Слоньовська Ольга 273, 428, 1159, 
1257, 1360, 1371, 1381, 1398, 1426, 
1476, 1555, 1556, 1594, 1595, 1734, 
2350, 2385

Слюсар Антон 1650, 1651

Смаль-Стоцький Степан 2017

Смілянець Марія 3631

Смілянська Валерія 1735, 2842

Смольницька Ольга 1521, 1596, 3382

Снєт Аліна 1632

Снісар Зінаїда (З.І.) 436, 440

Снітько Валентина 1827

Собецька Ірина 2757

Соболевська Світлана 456

Соболь Валентина 1328, 1373, 2635, 
3595

Соболь Оксана 3383

Сокіл Григорій 3461

Сокол Ігор 2018, 3589, 3632, 3633, 
3839, 3840

Соколова Софія 731

Соколовська Оксана 2356

Солецький Олександр 1266

Соловей Елеонора 2658, 2843

Соловей Наталія 1053

Соловей Олександра 1504, 1522, 
3106, 3888, 4113

Соловйова Марина 732

Солодуха Михайло 140, 141, 1114, 
3783

Солодущенко Олена 3841, 3921

Солодько Павло 2485

Солонина Є. 477

Солонська Наталія 3625

Сом Микола 1791, 1798, 1822, 2958, 
3013

Сопляк Кость 3590

Сорока Віра 2596

Сорока Галина 1523

Сорока Петро 190, 2273, 3495

Сосюк Наталя 1597, 3384, 3385

Сосюра Володимир 281, 3014

Софієнко Олексій 3107
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Софійчук Галина 1487, 1505, 1563, 
1633 
Сохацька Євгенія 242, 2199
Соя Борис 568, 1372, 1460, 1492, 
1557, 1558, 3386
Сподарик Галина 1267
Ставицька Леся 2020–2024, 2170, 
2171, 2518, 3784, 3922
Станко Оксана 1795
Старицький Михайло 284, 2902
Старовойтенко Інна 2866
Стасюк Неля 1695, 1696
Статєєва Валентина 2072
Сташків Ольга 1488
Стебельська Аріядна 2798
Стебленко Леонід 3387
Стельмахович Мирослав 733
Степаненко Микола 69, 2073, 3954
Степаненко Ніна 69
Степаненко-Мардус Оксана 832
Степанишин Борис 63, 83, 84, 142, 
224, 297, 1268, 1269, 1534, 1598, 
2422, 2458, 3785
Степанов Федір 4059
Степанюк Олена 2172
Степенко Галина 49
Степовик Дмитро 3937, 4089
Степчин Катерина 3388
Стефаник Василь 286
Стефанович Олекса 2327
Стефанович Тетяна 1378, 1752
Стеценко Василь 3993, 3994
Стеценко Галина 3389
Стеценко Ольга 1472, 1496
Стеців Лідія 734

Стецюк Надія 569, 570

Столяр Марія 3390

Стороженко Олекса 288

Стратілат Микола 4075

Стрийська Василина 4046

Стрілько Валентина 461, 464

Строганова Ганна 856

Струганець Любов 1115, 1122, 
2026, 2102

Струк Арсеній 3015

Струтинська Наталя 3000

Ступак Микола 90

Стус Василь 290, 1835, 3016

Стусенко Олександр 2878

Сулима Віра (В.І.) 165, 1162, 1163, 
1735

Сулима Микола (М.М.) 427, 1162, 
1163, 1735, 3963

Сулима Тетяна 2921

Сулятицький Микола 2742

Супрун Володимир 2641

Супрун Людмила 2027

Сурмієвич Ірина 1017

Сухарко Галина 1535

Сухомлинський Василь 292, 2922

Сушевський Богдан 1083

Сушкевич Тетяна 985

Сьомочкіна Олена 2630

Табачин Лариса 2633

Таванець Наталія 2028

Талалай Леонід 176, 1816

Таланчук Петро 1868

Танюк Лесь 2903
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Таран Людмила 2274, 2369, 2372, 
2629, 2938
Таран Надія 143
Тараненко І.Г. 2025
Таранік-Ткачук Катерина (К.В.) 
384, 403, 404, 406, 407
Тарасинська Інна 629
Тарасова Марія 2808
Тарасюк Галина 2607, 2933, 2939, 
2940, 2958, 3108, 3391, 3474
Тарнашинська Людмила 2410
Таровита Ірина 377, 1031
Татар Валентина 1493
Татаревич Галина 3591
Тебешевська Оксана 3109, 3786
Теклюк Варвара 735, 810, 2029
Теклюк Василь 3539
Теліга Олена 294, 3018, 3019
Тельчарова Валентина 1324
Темченко Зоя 1054
Тен Борис 2355
Тенькова Віра 3392
Тепла Юлія 2275, 2276
Теплінський Марко 1753
Терещенко Л. 3487
Терлецький Віктор 3523
Тесленко Оксана 811
Тетеріна Ольга 2373
Тимків Надія 211, 235, 1382, 1465, 
1564
Тимочко Петро 3393, 3394
Тимошик Микола 2200–2202
Тимченко В. 3787
Тимченко Тетяна 1004, 4090
Тимчик Анатолій 3592

Тисянська Маруся 1823
Тиховська Оксана 2647
Тихолоз Богдан 2173, 2277, 2631, 
2661, 2752, 2771, 2772
Тихолоз Наталя 2773–2775 
Тихолоз Сергій 1483, 3395, 3396, 
4007
Тихоненко Любов 3397
Тихончук Людмила 965
Тихоша Валентина (В.І.) 425, 426, 
438, 736–738, 812, 938, 947, 948, 
1156, 1271
Тишківська Надія 878
Тищенко Вікторія 3398
Тищенко Костянтин 24, 2030–
2032, 4011
Тищенко Оксана 1116–1118, 1143, 
3593
Ткач Алла 2098
Ткач Людмила 2033, 2107, 2111, 
2174, 4011
Ткаченко А.О. 384
Ткаченко Ірина 2538
Ткаченко Лариса 1342
Ткаченко Наталя (Наталія) 571, 
1361
Ткаченко Оксана 2034
Ткаченко Орест 2035
Ткачук Микола 904, 1735, 2753, 
2776
Ткачук Надія 3110
Ткачук Ореста 2036, 2074
Ткачук Павло 3399
Товканець Ганна 1857
Товстенко Вікторія 1119
Тодор Олена 3788, 3789
Тодорова Людмила 3400
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Токарик Марта 572, 1506, 1507
Токмань Ганна 25, 259, 261, 573, 
1272–1285, 1438, 1536, 1618, 1634, 
1697, 1725, 1726, 1754, 1769, 2639, 
3943

Томиліна Галина 3594

Топчій Сергій 3401–3403 

Тоцька Наталія 1120, 1121, 1144

Травнева С. 4110

Трач Н. 477

Трачук Галина 3017

Трегубова Галина 1084, 1085

Трессер Борис 3835

Третяченко Тетяна 3634

Троскот Ірина 3635

Трущина Ярослава 4026

Тулизик Петро 1779

Турло Ірина 144, 739, 813, 1427

Турчин Марія 1442, 1456

Турчин Ольга 858

Тюріна Тетяна 859, 1286

Тютюнник Григір 296, 2711, 2923

Тютюнник Григорій 2714

Тютюнник Любов 3995

Углова Ольга 291, 574, 1326, 3636

Удовиченко Микола 4116

Ужченко Віктор 3790

Уколова Ніна 1708

Українець Стефанія 1287

Українка Леся 298, 300, 1525

Уліщенко Андрій 966, 1288

Уліщенко Віолетта 1619

Умриш Надія 3871

Урсал Євгенія 3540

Усатенко Тамара 2037, 2087, 3596

Устинова Валентина 145

Ушкалов Олександр 2853

Фальківський Дмитро 302
Фаріон Ірина 26, 2038–2040, 2075, 
2076, 2175, 2176, 2226, 3447, 3949, 
4106
Фасоля Анатолій (А.М.) 370, 371, 
393, 575, 1289, 1431, 1477, 1513, 
1698–1704 
Фатіф Світлана 576
Федина Василь 1792, 1806, 1807
Федірко Анатолій 3637
Федоренко Валерій (В.Ф.) 27, 55, 
100, 128, 146, 147, 441–445, 740–
743, 990, 1018, 1032, 1569, 1652, 
1653, 1847, 2041, 2088, 3020, 3021, 
3791, 3945
Федоренко Віталій 2042
Федоренко Євген 2278
Федоренко Тетяна 1443
Федорук Любов 3111, 3404, 3405
Федунець Микола 3406
Федунович-Швед Оксана 2174
Федунь Марія 2867
Федчун Наталія (Наталя) 577, 
1484, 1705
Феллер Мартен 2043
Фенько Наталя 1290
Фесенко Віра 1819
Фесенко Оксана 744, 967
Филипович Павло 2729
Филипчук Зеновія 1776
Фисюк Ольга 3022 
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Філарет, патріарх Київський і всієї 
Руси-України 467
Філіппова Наталя 1291
Фока Марія 2701
Фоменко Ірина 1446
Фоміна С.П. 384
Форостюк Тетяна 745
Франко Іван 173, 304
Фурсова Людмила 578–580, 1362

Хайруліна Василина 360
Халіман Ганна 3637, 4033
Харасайло Наталія 3112
Хархун Валентина 2702
Харчук Борис 307
Харчук Олена 3731
Харчук Роксана 156, 263, 378, 1735, 
2374, 2805, 2879, 2880 
Хилюк Марія 1824
Хитровська Людмила 581, 582
Хмелюк Майя 1848
Хмілецька Світлана 1537
Ходанич Лідія 1292
Ходанич Петро 1292
Холодний Микола 148, 310, 1811, 
2904, 3113
Хоменко Ольга 2845
Хомич Ярослава 1599, 1600, 2962
Хоміч Міла 583, 584, 4046
Хомова Олена 2881
Хом’як Іван 149, 150, 746–752, 
1033, 2044, 2045, 3792, 3793
Хорозова Оксана 338
Хорошковська О. 388
Хорташко Галина 3407

Хоружа Людмила 1851, 1854
Хорунжий Юрій 2375, 4060
Храпач Григорій 3114
Христенок Віра 1137, 1139
Христіанінова Раїса 753
Хропко Петро (П.П.) 182, 184, 213, 
245, 287, 385, 387, 1293–1295, 1353, 
1474, 1497, 1509, 2510, 2602, 4038

Цаль Віта 1601
Царик Олександр 819, 914, 931
Цвенґрош Ґустав 197
Целік Андрій 3408
Церна Ганна 2351
Цимбалюк Василь (В.І.) 151, 362, 
430, 435, 585, 2519, 2646, 3409, 3794
Цишевська Лариса 586, 860
Ціхоцький Іван 2177, 2178
Цопа Оксана 587
Цурканюк Ольга 3638
Цушко Сергій 3410, 3411, 3896

Чабада Микола 152, 3597
Чабайовська Марія 1086, 1087
Чабан Світлана 879, 1055, 4034
Чабаненко Віктор 3795
Чайканин Андрій 3924
Чайковська Ванда 3598
Чайковський Андрій 312
Чайковський Богдан 2868
Чак Євгенія 2046, 2179, 2217–2220 
Чаклош Валентина 3115, 3412, 3413
Чамата Ніна 2846
Чеберяк Анна 2047
Чемеркін С.Г. 1123
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Чепурко Богдан 3414

Череватенко Леонід 250

Чередниченко Дмитро 2900

Черемська Ольга 1124

Черінь Ганна [Галина Грибінська] 
3448, 3495

Черненко Вікторія 4019

Черненко Олена 1602, 2905, 2924

Черниш Анатолій 1672–1674 

Чернікова Галина 3415

Чернов Леонід (Малошийченко) 
314

Чернюк Сніжана 2279, 2501, 2626

Чернявський Микола 316

Чехівський Олексій 2089, 2280, 
3416

Чешуріна Тетяна 1444

Чикаленко Євген 2281

Чимбір Наталія 1056

Чириба Василь 1432

Чирук Людмила 518

Чичибабін Борис 3417

Чопик Ростислав 2352, 2530

Чорнобель Олексій 3116

Чорномаз Наталія 4042

Чорнопиский Михайло 2612, 2652, 
3481, 3796, 3797

Чорноус Валентина 754, 1837

Чубач Ганна 3023, 3024

Чумак Василь 1861–1866

Чумак Тетяна 339, 588, 991, 1478, 
1794, 1828, 3001, 3418

Чупринка Грицько (Григорій) 318, 

3034

Чух Галина (Ганна?) 861, 1385

Чучка Павло 2048–2050 

Шабельникова Людмила (Л.П.) 
401, 425, 427, 797

Шалата Михайло 1515, 2489

Шалварова Катерина 3925

Шанько Григорій 3419

Шаповал Мар’яна 1125

Шаповалова Олександра 3420

Шапошнікова Ірина 2596

Шарапа Лариса 589

Шарпило Борис 2084

Шатківська Наталія 4120

Швець Алла 2754, 2777, 2778

Швець Віктор 1489, 3421

Швець Ганна 1709

Швець Іван 3025

Шевель Галина 3995

Шевельов Юрій (Шерех Юрій) 
320, 2051, 2627, 2851

Шевцова Лариса 992, 993

Шевцова Любов 1435, 1538

Шевченко Анатолій (А.Ш.) 14, 28, 
29, 204, 237, 275, 295, 2237, 2422, 
2423, 2445, 2451, 2462, 2469, 2483, 
2591, 2605, 2644, 2712, 2911, 2925, 
2926, 2911, 3940, 3951, 3968, 3990, 
3991, 4041

Шевченко Галина 1383

Шевченко Жанна 340, 1369, 1508

Шевченко Зоя (З.О.) 393, 403, 1445, 
1524, 1559, 1635, 1636
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Шевченко Людмила 1296, 2282, 
3017

Шевченко Ольга 1560

Шевченко Світлана 3117

Шевченко Тарас 3026

Шевчук Анатолій 3598

Шевчук Валерій 168, 2078, 2353, 
2494, 2506, 2531, 2601

Шевчук Оксана 2553

Шевчук Ольга 2052

Шевчук Тамара 3798

Шевчук Тетяна 1539

Шекера Василь 3599

Шекера Ярослава 2942, 3600

Шелест Володимир 2354, 2520

Шелестова Людмила 341, 342

Шелехова Галина (Г.Т.) 380, 388, 
406, 407, 425, 426, 429, 608, 833, 834, 
862–864, 905, 926, 968

Шеремета Віктор 3750

Шерех Юрій див. Шевельов Юрій

Шерудило Тетяна 355

Шершень Лариса 590

Шершень Мирослава 3422

Шешуряк Юлія 3423

Шиленко Юлія 2847, 3639, 4076

Шиманський Віктор 343, 344

Шинкаренко Олена 3424

Шинкарук Неоніла (Н.І.) 85, 372, 
429, 473, 4017, 4039

Шип Юрій 3027

Ширяєва Олена 3017

Шишко Оксана 755, 1626

Шишук Анатолій 591

Шкляревич Алевтина 3017

Школа Валентина 2788

Шкурупій Гео 2852

Шланчак Наталя 939

Шлома Антон 1822

Шляхова Валентина 949

Шляхова Нонна 2319

Шовкова Олена 1479

Шпильова Неля 592, 593, 1005

Шпиталь Анатолій 1449, 2605, 3640

Штивало Володимир 1006

Штогрін О. 469

Штонь Григорій 2452, 2715, 3522

Штонь Олена 1126, 2053

Шудря Микола 1818, 2594, 2677, 
2713, 3800

Шукатка Лариса 3425

Шульга Ніна 1561, 1813

Шуляр Василь 1297, 1298, 1637–
1641, 1777, 1803

Шумейкіна Алла 2054

Шумило Ірина 3462

Шумило Микита 2703

Шумило Наталя 315, 2320, 2569, 
2703, 2783

Шуневич Оксана 835

Шупта Дмитро 3426, 3850

Шурига Лариса 4042

Шутенко Юлія 1346, 1628

Щерба Таїсія 1299

Щербак Микола 3427
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Щербакова Алла 1603

Щербанюк Ірина 2723

Щербина Валентина 1512

Щербина Лариса 1654

Щур Ірина 3801, 4077

Юзва-Ясків Жанна 3463

Юзюк Вікторія 906, 1620

Юкало Володимир 1127, 1128, 
1177, 1300, 2055, 3477, 3641–3643, 
3802, 3803

Юніцька Наталія 3490

Юносова Валентина 2056–2058

Юранська Олена 1345

Юрійчук Наталія 836, 907

Юрченко Володимир 2782

Юферева Олена 2180

Юхименко Віталій 3428

Юхимчак Віктор 362

Юхимчук Олена 3118, 3429, 3430

Ющенко Віктор 4038

Ющенко Олекса 2459

Ющук Іван 30, 70, 447, 609, 610, 
756, 757, 814, 837, 880, 927, 1070, 
1161, 2059, 2060, 2079, 2116, 2221, 
3761, 3804, 4038

Яворівський Володимир 4046

Яворська Стефанія 64, 758–761, 
1129, 1145, 1146, 2099

Яглінська Олена 3889

Якименко Наталя 908, 969

Якименко Оксана 762, 2504

Якимів Оксана 1387

Яковенко Сергій 3017

Яковенко Тетяна 3431

Якубівський (Якубовський) Віта-
лій 3432–3435 

Якубовська Марія 2490, 2755, 2856

Яній Олена 594, 1562, 1796

Янович Тетяна 1270

Яновська Любов 2927

Яновський Юрій 322

Януш Олександр 2891

Януш Ядвіга 1130, 1131, 2108

Яременко Василь 2848

Яременко Світлана 1859, 1869

Яремко Ярослав 3805

Яремкович Марія 2599

Яремчук Ірина 2283, 2488

Яремчук Наталя 881, 882

Ярмолюк Алла 379, 381, 388, 766, 
1150, 1152, 1153

Ярова Алла 2181

Ярошенко Людмила 1301

Ярощук Світлана 1850

Яценко Борис 170, 2284

Яценко Наталя 883

Яценко Ніна 1399, 2182

Яценко Т. 403

Яценко Таміла 1302, 1307, 1416

Яцик Петро 4038

Яцина Наталія 3601

Яців Роман 4096

Яцків Наталія 1755
Ящембська Ірина 130
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Аврамчук Олександр 3990, 3998
Аврахов Григорій 3939, 3940, 3999
Агеєва В.П. 3757
Адаменко Микола 136
Алчевські, родина 3500
Ананченко Тетяна 3745
Андріанова Надія 2368
Андріяшик Роман 2330, 2376
Андрощук Катерина 1778
Андрухович Юрій 156
Андрущенко Т. 3776
Антоненко-Давидович Борис 158, 
1303–1307 
Антонич Богдан-Ігор 160, 242, 
1308–1310, 1650, 1750, 2244, 2290, 
2332, 2333, 2377–2381 
Антонович Володимир 3468
Антоновичі Омелян і Тетяна 4, 
3832
Ахматова Анна 3883

Бабелюк О.А. 3696
Бабляк Володимир 1779
Багмут Іван 2382
Багряний Іван 897, 1311–1317, 
2134, 2181, 2350, 2383–2385 
Бажан Микола 2386
Базилевич Анатолій 4071
Базилевський Володимир 2136
Бандура Олександра 1204
Барабаш Вікторія 3787

Барабаш Галина 3846
Барабаш Світлана 3787
Барабаш Юрій 3941
Баранов Віктор 586, 3787
Баранович Лазар (Лука) 902
Барвінок Ганна 2387, 2866, 2867, 
3501, 3502
Барка Василь 1318–1324, 1689, 
1719, 2147, 2270, 2334, 2388–2390, 
3652
Барт Ролан 2312
Барчан В. 3661
Басьо Мацуо 1832
Башилов Михайло 4073
Башкирцева Марія 4065
Бевзенко С.П. 2091
Бен Степан 1780
Бердник Олесь 162, 164, 3921
Бердник-Сокоринська Валентина 
164
Беринда П. 2090
Берло Ганна 2507
Бетховен 1317, 2677
Бибик С. 3648
Біла Анна 3697
Біла Лідія 123
Білас Михайло 4079
Білаш Олександр 3991
Біленко Зіновій 2368
Білецький Андрій 1147
Білецький Леонід 2783
Білецький Олександр 2391
Білик Іван 2266

Персоналії
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Білик Іван [Рудченко] 1739
Білозерський Василь 3469
Білокур Катерина 579, 1011, 1326, 
1327, 1848, 2122, 2392, 3919, 3992, 
4069, 4070
Білоус Дмитро 2963, 3835, 3942
Білошенко А.А. 3794
Біляєв Олександр  (О.М.) 56, 3971, 
3972, 4000
Біляїв Володимир 3035
Білясник Михайло 152
Близнець Віктор 2393, 2394
Бодянський Осип 167
Божко Сава 2395
Бойко-Блохин Юрій 3973
Болсуновський Карло (Костянтин 
Васильович) 2646
Бондаренко Ганна 3787
Бондаренко Іван 3850
Борзенко О.І. 3806
Боровський Я.Є. 3654
Боршош-Кум’ятський Юлій 2396
Братан Микола 1299
Бредбері Рей 1749
Бронте Шарлотта 1837
Бугайко Тетяна Федорівна 3925, 
3993, 3994
Будний Степан 1781, 1782
Булаховський Леонід 1147
Буртовий Анатолій 4080
Бусел В. 3656

Вайлд Оскар 1742
Вакуленко С. 3727
Василега-Дерибас М. 3656

Василенко Михайло 3808

Васильченко Степан 2397

Ващенко Григорій 3503, 3505

Величко Самійло 1328

Величковський Іван 2398

Венжинович Наталя 3840

Веремєєва І. 3644

Верлен Поль 1741

Вернадський Володимир 1740

Вертій Олекса 3669

Верхратський Іван 171

Винниченко Володимир 173, 174, 
1329–1336, 1742, 2399–2409, 3702, 
3711

Виродова-Готьє Валентина 4081

Вихованець Ігор 3691

Вишенський Іван 1558

Вишня Остап [Павло Губенко] 493, 
571, 1337, 1338, 1642

Вільде Ірина 2293, 2410

Вінграновський Микола 176, 1783, 
2411–2414 

Вітренко Раїса 3943, 3974

Власенко Олександр 3374

Влизько Олекса 179

Возняк Михайло 2231

Воловець Лев 3785

Волошина Ніла (Н.Й.) 1204, 3975

Воробйов Микола 1632

Воробкевич Сидір 180

Ворон А. 1154

Вороний Микола 587, 1339–1342, 
2415, 2416

Воронько Платон 724, 725, 2417
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Гаврилюк Олена 3944

Гадзінський О.Є. 3807

Гайдаєнко І.В. 1160, 3792

Гайне Генріх 1744

Галан Ярослав 2351

Гальонка Олексій 3945

Гальченко Г. 3832

Гальченко Сергій 3776

Гарбуз Володимир 4082, 4083

Гарбуз Терентій 1145

Гармаш Марія 114

Гарсіа Лорка Ф. 1835, 2333

Гей Василь 584

Герасим’юк Василь 153

Гете 1833

Глазова Олександра 121, 1161, 
3811

Глазовий Павло 2418

Глібов Леонід 182, 1343, 1344, 1656, 
1657, 1667, 1706

Глушко Олександр 1345, 1784, 3781

Гнатишак Микола 2275, 2277

Гнатів Я. 3808

Гнатюк Володимир 3643

Гнатюк Іван 1713

Гнідан Олена 3660, 3702

Гнідич Микола 2362

Гоголь Микола 2264, 2268, 2271, 
2321, 2756, 2789, 2901, 3813, 4091

Голобородько Василь 1346, 1632, 
1785, 1786, 2419, 2420

Голобородько Ярослав (Я.Ю.) 
3743

Головащук Сергій Іванович 3758

Головко Андрій 1347, 2421–2423

Голоскевич Г. 2090 

Голянич М.І. 3750

Гомон Петро 1273

Гонта Іван 2322

Гончар Олесь 507, 897, 1348–1351, 
2137, 2144, 2424–2431, 4001

Горак Роман 1562, 3808

Горацій 2357

Горбаль Микола 2240 

Гордєєва Л.М. 3830, 3844

Гординський Святослав 1754, 2432

Горик Ніна 138, 4030

Горлач Степан 3838

Горловий Михайло 4084

Горська Алла 4064

Горький Максим 175, 2278

Горячева Оксана 97

Готовська Валентина 3787

Грабовський Валентин 1787

Грабовський Павло 184, 2433, 2434  

Гребінка Євген 2435

Гренджа-Донський Василь див. 
Ґренджа-Донський Василь

Гречанюк Сергій 3976

Григоренко Петро 1624

Григорів Михайло 1632

Гримич Галина 3733

Гриндюк Раїса Дмитрівна 3977

Гриневичева Катря 2340

Гриценко Надія 119

Гриценко П. 3589

Грищенко Арнольд Панасович 
4002



401

«Дивослово»: 
Бібліограічний покажчик 1994–2010 рр.

Персоналії

Грімм, брати 1836

Грінченко Борис 186, 548, 1352, 
1353, 1644, 1718, 1978, 2056, 2146, 
2253, 2436–2438, 3470, 3506, 3559, 
3681, 3822

Грінченко Настя 3508

Гром’як Роман 3768

Гроссман В. 2334

Грушевська Катерина 3471, 3510

Грушевський Михайло 188, 2068, 
3472, 3635, 3655

Гузар Зенон 3805

Гулак-Артемовський Петро 2439

Гуляєва Наталія 4085

Гуменна Докія 190, 2440, 2441

Гутиря І. 3837

Гутиря С. 3837

Гуцало Євген 1354, 1355, 2330, 
2442–2445, 4003

Гуць Михайло 134

Гюго Віктор 2236

Ґренджа-Донський Василь 2446, 
2447

Даниленко Володимир 2873

Данилюк І. 3744

Дараган Юрій 192

Дашкевич Микола 3473

Девдера Михайло 82, 124

Демчук Олег 94

Дем’янівська Людмила (Л.С.) 3678, 
3702, 3732

Денисюк Іван 2283, 3738

Дзеверін І. 3694

Дзерович Юліян 3511
Дзюба Іван 1934, 2237, 2448–2450, 
3692, 3776
Діденко Василь 1790–1792 
Дікінсон Емілі 1737
Дімаров Анатолій 2451, 2452
Дмитренко Галина 144, 3668
Дмитренко Микола 3659, 3668, 
3795
Дмитрієв О. 3656
Дніпрова Чайка 2453
Довбуш 2290
Довга Ольга Михайлівна 3761, 
4004
Довгоп’ят Ольга 2971
Довженко Олександр 194, 562, 
1255, 1356–1362, 1662, 1692, 1749, 
1848, 2156, 2454–2459, 2918, 2981, 
3016, 3827
Домалега Тетяна 112
Домонтович Віктор 2131, 2460, 
2461
Доненко Людмила 95
Донцов Дмитро 2295, 2862
Дончик Віталій 2462, 2463
Дорошенко Володимир 3825
Дорошенко Сергій 2092, 2093
Достоєвський Федір 1739
Драгоманов Михайло 196, 1904, 
1962, 2255, 2323, 2613, 2726
Драгоманови 3482
Драй-Хмара Михайло 2464
Драч Іван 373, 1363, 1364, 2138, 
2465–2469, 3969
Дровняк Никифор 4061
Дрозд Володимир 2130, 2330, 3968
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Дроздовський Дмитро 337

Дрофань Анатолій 1793, 1794

Дудик Петро 3946

Думан Тетяна 4086

Дунаєвська Лідія Францівна 4005

Духнович Олександр 1795

Дущак Ганна 1796, 3867

Євшан Микола 198, 2245

Єлисеєва Світлана 135 

Єрмоленко С. 3648

Єфремов Сергій 2090, 2245, 2255, 
2259, 2280, 3512

Єфтемій Валентина 122

Жемчужников Лев 3638

Жердинівська Маргарита 3783

Житецький Павло 2094

Жовтобрюх Михайло 2095

Жук Михайло 1841, 2470, 3615

Жулєва Любов 129

Жулинський Микола 1204, 1216, 
2471, 3813

Журлива Олена 1797, 3626

Забарний О.В. 3807

Забашта Любов 3626

Забаштанський Володимир 1365, 
2472, 3180

Заболотний Віктор3791

Заболотний Олександр 91, 118, 
3791

Забочень М. 3707

Загірня Марія 2473

Загнітко А.П. 3762

Загребельний Павло 200, 1366–
1369, 2475–2479, 3968

Зайцев Павло 2480

Закревська Ганна 2846

Заньковецька М. 594

Зарва Вікторія 3667

Зарецький Віктор 4066

Зарівна Теодозія 2877

Засенко Петро (П.П.) 1798, 3978

Захаренко Олександр 2096

Захарченко Василь 2481

Збруцька Оксана 4087

Звірик Анатолій 1799

Земляк Василь 2482, 2483

Зеров Микола 2150, 2274, 2357, 
2359, 2484, 2485

Зимомря Микола 3947, 3948

Зіньківський Трохим 202, 2146, 
3681

Зірка Олеся див. Косач-Кривинюк 
Ольга

Значко-Яворський Мелхіседек 
(Матвій) 2486

Зорівчак Роксолана 2097, 3776

Зубицька Наталія 1800

Зубков Микола 3949

Іваненко Галина 2873

Іваничук Роман 204, 1370–1372, 
2266, 2487, 2488

Іванишин Петро (П.В.) 3673

Івасюк Володимир 3474
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Ільєнко Іван 3778
Ільницький Микола 2489, 3646, 
3735
Ісат Ю. 3744

Йовенко Світлана 2877

Кабиш О.О. 3734
Кавалерідзе Іван 4077
Казакова В.О. 3844
Казка А. 2325
Калашник В.С. 3649
Калинець Ігор 206, 2333
Калинович Михайло 1147
Калинці Ігор та Ірина 2490
Каменський Федір 3624
Камю А. 1748
Капустянський Іван 2695
Караванський Святослав 1147, 
2098
Караман О.В. 3814
Караман С.О. 3651, 3798, 3814
Карпенко-Карий Іван 1374–1378, 
1630, 1633, 1712, 2491, 2492, 3678
Карпіловська Є.А.  3760, 3820
Касіян Василь 1849
Качуровський Ігор 208, 2493, 2494
Кащенко Адріан 1646, 1688, 2495, 
2496
Квітка-Основ’яненко Григорій 
1379, 1626, 1721, 2497, 2498
Кисельов Леонід 2499
Кифішин Анатолій 3810
Кіраль Сидір 3681, 3897, 3950
Кісь Роман 3726

Клен Юрій (Освальд Бургардт) 
2500
Кленович Себастьян 903
Клименко І.В. 3734
Клименко Н.Ф. 3760
Клочек Григорій 3670, 3701, 3723
Кобилянська Ольга 495, 1380–
1383, 1655, 1685, 2120, 2152, 2501–
2504, 3332, 3603
Кобринська Наталія 211
Коваленко Надія 115
Ковалів Юрій (Ю.І.) 3658, 3663, 
3671, 3755
Ковальов В.П. 3788
Ковальчук Олександр 3809
Ковальчук Олеся 113, 116, 4030
Ковченюк Степан 2368
Козак Стефан 3774
Колесникова Єлизавета 131
Коломієць Володимир 2505
Коломієць М.П. 3719
Коломієць Олексій 1384
Колпакова Наталія 4088
Комарова Галина 2861
Комацу Кацуске 2845
Кондратович Олександра (О.П.) 
3752, 3753
Кониський Георгій 2506
Кониський Олександр 213, 215, 
2507–2510 
Кононенко В. 3718
Кононенко В.І. 3789
Кононенко Д. 1771
Концевич Євген 1801
Коняхіна Ганна 143
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Кордун Віктор 1632
Корницька Г.Г. 3830, 3844
Королева Наталена 2511
Королів-Старий Василь 1385
Корчинський Василь 4089
Косач Ольга Петрівна див. Пчілка 
Олена
Косач Юрій 2512
Косач-Кривинюк Ольга  3475
Косачі, родина 2890, 3492, 3738, 
3769
Косинка Григорій 217, 218, 1386, 
1387, 2897
Костельник Гавриїл 3855
Костенко Ліна 220, 569, 1188, 
1388–1399, 1608, 1722, 2168, 2172, 
2513–2520, 3433, 3670, 3787
Костецький Ігор 2521
Костомаров Микола 2522, 2523, 
3513
Костюк Григорій 1960, 2524, 2525, 
3720
Котик Раїса 511, 1802
Котляревський Іван 896, 1400–
1404, 1626, 1672, 2128, 2352, 2526–
2531, 3923
Коцур Віктор 3897
Коцюба Леся Йосипівна 3476
Коцюбинська Михайлина 2532, 
3815
Коцюбинський Михайло 373, 
1405–1416, 1738, 1841, 2153, 2278, 
2281, 2533–2538, 3635, 3709
Кочевський Віктор 3979
Кочерга Іван 1417, 2539
Кочерган Михайло (М.П.) 3687, 
3731

Кочур Григорій 1418, 2360, 2368, 
2370, 2375
Кошелівець Іван 2540
Кравець Л.В. 3773
Красівський Зеновій 1419
Красюк Людмила 4090
Кратасюк Людмила 126
Кремінь Дмитро 1803
Криворучко Катерина 3622
Крижанівський Степан 3951
Кримський Агатангел 222, 1893, 
2142, 2174, 2541
Кропивницький Марко 2542–2545
Крушельницький Мар’ян 2232
Кубарич В.М. 1083
Кудлик Роман 2546, 2547
Кудрявцев Михайло 3764, 3782
Кузнецов Ю. 1161
Кузьмич Володимир 1420, 1804
Кузякіна Наталя 2864
Куліш Микола 755, 1421–1424, 
1970, 2165, 2232, 2351, 2548–2553
Куліш Пантелеймон 224, 225, 
1425–1427, 1965, 2182, 2229, 2238, 
2358, 2367, 2554–2557, 2884, 3669, 
3763
Кундзіч Олексій 2558
Купрін Олександр 1743
Купчинський Роман 228
Курбас Лесь 2232, 2559, 3642
Курило Олена 2090, 2099
Курочка Анатолій 1805
Куцевол Ольга (Ольга Миколаїв-
на) 1729, 3952
Куценко Леонід 3647, 3747
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Кучерява Зоя 132
Кушнір Веніамін 4068

Лаборєва Ольга 3854
Лавріненко Юрій 2560
Лавро Кость 4091
Лавров Дмитро 3842
Ланська (Яковлєва) Н. 2859
Латник Г. 3656
Левицький Модест 2561, 3477
Левун Віталій 3822
Легіт Андрій 1428
Ленін 1900
Леонтович Володимир 2562
Лепкий Богдан 1429–1432, 2151, 
2167, 2563–2568, 3641, 3680
Лєнік О.-Л. 2711 
Липа Іван 2569
Липа Юрій 2570, 2571
Лисенко Микола 2723
Литвиненко Володимир 3834
Лиходід Микола 1806
Лісняк Василь 1807
Лісова Людмила 145
Лобач-Жученко Борис Борисович 
4006
Лотоцький Антін 230, 2340
Лубківський Роман 1717
Лузан Віктор 4118
Лукаш Микола 1147, 1808, 2174, 
2370, 2371, 2374
Луценко Дмитро 1809
Любченко Аркадій 2572–2574 
Лятуринська Оксана 496
Ляшенко Микола 3822

Ляшкевич А.І. 1160, 3792

Магомет Йосип 3626
Мазепа Іван 281, 1491, 1622, 1751, 
1760, 2167, 2326, 2336–2339, 2341, 
2349, 2567, 3014, 4057
Мазепа-Колядинський Іван 902
Мазуркевич Олександр 1231
Майданович Тетяна 581, 582
Майданська Софія 2877
Майстренко М. 3706
Мак Ольга 3799
Макаренко Володимир 96
Максимович Десанка 2575
Максимович Михайло 3756
Маландій Олександр 2576
Маланюк Євген 232, 1433–1435, 
1635, 1673, 2244, 2251, 2252, 2322, 
2348, 2350, 2577–2591, 3747
Малицька Костянтина 3478, 3479
Малишко Андрій 373, 591, 1436, 
1437, 2592–2594, 2918
Малкович Іван 153, 2132, 2595
Мамченко Тетяна 149
Марко Василь 3780
Маркович Дмитро 2596, 2597
Маркушевський Петро 3953
Марочко Василь 3662
Мартович Лесь 1438
Марченко Валерій 127, 2240
Марченко Ніна Михайлівна 127
Марчук Іван 4092
Масенко Лариса 3848
Масенко Терень 2869
Матвієнко Антоніна 3721
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Матіос Марія 1439, 2872
Мацько Любов 130, 1158, 3710, 
3773, 3798, 3954, 3955
Мацько О.М. 1158, 3710, 3798
Медушевський Андрій 3995
Мельник Ніна 141
Мельник Ярослава 3766
Мельничайко Володимир 53
Мельничук Тарас 234, 235
Метчик Надія 137
Микита Володимир 4093
Мирний Панас 1182, 1440–1445, 
1664, 1718, 2160
Мирний Панас та Білик Іван 1739
Миронюк Лавро 2598
Мисик Василь 2368
Михайличенко Гнат 2599
Михайлишин-д’Авіньйон Тетяна 
(д’Авіньйон Тетяна) 4078
Мізюк Ірина 150
Міцкевич Адам 2297
Міщенко Дмитро 1810
Мова (Лиманський) Василь 2600
Мовчан Раїса (Р.В.) 1204, 1216, 
1731, 3663, 3671, 3672, 3737, 3755
Мовчун Антоніна 3739, 3819, 3980
Могила Петро 2601
Мозер Міхаель 3727
Молодова Л.В. 3719
Мольнар Михайло 1811
Мопассан Гі де 1755
Морачевський Пилип 2602
Мордовець Дмитро 1217
Морозова Л.Г. 3830, 3844
Мосендз Леонід 1446, 2603

Москалець Кость 2879
Москвич Володимир 148
Мотрич Катерина 2604
Мушкетик Юрій 237, 2605–2607 

Навроцький Олександр 3480
Надіїн Дмитро 2608
Наєнко Михайло 3645, 3772, 3981
Назарук Осип 1447–1449 
Невінчана В. 1771
Неліна Тетяна 1450, 3956, 4025, 
4030
Нестайко Всеволод 1451
Нечуй-Левицький Іван 239, 731, 
1182, 1452–1456, 1661, 1710, 1718, 
2367, 2609–2612, 3515
Николин Микола 133
Нитченко (Чуб) Дмитро 3823, 3861
Ніковський Андрій 2613
Нудьга Григорій 3797

Обжирко Н. 1768
Огієнко Іван 241, 242, 1960, 2100, 
2101, 2194–2202  
Олесь Олександр 245, 247, 1457, 
2345, 2348
Олійник Борис 580, 2614, 2615, 
3982
Оліфіренко В.В. 3754, 3767
Оліфіренко С.М. 3754, 3767
Ольжич Олег 248, 250, 1458–1460, 
2143, 2350, 2616, 2617, 3812
Омельчук С.А. 1160, 3792, 3793
Онацький Никанор 1839
Онкович А.Д. 3846
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Онкович Г.В. 3846
Онкович Дмитро 1461, 2618, 2619
Орел Лідія 3845
Орест (Зеров-Орест) Михайло 
2620
Оріховський Роксолянин Станіс-
лав 2040
Орлик Пилип 2895
Орлюк Ярослав 97
Осипенко Поліна 732
Осьмачка Тодось (Теодосій) 251, 
1462, 2279, 2364, 2621–2627, 3661, 
3685, 3771
Островський О. 1753
Охріменко Павло 3957

Павленко Степан Онисимович 
3516, 4007
Павлик Михайло 2628
Павличко Дмитро 253, 373, 1463, 
2629–2631 
Павлишин Марко 2632
Пазяк Михайло 3481
Палій Семен 3547
Панченко Володимир (В.Є.) 3663, 
3671, 3711, 3746, 3755, 3958
Паньків Володимир 3884
Панько Т.І. 3690
Параджанов Сергій 3635
Паращич В.В. 3844
Парфанович Софія 2633
Пархоменко Олександр Микола-
йович 3996, 4008
Пасічник Василь 4120
Пасічник Євген 56, 3703, 3708, 
3775, 3786, 3983, 4009

Пачовський Василь 1222, 2634, 
2635

Пашко Атена 3891

Пашковський Євген 2876, 2879

Пентилюк Марія (М.І.) 1160, 3725, 
3792, 3959

Первомайський Леонід 255

Перебийніс Петро 1812, 2136

Перейма Ака 4094

Перепеляк Іван 1813

Петлюра Симон 3912

Пещак Марія Михайлівна 3700, 
3758, 3759, 3804

Підмогильний Валер’ян 257, 551, 
1464, 1465, 1651, 1748, 2171, 2636, 
2637, 2883

Підпалий Володимир 1466–1468 

Плівачук Катерина 151

Плужник Євген 259, 261, 2638, 2639

Плющ М.Я. 3651, 3814

Побелян Микола 125, 1814

Погребенник В.Ф. 3663, 3671, 3755

Погребенник Федір 3679, 3997

Погрібний Анатолій 3984, 4010

Поліщук О. 3707

Поліщук Ярослав 3695

Полтава Леонід 2640

Понеділок Микола 2641

Пономаренко В.М. 3716

Пономарів Олександр Данилович 
3784, 3985

Попович Євген 2372

Портяк Василь 263

Потебня Олександр 320, 1147, 
2010, 3726
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Потіха В.В. 1730
Приймаченко Марія 4067
Прилипко Віталій 3822
Приступов Петро 3571
Приходько Інна 3664, 3683
Прісовський Євген (Є.М.) 3674
Прокопович Ф. 2090
Просалова Віра (В.А.) 3675
Прус Болеслав 1736
Пультер С.О. 3686
Пулюй Іван 2367
Пура Ярослав 3834
Пушкарьов Андрій 4095
Пушкін Олександр 1751, 2341, 2359
Пушко Віра 3652
Пчілка Олена 265, 1663, 2102, 2642, 
3482, 3769
П’янов Володимир 3969

Ревенко Едуард 4102
Рембо А. 1750
Реп’ях Станіслав 3960
Рєпін Ілля 3624
Рєпніна Варвара 1591, 2835
Рибалко Катерина 2225
Рибалко Олександр 2103, 2104, 
3002, 4011, 4012
Рильський Максим 267, 269, 532, 
1469–1472, 1707, 2263, 2274, 2643–
2647, 2945, 3011, 3354, 3575, 3623, 
3778, 3890, 3920
Рильський Тадей 3565
Римарук Ігор 2648
Різниченко Олекса 1815, 3699
Різун Микола 3865

Рільке Р.-М. 2365
Річ Віра 3776
Рожило Лариса Павлівна 3961
Рожко Мирослава 4096
Розвозчик Петро 92, 3916
Роздобудько Ірен 2871
Роздобудько Яна 4097
Романов Борис 4098
Руданський Степан 271, 1473
Руденко Микола 1816, 2649
Рудиковський Євстафій 2650
Рудницька Ольга 146, 1172
Рудницький Ярослав 2105
Русанівський Віталій 3688, 3700, 
3758, 3986
Русова Софія 3483, 3493, 3518
Руставелі Шота 1834

Савич Іван 1817
Савченко Катерина 3849
Савченко Л.Г. 3649
Савчук Євген 247
Сагайдачний Петро 1217, 2784
Самійленко Володимир 273, 1474, 
2651, 2652
Самчук Улас 1475–1479, 1652, 
1704, 2334, 2653–2656 
Свербигуз Володимир 3748
Свідер Полікарп 3938, 3970
Свідзинський (Свідзінський) Во-
лодимир 1276, 2325, 2657, 2658
Світлична Леоніда 3815
Світлична Н.О. 2659
Світлична Надія 3815
Світличний І.О. 2659
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Світличний Іван 1188, 2106, 2240, 
2290, 2865, 3484–3487, 3815
Севрук Галина 4099
Семенюк Григорій 3736, 3809 
Семеренський Віктор 3796
Сент-Екзюпері Антуан де 1747
Сердюк П.О. 3807
Сивокінь Григорій 3962, 3963
Сидоренко О. 1158, 3710
Сидоренко О.М. 3798
Силенко Лев 3488
Симоненко Василь 275, 373, 1480–
1484, 1700, 1716, 1818, 2660, 2661, 
3277
Ситченко Анатолій 3724
Сімович Василь 2114
Скобліков Олександр 4074
Сковорода Григорій 577, 1467, 
1485–1489, 1898, 2155, 2352, 2662–
2665, 3518, 3509, 3640
Скоропада Олекса Андрійович 
4013
Скорський М. 3771
Скринник-Миська Дарина 4100
Скрипка Тамара 3738
Скрипник Микола 2069
Скрипник Ніна 111
Скунць Петро 102, 1819, 3673
Скуратівський В[асиль] 593
Скуратівський Леонід  56
Слабошпицький Михайло 1788, 
3685
Славутич Яр 1490, 3741
Слапчук Василь 277, 1820
Сластіон Опанас 1843

Сливка Андрій 3876
Словацький Юліуш 1491
Слоньовська Ольга 3703, 3708, 
3712, 3775, 3786
Слюсаренко Віктор Григорович 
4014
Смаль-Стоцький Степан 2107
Соболь Валентина 3677, 3714, 3765
Сокульський Іван 1821, 2240
Соловець Лариса 3739
Сологуб Н.М. 3700
Солопенко В. 1154
Сом Микола 1822, 3964
Сорока Петро 3698
Сорока Ярослав 2273
Сосюк Наталка (Наталя) 128, 142
Сосюра Володимир 280, 504, 529, 
1493, 1622, 1751, 2252, 2666–2669, 
2901
Сподарець М.П. 3806
Ставицька Леся 3779, 3801–3802
Сталін 2065
Старицька-Черняхівська Людми-
ла 2253 
Старицький Михайло 282, 283, 
1494–1497, 2108, 2373, 2670–2673, 
3632, 4057
Старовойтова Надія 4101
Стебловська Леоніла 4102
Стельмах Михайло 1612
Степаненко Лідія 140
Степанишин Борис 56, 3665, 3749, 
3827, 3965
Степенко Г. 3656
Стефаник Василь 285, 374, 1498–
1508, 1658, 1755, 2674–2677
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Стешенко В. 14 

Стешенко Іван 2860, 3489

Стешенко Ірина 2361, 2368

Стороженко Олекса 287, 1509, 
2678

Стратілат Микола 4103

Стус Василь 289, 494, 500, 547, 570, 
1188, 1510, 1511, 1624, 2118, 2123, 
2129, 2133, 2135, 2141, 2157, 2240, 
2365, 2679–2689, 2901, 2913, 3770

Сулима Тетяна 2863

Сумцов Микола 3553

Сусь Олександр 4104

Сухомлинський Василь 291, 673, 
674, 933, 1512, 2690, 3490, 3491, 3636

Сушевський Богдан 3712

Тараненко Олександр Онисимо-
вич 3758

Тарнавський Юрій 2691

Тарновецька Л.О. 3820

Тарновський Василь 2624

Тарновські 2260

Теліга Олена 293, 526, 1460, 1513

Тен Борис [Микола Хомичев-
ський] 2109, 2355, 2356, 2368

Терещенко Микола 2868

Тесленко Архип 2692

Тесленко-Пономаренко Людмила 
4105

Тимченко Є. 2090

Тимченко Марфа 4063

Тисянська Маруся 1823

Тихоша В.І. 3651, 3814

Тичина Павло 512, 1514, 1515, 
1694, 1695, 1741, 2126, 2139, 2161, 
2162, 2325, 2693–2703, 3491, 3633, 
3860, 3921
Тищенко Костянтин 3730
Ткач Людмила 3729
Ткаченко Анатолій 3717
Ткаченко Орест 3728
Ткачук Микола 3809
Тобілевич Іван див. Карпенко-Ка-
рий Іван
Тодор О. 3648
Токмань Ганна 3751, 3897
Толочко П. 10
Толстой Л.М. 2366
Трач Ігор 3698
Трублаїні Микола 1643
Тулуб Зінаїда 2704
Туптало Дмитро 3714
Тургенєв І. 1746
Турівський Кирило 2705
Тютюнник Григір 295, 1516–1524, 
1659, 1683, 1687, 1743, 1745, 2164, 
2266, 2330, 2706–2713 
Тютюнник Григорій 1671, 2140, 
2714, 2715, 4019
Тютюнник Л. 3656
Тютюнники Григорій та Григір 
2924, 3666

Українка Леся 297, 299, 839, 1276, 
1525–1539, 1626, 1668, 1705, 1744, 
1824, 1964, 2117, 2119–2121, 2127, 
2166, 2227, 2716–2742, 2882, 2890, 
2891, 3491, 3492, 3493, 3521, 3522, 
3545, 3617, 3626, 3634, 3644, 3757, 
3910, 4102
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Ухань Василь Михайлович 2910

Ушинський Костянтин 3523

Фальківський Дмитро 301

Фаріон Ірина 3682, 3722

Фасоля Анатолій 367

Федина Василь 1790

Федоренко Валерій 3715, 4015

Федоренко Євген 3494, 3777

Федунець Микола 3847

Федькович Осип 2743

Федькович Юрій 2363

Фечко-Каневська Олена 3824

Фещак Василь Васильович 4016

Фисюк Ольга 147

Фольварочний Василь 2881

Фомін Євген 2744

Франко Іван 303, 305, 368, 552, 
1231, 1276, 1540–1562, 1686, 1736, 
1745, 1746, 1753, 2075, 2076, 2139, 
2173, 2177, 2178, 2227, 2233, 2297, 
2350, 2684, 2745–2778, 2859, 2889, 
3608, 3635, 3669, 3766, 3805, 3808,  
3827, 4109

Франко Ольга 3386

Франчук Валерій 4107

Харчук Борис 306, 1747, 2124, 2273, 
2779

Хвильовий Микола 1563, 1564, 
1709, 1740, 2170, 2572, 2780–2782 

Хілліг Гьотц 3662

Хіно Такао 3850

Хмельницький Богдан 2353, 2476

Холодний Микола 308, 309

Хорунжий Юрій 3705

Хоткевич Гнат 2783, 3635

Христіанінова Раїса 139

Хропко Петро 3676, 3736, 4017

Худенко Галина 3987

Цимбалюк Василь (В.І.) 1730, 3657, 
3689, 3732, 3966

Цюпа Іван 1512

Чайковський Андрій 311, 1217, 
1565, 2784

Чайковський Богдан Йосипович 
3988

Чак Євгенія 4018

Чалий Сава 1630

Чендей Іван 1825, 1826, 2163, 2785

Черевичний Д. 1771

Чередниченко Дмитро 3829, 3989

Черемський Петро 3796

Черемшинський Остап 3643

Черінь Ганна 3495

Черкасенко Спиридон 1217, 1566, 
1567, 2786–2788 

Черненко (Черненко-Тютюнник) 
Олена Федотівна 3666, 4019

Чернишевський М.Г. 2129

Чернов Леонід (Малошийченко) 
313

Чернявський Микола 315

Честахівський Григорій 3612
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Чехівський Олексій Олександро-
вич 3938, 3970

Чехов Антон 2347

Чижевський Дмитро 2789–2791

Чикаленко Євген 2243, 2866

Чіп Наталя 3644

Чорновіл Вячеслав 2240

Чуб Дмитро див. Нитченко Дми-
тро

Чубай Грицько 2792 

Чубач Ганна 1827

Чубинський Павло 557, 1568, 1569

Чуйко Володимир 3816

Чумак В.В. 3700

Чумарна Марія 117

Чупринка Грицько (Григорій) 317, 
2345, 2793

Шашкевич Маркіян 2175, 2332, 
2794

Шевельов Юрій 319, 2110, 2111, 
2850, 2851, 3836

Шевченко Анатолій 2795, 3833, 
3967

Шевченко Станіслав 1828

Шевченко Тарас 22, 203, 498, 499, 
506, 510, 524, 531, 538, 565, 568, 
575, 583, 588, 611, 858, 1019, 1430, 
1570–1603, 1609, 1653, 1665, 1666, 
1683, 1693, 1714, 1717, 1737, 1754, 
1833, 1838, 1840, 1842, 1843, 1845, 
1846, 1849, 1877, 1882, 1963, 2125, 
2149, 2154, 2158, 2159, 2176, 2202, 
2229, 2236, 2238, 2260, 2263, 2267, 
2270, 2271, 2279, 2280, 2295, 2321–

2324, 2341, 2480, 2568, 2660, 2689, 
2796–2848, 2857, 2885–2887, 2901, 
2902, 2907, 2951, 3004, 3287, 3443, 
3519, 3524, 3547, 3602, 3606, 3607, 
3610–3612, 3614, 3616, 3619–3621, 
3624, 3638, 3639, 3653, 3692, 3701, 
3706, 3776, 3800, 3825, 3831, 3839, 
3849, 3903, 3918, 3934, 4063, 4072, 
4073, 4076 

Шевчук Валерій 1266, 1604, 2849, 
3968

Шевчук Василь 1488

Шевчук С.В. 3734

Шекера Ярослава 3599

Шекспір Вільям 2364

Шерех Юрій див. Шевельов Юрій

Шимко Ніна 3169

Шкурупій Гео 2852

Шолом-Алейхем 1738

Шопен Фридерик 744

Шостак І.І. 1083

Шпол Юліан 2853

Шумило Микита 2368, 2703, 3024

Шумило Наталя 3684

Щербина В. 3800

Щербицький 2266

Щурат Василь 1829

Юркевич Памфіл 3525

Ющук Іван 120, 866, 1161, 3713, 
3803

Яворівський Володимир 2854–2856 

Яворницький Д. 2857
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Якутович Сергій 4108

Яновська Любов 520

Яновський Юрій 321, 1605, 1606, 
1660, 2145, 2351, 2858

Януш Ядвіга (Я.В.) 3704

Яременко Василь 3777

Яремчук Любомир 4109

Ярослав Мудрий 1368, 3625

Ярошинська Євгенія 3496, 3497

Ярун Г.М. 3700

Яцик Петро 455

Яцюк Володимир 3707, 3839
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Авангардизм 1181, 3697

Австралія 3557

Автобіографія 1010

Автографи 3626

Автор 2879

Авторемінісценції 2811, 2824

Авторська позиція 2426

Адаптація у навчанні мови 951

Адреса 768

«Ази грамоти» 1994

Академія педагогічних наук (АПН) 
України 3915

Акровірш 2034, 3215

Акти заборон української мови див. 
лінгвоцид

Акцент див. Наголос

Алгоритмування навчального матері-
алу 1038  

з орфографії 746

Алюзія 2825

Американська проза малої форми 
3696

Аналіз 

ідейного змісту 1189

літературного (художнього) твору 
1229, 1240, 1268, 1285

літературознавчий 1275

персонажа 1620

помилок 723

тексту 611, 703

Англіцизми, українська проза 2180

Андрія, свято 3536

Антигерой 1348

Антимілітаристська тема 285, 286

Антитеза 251

Антитоталітарний світогляд див. Сві-
то гляд

Античність 3706

Антонімія 1887

Антропонімія 755, 823, 1873

Апостроф 800, 982

Арабський Схід 3551

Аргументація 1134

Архаїзми 1943

Асиндетони 1880

Асоціація 2520

Асоціоніми 2137

Атестація див. Державна підсумкова 
атестація

Аудіонавчання 1042

Аудіювання, тексти 648, 782, 844

Афганістан 1820

Афоризми 1903, 2042, 2914, 2920, 2922, 
3825

Багатозначні слова див. також Полі-
семія 

 омоніми 1907

Байки 2439, 2650

Балада 1262, 1588, 2298, 2794, 2828

Балкани (Сербія, Хорватія, Боснія і 
Герцеговина) 3542

Бароко 902, 1178, 1190, 2317, 2531

Башкортостан 3541

Бездержавна нація 2862 

Безсполучникове речення 649, 952

Безсполучникове складне речення 
692, 728, 1062

Предметнийпокажчик
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Бердянський державний педагогічний 
університет. Інститут філології 345, 
346

Бережани, музей 3641

«Березіль», театр 2232, 2559, 3642

Биківня 1211

Билини 1628

Біблійні образи, мотиви, сюжети 1847, 
2751, 2812

Бібліографія 413, 516, 1326, 1625, 3812

Бібліотека

Державна науково-педагогічна 
України 516

Донецька обласна універсальна 
наукова 3851 

ім. О. Ольжича 3812 

НБУ ім. В.І. Вернадського 3625

Біблія 165, 166, 1220, 1325, 2367

Білінгвізм 603 див. також Двомовність

дитячий 1987

Бінаризм 2782

Бінарні уроки 1621, 1622, 1624–1626 

Біографія письменника 1274, 1291, 
2589, 2623, 2646

Болонський процес 40

Будова слова 763

орфографія 1148

словотвір 758

Буковина 180, 181, 3729

Валуєвський циркуляр 13

Варваризми 1949, 2216

Велесова книга 169, 170, 3723 

Велика Британія 3560

Великдень 533, 589, 1005, 2946, 2978, 
3564

«Великий тлумачний словник сучасної 
української мови» 3656 

Вербальне спілкування 1089, 1090

Верлібр 1420

Вертеп 566

Верховина 1819

«Веселка» (вид-во) 4051

Весілля 3753

Веснянка 2776

Вечорниці 508

Вживання слова див. Слововжиток

Вибори (в Україні) 541

Вивчення мови і літератури, вза ємо-
зв’язок 628

Вигук 1871

Викладання української мови і літера-
тури

інноваційні технології 42, 1618

Випускний вечір 535, 554, 592

Виставки 2106, 3610, 3921, 4106 

Виховання 291, 292

важкі діти 1857

громадянське 906, 1620 

екологічне 668, 699

емоційне 1245

загальнолюдських цінностей 1228

і самовиховання 1837

національне 32, 1301, 1452, 1773, 
2890, 3882

національно-мовне 1075

родинне 1302, 1416

студентів 1130

Виховний ідеал 3504

Виховні ідеї 3518

Вища освіта

закон 31

приватизація 49
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Персоналії

Вища спеціальна освіта 1106

Вища школа (ВНЗ, виш) 345–353, 1133

Відділ рукописів Інституту літератури 
НАНУ 3605, 3693

Відкритий лист 2047

Відмінювання географічних назв 2221 

Відокремлені члени речення 868

розділові знаки 875, 878

Вікторина 1002

літературна див. літературна вік-
торина

мовознавча див. мовознавчі ігри

«Пароніми» див. «Пароніми»

Вільне віршування 2311, 2737 

Вірш-гімн 2749

Вірш-лабіринт 2034

Вірші

на уроках мови 1047, 1043

Віршознавство 1627

Віршування (складання) 340, 1627

методика вивчення 1284

«Вісімдесятники» 153–155 

Власні імена 1916, 1917

в українських фразеологізмах 1894

особові 2048, 3744

Власні назви 1874, 1913–1915  

англійською мовою українські 
2222, 2223, 2225

Вміння див. Навички

Воєнна тема 1631, 2329–2331, 2384 

Волинський краєзнавчий музей 3626

Волинь 3769

Ворзель 2883

«Всесвітня література», журн. 3928

Всеукраїнське педагогічне товариство 
ім. Григорія Ващенка 3505

Всеукраїнські олімпіади юних філоло-
гів див. підрозділ Всеукраїнські...

Вставні слова, речення і словосполу-
чення 1053, 1054

«Вступ до слов’янської філології», 
курс 1142

Вступний іспит з української літера-
тури 1724

Вступні уроки 

з рідної мови 774

з української літератури 1288

з української мови 798, 885, 1022

Вульгаризація мови 2184

Вчителі народні 3507

Вчитель 110, 553, 555, 3562

літератури 1298

індивідуальна творчість 1278, 
1678

методична діяльність 1676, 1677

професійна діяльність 1680

словесник 86–88, 1020, 1681

методична діяльність 1677

творча лабораторія 1679, 2085 

Газетний жанр 781, 921

Гендер 1944, 2293

Гендерна лінгвістика 3905

Гендерна літературна освіта 1251, 1252

Гендерне дослідження-урок 1213

Геноцид української мови див. Лінг-
воцид

Героїчний епос див. Епос

Герой літературного (художнього) 
твору 1306, 3673

Гімназії 59, 354–359, 736, 940–942, 970, 
979, 980, 1156, 1277, 1627, 3540 3725, 
3864  
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Персоналії

Гімназійна освіта 326, 327, 343, 344

«Говірки Чорнобильської зони» 3589

Говоріння 2140

Гоголіяна 2756, 2789

Головні і другорядні члени речення 
853

Голодомор-33 540, 545, 560, 1625, 2334, 
2892, 2899, 2900

аналіз художніх творів 2342

Голодомори 2894, 2896, 2904

«Голосіївська осінь» 3926

Голосні, написання 1148

Гра 985, 1646, 1647

-заняття 326

інтелектуально-пізнавальна 990, 
1653

-конкурс 543

моделювальна 1503

навчально-рольова 1107, 1567, 
1642, 1693

Градація, ознаки 1955

Граматика 866

у школі 2017

Граматичні конструкції  655

Граматичні навички див. Навички

Грамотність 1033

орфографічна (правописна) 666, 
959, 2044

Графіка (вид мистецтва) 1407, 4071–
4073, 4075, 4080, 4082, 4091, 4098, 4103, 
4106, 4108

Графіка (письмо) 662, 919, 2019, 2034, 
2036, 2196

Гривня 637

«Громадська думка» 2028

Гротеск 2652

Групова робота 961

Групові форми навчання 1648, 1649

Гумор 537, 2418, 2833

і сатира 731

Гурток

мовний 561

поетичний 334

української мови й літератури 490

Ґ-літера (список слів) 2019

Давня література 1221

викладання 1725

тести 1270

12-річна школа 424–427, 439, 450, 451

бібліографічний покажчик 413

Концепція літературної освіти 393

Концепція мовної освіти 394

Двокрапка і тире 728

Двомовність див. також Білінгвізм

українсько-російська 2024

Двоскладне речення 853

просте 862

200-бальна шкала оцінювання знань 
437

«Дев’ятдесятники» 1991 

Декадентство 2306, 2541

Декоративне мистецтво 4096, 4105

витинанки 3600, 4089, 4095

кераміка 4090, 4099

текстиль, скло 4096

День 

Державного прапора України 2970

Збройних сил України 505, 536

знань 3930
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Персоналії

матері 501, 522, 559, 1192, 3020

Незалежності 2994

Перемоги 771

слов’янської писемності і культури 
3929

української писемності та мови 
515, 550, 558

Державна мова 15, 17–19, 21, 26, 380, 
382, 389, 596–598, 1868, 4021

дві державні 81

Державна підсумкова атестація 411, 
421, 448–454, 741 

Державний освітній стандарт 

базової і повної освіти 386

загальної середньої освіти 387, 388

літературної освіти 38, 1638

мовної та літературної освіти 38, 
604

Державницька тема (мотиви) 1293, 
2350, 2635, 2798

Десна у творчості… 562 

«Дивослово» 60, 83, 3399, 3873, 3886, 
4020–4024, 4026–4047 

Дидактика 56, 3546, 3993 

Дидактичні матеріали з української 
мови 804, 933

Дидактичні технології 956–959 

Диктант 614, 741

самодиктант 1044

Диктанти 

для старшокласників 897 

і вступників 1073

літературні 1256, 1378, 1444, 1535 

мікродиктанти 685

навчальні 702, 805, 825, 826, 851, 876

Дисертація літературознавча 3658

Дискурс

педагогічний 43

просвітництва 3667

Дискусії  60, 73, 82

літературні 2256, 2276

на уроках літератури 1260 

Диспозиція 1135

Диспут

на уроках літератури 1179

«Дитина читає», конф. 104

Дитяча література (книга) 3907

Диференціація навчання 1636

та індивідуалізація 955

Дихотомія «серце-розум» 1892

Діалекти 2032, 2045, 3879

Діалектна лексикологія 2083

Діалектологія 1983

Діалог 936, 1036

Діалогічне мовлення 698, 765, 778, 806, 
1995

Діаспора українська 3541, 3542, 3557, 
3560, 3585, 3590, 3593, 3881

Дієприкметник 850, 977, 2014, 2128

тести і завдання 857

Дієприкметниковий зворот 954

Дієприслівник 706, 861

Дієприслівниковий зворот 1004

Дієслівні експресеми 821

Дієслова

говоріння 2140

танцювальної практики 3544

Дієслово 661, 729, 829, 835, 859

форми 848, 852, 1012, 1069

Ділова лексика 836

Ділова мова 1080, 1107, 1112
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Персоналії

Ділове мовлення 626, 675, 680–682, 
775, 907, 1105, 1120, 1149, 3898

писемне ділове мовлення 1076

стилістика 1141

Ділове спілкування

невербальні засоби 762

Дніпро у творчості… 2837

Донеччина 1785

Донкіхотство 2351

«Драма для читання» 2316

Драматичний твір 

 вивчення 755, 1210

Драматург 1374, 1375

Драматурги театру корифеїв 2264, 
2344

Драматургія 2363, 2265, 2786

 і театр 1253

ІІ з’їзд письменників України 2262

Другорядні члени речення 853, 2221

Думи 1628, 1696, 1876, 2292, 2343, 3510, 
3797

Думознавці 3471

«Духовна історія України» (експери-
ментальна програма) 3573

Езопівська мова 2165

Екологічна тема

фольклор 3586, 3589

Екологічне виховання 616, 668, 699, 
860

Екологія слова 23

Економічний ВНЗ

 українська мова 1119, 1124, 1131

Екслібрис 4098

Експресіонізм 1505–1507, 2786

Еміграційна критика 2246

Еміграційна література 1224, 2331, 
3880, 3881

Емський указ 13

«Енциклопедія інтелектуальних 
ігор…» 3715

«Енциклопедія Сучасної України» 
3841

Епіграф 708, 904

Епістолярій 2084, 2098, 2106, 2119–
2123, 2127, 2281, 2392, 2507, 2578, 2866, 
3492, 3516

 мовна поведінка 2125, 2126

Епістолярна спадщина 3655, 3681, 
3709, 3823

 на уроках літератури 1259

Епітет 688, 2134, 2139 

 у конфесійному стилі 1905

Епос 1628, 1769, 1830

 героїчний 1758

Есеї 2901

Естетика слова 3779

Естетична виразність мови 669

Етика 1197, 1851–1854, 3498

 Програма для 5 класу ЗНЗ 1854

 урок народної етики й моралі 544

Етикет

 і ментальність 3591

 мовний 2217, 2218

  і займенник 2046

Етикетні мовленнєві ситуації 1944

Етимологія 2224, 2519, 3739

 граматичних термінів 1973

Етнічна культура 1883, 1884

Етнічні терени України 3570

Етнографічно-меморіальний музей Во-
лодимира Гнатюка 3643

Етнодемографічна політика 14
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Етноніміка 2121, 2127

Етнос 2006

Європеїзм 2227

Європейський рік мов 24

Європейськість 2766

Жанрові структури 2301

Жанротворення 2304

Жаргонна лексика 3801, 3802

Жванчик Великий 1779

«Жива вода», газ. 3926

Живопис див. підрозділи «З мистець-
кої спадщини», «Мистецька вітальня»

Житомирщина 3686

Жінка 

 і культура мови 3446

 у творчості… 1753, 2815

 художня концепція 2815

Жовті Води 3864

Жоржсандизм 2872

«Журавка» (літ. об’єднання) 585

Журналістика 1295

 основи 940

Загадки 995

«Загадкові» слова 1876

Загальне мовознавство 3687

Заголовок 707 

Займенник 711, 833, 2046, 3716

 особовий 1990

Займенники 625, 644

 депрономіналізація 683

 неозначені 1910

Закон про вищу освіту 31

«Закономірності розвитку мов…», 

наук. рада 1861–1866 

Запам’ятовування 1040, 1043

Запитання 828

«Заповіт» 2836

Запозичення 935

Запоріжжя у творчості… 1810

Зарубіжна література, предмет 1831

Засвоєння навчального матеріалу 
1047, 1056, 1058, 1575

 і здоров’я 1855

ЗМІ 4021

 у навчанні мови 3576

Засоби масової комунікації 1992

Західноукраїнська Народна Республі-
ка 556

Заява 1010

Збруч, надзбручанські р-ни 3924

Звання військові (назви) 1929

Звертання 626, 725, 900, 902, 1054

 народнопісенні 874

Звуки і букви, співвідношення 789 

Звукопис поетичний 2681

Звягель 2882

Зв’язне мовлення 704, 726, 767, 768, 
786, 834, 863, 890, 901, 905, 914, 926, 
931, 948

Зимові обряди 1024

Зимові свята 593

Зіставлення 671, 1753

Зникомі рослини 860

Зовнішнє незалежне оцінювання 
(ЗНО) 369

 українська мова 391, 3791

Золотоніська гімназія ім. С.Скляренка

«Зона», часопис 4060
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Ігрові елементи і форми роботи на 
уроках мови 991, 987, 989

Ігрові завдання 1645

Ідеаційність викладання української 
літератури 1189, 1329

Ідея

 відновлення державності 1293

 соборності 2346, 2348

Іконопис 1844, 4086 

Ілюстратори 4071–4073, 4075, 4091, 
4108

Іменник 827, 3716

відміни 1008

відмінювання 1077

закінчення 2056

родовий відмінок чоловічого роду 
ІІ відміни 2058

Іменні частини мови 1148

Імпресіонізм 1412, 1850, 2421, 2534, 
2535

Ім’я

літературного героя 755, 2477

у творчості… 2169

Інвенція 1136

Індоєвропейці, походження 3556

Інноваційний урок

 конкурс «Дивослова» 953

Інноваційні методи навчання 

модульно-рейтингова система 107

модульно-розвивальна система 
1618

проектів 960

Інноваційні технології 

викладання української мови і лі-
тератури 42 

громадянське виховання 1620 

на уроках літератури 1617

Інонаціональна література 2373

Інститут

літератури НАН України 2272

педагогіки АПН України 3915, 
3927

українознавства КНУ ім. Т. Шев-
ченка 3583

української мови НАН України 
3931

Інсценування

 на уроках літератури і мови 1191

Інтегроване навчання 3894

Інтегрований урок 772, 839, 860, 936, 
1601, 1624, 1626, 1631 

Інтерактивне навчання 370

Інтерактивні технології 982–1006 

Інтернат 619

Інтернет 3754

Інтернет-конференція 1609

Інтернет-ресурси 1613

Інтертекстуальність 2285

ІнтерТест 962

Інтерференція 750, 2052

Інтимна лірика 261, 1814

Інформаційно-культурний простір 
2189

Іншомовна лексика 2012, 2016

Іронія 1937, 1938, 2878

Іскоростень, Коростень 2003

Історизми 733, 1748, 2182

Історики 3468, 3473

Історико-літературний урок 1320, 
1324
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Персоналії

Історична граматика 690

Історична й аісторична орієнтації в лі-
тературі 2269

Історична свідомість 1366, 1405, 1542

Історична тема 287, 2474, 2475

Історична термінологія, уніфікація 
2005

Історичний роман 1399 

Історіографічна література 1254, 1328 

«Історія Русів» 167, 168, 1373

Історія України 287

 доба УНР 3912

«Історія української літератури» 
2239, 2272

Казка 1757

Казки 1768

літературні 2153, 2770, 2773–2775, 
2928  

народні 1528, 1762, 1766

«Каменная могила» 3810

Камінь-Каширський р-н 3752

«Кам’яна Могила», заповідник 3628

Кандидатський іспит з української 
мови 1123

Канів 2372

Картки

 з фразеології 792

 опорні 813

 програмовані 739

Києво-Могилянська академія 347

Києво-Печерська лавра 1840

Київ 3842

Київська поетична школа 1632, 2248

Київська Русь 2477

Київське студентство 1933

КМІУВ (КМІПКВ) ім. Б. Грінченка 
1114

КНЕУ 1131

КНУ ім. Т. Шевченка

 Інститут філології 348

Київський університет 2791

Кириличні видання 3627

Кирилівське письмо 1932

Кирило-Мефодіївське братство 3469, 
3480

Кіномистецтво 1407

Кіноповість 1359, 2458

Кінорежисер 3878, 3919

Кіносценарій 1503

Класи (профільні) див. Профільні кла-
си 

Кличний відмінок 687, 1924, 2057, 2154

Кловський ліцей 361

Книговидання 3627, 4051, 4054

«Кобзар» 2796, 2832, 3321

 авторемінісценції 2811, 2824

 гумор 2833

 крилаті вислови 3800

 образ кобзаря 2840

 сучасники про… 2844

 1860 року 3611

«Кобзарі» поіменовані 3639

Кобзарі та лірники 3597

Кодування художнього тексту 2304, 
2305

Козацтво 3526

 в малярстві 4062

 переселення 3567

Козацькі забави (сценарій свята) 525
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Козацькі літописи 1328

Колеж див. Український…

Колір у прозі 2156, 2160

Кольоративи 2754

Кольороепітети 2164, 3134

Кольороназви 1945

Колядки 1761

Комарно, Комарне 2221

Комедія 1377

Компаративістика 1736 – 1755, 1833, 
2826

Композиція художнього твору 2299

Комп’ютер 966, 3882

Комп’ютерні ігри 986

Комп’ютерні програми 962, 969, 1052

Комп’ютерні технології 968

Комунікативний розвиток 956

Комунікативні вміння і навички 37, 
704, 809, 905, 984

Конотопська гімназія 355

Конституція (Основний Закон) 867

Контроль знань

 з літератури 1182, 1183, 1185, 1221

 з мови 908, 1087

Конференції 3482, 3906

вчителів 3856

інтернет- 1609

міжвузівські 72, 3898

наукові 3893, 3900, 3902, 3908, 3913, 
3923

науково-методичні 3470, 3894

науково-практичні 56, 104, 1015, 
1018, 3577, 3578, 3580, 3581, 3895, 
3898, 3899, 3926

учнівські 1351

Конференція-меморіал 3912

Конфесійний стиль 1905, 1993, 2148, 
2195

Концептуально-стильовий аналіз 1582

Кореневі системи (вторинні) 2000

Краєзнавство 1774, 1779

літературне див. підрозділи «Літе-
ратура рідного краю» та «Літера-
турне краєзнавство»

у школі 1773, 1777, 2888

Краєзнавча тема 1770

Кримсько-татрська література 1601

Криптоніми 2117

Критичність мислення, формування 
1610, 1611

Кросворди 994, 996, 1003–1006, 1655–
1670, 1672–1674 

Крути 539, 546

Кубань 3567

Кулиптаси 2802

Культура мови 910, 1115, 2203–2220, 
3446, 3725

Культура мовлення 633, 743, 1909, 2026

вчителя-словесника 1878

ділового мовлення 1111 див. та
кож Ділове мовлення

слововживання 2203–2214, 2216

фахового 3773

Культура слова 3784

«Культура слова» 1948

Культура читання див. Читання

Культурологічні трактати 2612

«Кур’єр Кривбасу» 4059

Латиномовна поезія 1296, 2282

Легенди 1770, 3530

 і перекази (сказання) 1763, 3529

Лексика 686, 722, 745, 747, 784, 788, 
830, 856, 2011, 2070, 2071
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військова і парамілітарна 1923

грошова 2009

ділова 836

експресивна 1091, 2002

жаргонна 3801, 3802

запозичена 2012

звуконаслідувальна 1896

і фразеологія 722, 745, 3649

іншомовна 1919

кольору 2156 

  й освітленості 2160

комп’ютерна 1911

конфесійного стилю 1993, 2148, 
2195

культурологічна 3552

маркована 1936

навчально-термінологічна 1061

питома 2012

побутова 996, 1889

професійна 2178

релігійно-християнська 1939

реміснича 1888, 1889

сільськогосподарська 996, 1889

сучасна літературна 2081

фізкультури і спорту 1097

Лексикографи 1978, 1983, 1984

Лексикографія 915, 1939, 3564

 тести 1132

Лексикологія 764, 796, 799, 943, 2083

 тести 1132

Лексикон  художній 2174

Летючі катрени 1392

Лист 768

Лист-есе 3889

Листування див. Епістолярій, Епісто-
лярна спадщина 

Листування

 дипломатичне 1969

 «відкритий лист» 2047

Ліга українських меценатів 455, 456, 
461

Лінгвістика 1865

 тексту 889

Лінгвістична підготовка 1072

Лінгвістична термінологія 949, 3648 

Лінгвістичний аналіз (лінгвоаналіз) 
2173

 новели 2152

 тексту 600, 679, 1101, 1971

Лінгвогеографія 1983

Лінгводидактика 73, 82, 694

термінологія 1109

Лінгвоестетичний аналіз 2161, 2162, 
2170

Лінгвокультурна міксація 2187

Лінгвокультурологічна робота в полі-
етномовних школах 641

Лінгвокультурологічний розвиток 
школярів 957

Лінгвокультурологія 3726

Лінгвопуризм 1957, 1998

Лінгвостилістичний аналіз 2118, 2129 

Лінгвоцид 13, 197, 1139, 2067, 2068, 
2077, 3729

Ліричний жанр 261, 1814, 2546, 2582, 
2584

Ліричний твір 1284

Ліро-епічні твори 1628

ЛітАкцент 2875
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Література (українська) 197, 3909

викладання 1180, 1193, 1725

виховні можливості 1179

історики 2231

історичність 1366

історія літератури 2228, 2230, 2239, 
2277

давня 1221, 1270, 3765

ХІ–XVIII століть 1258, 3820

др. пол. ХІХ ст. 1200, 1295, 2269, 
2289, 3660 

ХІХ – поч. ХХ ст. 3664, 3677

ХХ ст. 1209, 2269

20–30-ті роки ХХ ст. 1261, 2276

початок 1970-х років 2266

сучасна 2870–2881 

полемічна 1300

провідні напрями 1283, 2289

рідного краю див. підрозділ «Літе-
ратура рідного краю»

теорія 1243, 1629

Літературна вікторина 1644

Літературна енциклопедія 3694

Літературна критика 2246, 2587, 3684, 
3768

Літературна мова 1099, 1132, 1861, 
2186

 і діалекти 2045

 історія 1137, 3688

 лінгвоцид 197, 1139

 морфологія 2114

Літературна освіта 40, 41, 1212

гендерна 1251, 1252

державний стандарт 1638

концепція літературної освіти 385, 
393, 1169, 1273

профілізація 1637, 1639, 1641

Літературна передача УР 3857

Літературна творчість 3645

учнівська 1246, 1248

Літературне життя Львова 3646

Літературний аналіз 1229, 1262, 1263

 концепція 3724

 методи 1264, 1275

 технології 1265

Літературний процес 2276, 2870–2881 

Літературний твір 1229, 2290

 сучасне прочитання 1205

Літературні гуртки (секції, студії, клу-
би)  326–328, 330, 333, 334, 338, 344, 585

Літературні конкурси (турніри) 578, 
3866

Літературні організації (об’єднання) 
2251, 2262

Літературні школи 2247, 2248,

Літературознавство 2300, 2523

 шкільне

  і гендерна психологія 1251

Літературознавці і критики 242, 2277, 
2283, 2432, 2524, 2864, 3958, 3960, 3962, 
3963, 3965, 3967

Літературознавча дисертація 3658

Літературознавча енциклопедія 2300

Літературознавчі методології 2309

Літописання (різновид) 3853

Ліцеї 361–363, 585, 1277, 1627, 3582, 
3657, 3677

 гуманітарні 361, 3583, 3584

 професійні 440

 філологічні класи 977

Ліцеїсти 967
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Логічна структура мови 2059

Луганщина 1767

Львів 2854

Львівський літературно-меморіальний 
му зей І. Франка 3608

Львівський національний університет 
ім. І. Франка 349, 1724

Любовні сюжети 225

Мала проза 2406

Мале літературне відродження (малий 
ренесанс) 2246, 2625

Малоросійство 2407

Мандрівні співці 3588

Масова культура 2241

Медичний ВНЗ 1127

Медичні поради 1855

Медичні терміни 2055

Медіа-освіта 44, 1992

 і педагогіка 44

Межиріч, Канівський р-н Черкаської 
обл. 2372

Меморіальний будинок-музей М. Риль-
ського 3623

Мемуари 2310

Мемуаристика 2459, 2478, 2586, 2592, 
2594, 2674, 2712, 2868, 2897, 2910, 2911, 
2913, 2918, 2924, 3474, 3484–3487, 3502, 
3602, 3666, 3815, 4068

Метафора 1941, 2136

Методика 50, 53, 60, 85

викладання літератури 1180, 1675, 
1856, 1858, 3749, 3751

гендерний аспект 1213

викладання рідної мови 59, 70, 819

викладання української мови 77

історія розвитку методики мови 
59, 64, 2099

навчання української мови 73, 77

концепція 394

лінгвометодичні засади 2099

теоретичні праці 1146

Методисти 3952, 3957, 3961, 3965, 3966, 
3971, 3972, 3975, 3983, 3993, 3994, 4009

Методична компетенція викладача 
1093

Методичний колоквіум 58

Методичні об’єднання (кафедри мето-
дичної роботи) вчителів-словесників 
51, 55, 57, 61, 62, 1033

Меценат 2281

Меценатство 2243

«Меч Арея» 2266

Милозвучність 669, 801, 1148, 1980, 
1989, 2086, 2172

Мистецтво слова 3717

Мистецька спадщина див. підрозділ 
«З мис тецької спадщини»

МУР 2625

Михайлівський Золотоверхий монас-
тир 3630

Міжетнічна комунікація 642

Міжлітературні взаємини

 російсько-українські 2768

Міжнародна школа україністики 1867

Міжнародний конгрес україністів 

4-й 2235

5-й 2319, 3917

6-й 3918

Міжнародний конгрес «Українська 
мова вчора, сьогодні, завтра в Україні 
і світі» 1859, 1869
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Міжнародний конкурс з української 
мови ім. П. Яцика 455–467

Міжпредметна інтеграція 1057, 1058 

Міжпредметні зв’язки 811

Міжпредметні лінгвістичні лаборато-
рії 1059

Міжфразовий зв’язок 732

«Мій перший вірш», конкурс 336

«Мій рідний край», Всеукраїнський 
конкурс 3891

Мікроаналіз 2834

Мініатюра(и) 697, 2912

Місто

 і розвиток освіти 3914

Міф 1976, 2739, 3695

Міфологема 2288, 2419, 2797 

Міфообраз 2761

Мова (українська) 186, 270, 1997, 2006, 
2023, 2051, 2915

в Австралії 3557

в ХХІ ст. 30, 72

вульгаризація 2184

державна див. Державна мова

заборони (лінгвоцид) 13, 1139, 
2067, 2068, 2077

ЗМІ

і діалекти 2045

і духовність 2078, 3690 

і київське студентство 1933 

і культура 1863, 2027, 3913

і мовлення 787, 839, 1954

і національна ментальність 3728

і професія 1106

і релігія 3855, 3936

і світ 3895

і суспільство 3848

і театр 2072

і трипільська культура 1981

історія 1137, 2061, 2062, 2067, 2069, 
2075, 2078, 3598, 3682, 3727

літературна див. Літературна мова

на Балканах 3542

на телебаченні 11

наукова 1123

побутування

розмовні форми 1956

походження 1976, 2073, 2074

соборність 2201

стереотипний образ 1977

сучасна 3704

Торонтський ун-т 1891

утиски 2051

філософія мови 1906

функціонування 33

як засіб спілкування 927

«Мова і нація», міжнародна наукова 
конференція 3902

Мова роману 2147

«Мова – твого життя основа», вистав-
ка плаката 4106 

Мови

взаємодія 2030, 2031, 2192

зникомість

українські перспективи 2041

східних слов’ян 2062

Мовленнєвий розвиток 48, 638, 677, 
811, 895, 916, 921, 923, 947, 958

Мовленнєво-комунікативні уміння 
693, 694, 1066, 1067

Мовленнєво-публіцистична культура 
622
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Мовлення 762, 992

зв’язне див. Зв’язне мовлення

писемне 864

професійне 981, 1085, 1097, 1121

розвиток 811, 856, 881, 938

стилі 785, 873, 890, 893 

функціональні 1953

стилістика 785

студентів 1144 

типи 640, 840, 869

функційно-смислові 717

усне 784, 864, 882

чуже мовлення 793

школярів 2052

Мовна вихованість 742

Мовна ідентичність 1859, 1882

Мовна інтервенція 2191

Мовна картина світу 1864, 2124

Мовна компетенція школяра 624

Мовна комунікація 1104

Мовна культура 6, 7

 вчителя 2096

 світу  1866

Мовна норма 3722

Мовна орієнтація 1933

Мовна освіта 32, 346, 394, 1007

Мовна особистість 43, 2102

 національно-мовна о. 809

Мовна поведінка див. Епістолярій

Мовна політика 15–19, 25, 26, 28, 30, 
1862, 2038, 2065–2069, 3726

 в радянській Україні 1934, 2064

Мовна самоідентифікація 2146

Мовна свідомість

виховання 1075

гендерні стереотипи 2020

історія 1898

Мовна система 2027

Мовна ситуація 10, 2185, 2226

Мовне самоствердження 2035 

Мовний аналіз 618

Мовний гурток 561

Мовний етикет 1970, 2046, 2122, 2124, 
2207, 2217, 2218, 3543 

Мовний портрет

випускника СШ 605

народу 8

школяра 36

Мовний простір 25

і молодь 3859

Мовні контакти 2030, 2031, 2052

Мовні права учня 35

Мовні стереотипи в медичній галузі 
1127, 2055

Мовні уміння 651

Мовно-естетична культура 2144

Мовно-культурний розвиток 2188

Мовознавець 848

Мовознавство 320, 971, 1899, 2066, 
3687, 3730, 3731

 зіставне (укр.-рос.) 2043

 терміни 665

Мовознавці 269, 270, 319, 1147, 2090–
2101, 2103–2107, 2110, 2111, 3836, 3954, 
3986, 3995, 4018

Мовознавча казка 1931

Мовознавчий вечір (сценарій) 542

Мовознавчі ігри 791
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Мовомислення див. Художнє мово-
мислення

Мовотворчість 2143

Модерна культурософія 2760

Модернізм 1294, 2308, 2502, 2732, 3695, 
3737

Модерністи 2022

Модульно-рейтингова система на-
вчання 107

Модульно-рейтингова технологія ви-
вчення літератури 1202

Модульно-розвивальна система на-
вчання 1618

Молитва як жанр 2813, 2818

«Молода Україна», часопис для дітей 
2642

Морфеміка словотвірна 3760

Морфемний і словотвірний аналіз 621

Морфологічні помилки 634

Морфологія 825, 851, 1026, 2114, 3716

Мотиви

 любові до України 1194, 2635

 смерті 259

 сонцепоклонництва 2325

Мотивація у вивченні мови 602, 607

Музей

«Заповіту» 3607

кіностудії ім. О. Довженка 3613

літератури 3622

народної архітектури та побуту 
3629

українського народного декора-
тивного мистецтва 3604

«Чорнобиль» 3618

...Т.Шевченка див.  Національний...

Мультимедійний клас 953 

Мультимедійні технології 860, 950, 954

М’який знак 803, 982

Навички (і уміння)

акцентуаційні 1079

граматичні 643

мовленнєві 894

мовленнєво-комунікативні 694, 984

організаційно-діяльнісні 1007

орфоепічні 1079

правописні див. Орфографічні на-
вички і уміння

стилістичного аналізу складних 
синтаксичних конструкцій 695

Навчання 1698

мови 2099

комунікативний аспект 736, 
1116

самостійність 1074

стилі 1104

Наголос 720, 924

Наголошення, -ування 1079, 1919–
1922, 1926–1928, 1930, 1935

подвійне 709

непохідних прикметників 2166

Назви

військових звань 1929

духовних осіб 2148

одягу у символічному вживанні 
3594

Написання

 наукових робіт 978

 російських прізвищ 823

 окремо чи через дефіс 2221

 творів 323, 325, 1050
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Наратив 2177

Народна мова 3506, 3552

 викладання 3514

Народна творчість 3669

Народні ігри та розваги 3796

Народні пісні 3752, 3797

Народні приповідки 3789

Народознавство 492, 1411, 3527, 3528, 
3530, 3531, 3533, 3535

 і освіта 3538

 уроки з… 3668

Народознавці 3553

Наукова мова 1123

Науковий стиль 872, 892

Науковий текст 3759

Націєтворення 2580

НБУ ім. В.І. Вернадського див. Бібліо-
теки

Національна ідентичність 2242, 2512

Національна (українська) ідея 
16, 213, 224, 2022, 2385, 2434, 3660

Національна культура 2235

Національна ментальність 1473, 2242

Національна премія Україн ім. Т.Г. Шев-
ченка див. Письменники – лауреати…

Національна (само)свідомість 311, 
1390

 виховання 1301, 1452, 1773, 2890

Національна система освіти 3578

Національна честь 2733, 2748

Національна школа 3512

Національне підсвідоме 1683

«Національний лінгвістичний атлас» 
1983

Національний (державний) музей 
Т. Шев ченка 3602, 3606, 3610, 3614, 
3621

 експонати 3611, 3612, 3624, 3639

Національний світогляд 1225

Національний характер 2554

Національні міфи 2595

Національні традиції 3436

Національно-патріотичний пафос 
(тема) 285

«Наша земля – Україна», конкурс-
фестиваль 3911

Не 1014

Необароко 2571

Неокласики 2258, 2335, 2464, 2643

Неокласицизм 2307

Неологізми 2138

Неопоганство 2739

Неповне речення 730, 1017, 1103

Нищення укр. мови див. Лінгвоцид

Ніжинська вища школа 3558

Ніжинський педуніверситет (педін-
ститут) 350, 4028

Німецька література 2501

Нова українська література 2228

Новгород-Сіверський 4033

Новела 2429, 2533, 2781, 2933, 2940

Новелістика 1236, 1631, 2401, 2671, 
2672, 3733

Новітня школа української літератури 
2569

Новоград-Волинський 3634, 3769

«Нормативна українська граматика» 
3741 

Образ

Богородиці 2398

війни 1349, 2641
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жінки 198, 1605

жінки-матері 1603

Каїна 2751

кобзаря 1598, 2840

козака-лицаря 1598

літературного героя 1319

матері 235, 3816

міфообраз землі-матері 2761

могили 1598

нічного неба 2333

пісні 2345

Прометея 2729

України 1598, 2335

української жінки-страдниці 2344

хліба 560

Образи 

житійні 2604

історичних осіб 1217, 1368, 2353

смутку 2662

Обряди українські 1024

Одещина 3745

Одноримки 714, 3699

Односкладні речення 730, 1029, 1082, 
1088, 1102

 тести 1081

Означено-особові речення 1029

Олімпіада юних філологів, Крим 3876

Омоніми 975, 3699

Омонімія 1884, 1907 

Ономастика 1979, 3908, 3926

Опис 718, 768, 843, 872

Оповідання аналіз

 психологічний 1336

 філологічний 1352

Оповідач 2452

Опорні схеми 1229

Орієнталістика 2770, 3850

Орфограма 917

 визначення 748

Орфографічна грамотність див. Гра-
мотність

Орфографічний розбір 759

«Орфографічний словник української 
мови» 3758

Орфографічні (правописні) уміння та 
навички 752, 761, 922, 1077

Орфографічні помилки 760

Орфографічні правила 1034, 1037

 винятки 920

Орфографія 666, 746, 747, 750–752, 
758, 763, 825, 851, 912, 919

 тести 790, 1086

«Орфоепічний словник української 
мови» 3700, 3804

Орфоепія 662, 919, 1079

Освіта 3901, 3914

ХХІ ст. 5, 46

ІІ з’їзд працівників освіти 3926

і наука 3899

історія 574

мовно-літературна 32, 38

якість 34, 45

«Освіта», вид-во 3932

Освітні технології 47, 1617

Освітній простір 360, 1013, 1297, 1298

Освітній процес 1212

 Болонський 40

Освітня політика 3886

Осінні мотиви 2500

«Основа», журнал 1227
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Основа слова

 тести 657

Особистісно зорієнтоване навчання 
1013, 1015

Особистісно зорієнтований урок 
1007–1018 

 проблемне навчання 1014

Особові імена 2048–2050 

Останній урок з української мови 934

«Острозька академія», національний 
університет 351

Оцінювання знань (навчальних досяг-
нень учнів) 364–371 

12-бальна система (шкала) 372, 
782, 783

200-бальна шкала 437

з української мови 822, 846, 894

зовнішнє незалежне оцінювання 
див. ЗНО

критерії 397, 400

з літератури (зарубіжної) 395, 
398

з української літератури 1267, 
1282 

з української мови та мов на ціо-
нальних меншин 396, 399, 429

тематичне 944, 1256

Палімпсести 2415

Пам’ятки історії та культури 872

Пам’ятки писемної культури 3853

Пам’ятники 3619

Пароніми 2216

вікторина 997

Педагоги 2397, 3470, 3473, 3483, 3489–
3491, 3501, 3516, 3517, 3523

 репресії 3662

Педагогіка 414

 народна 3601

 родинна 3599

Педагогічна культура 3470

Педагогічний колеж 1082

Педагогічні ВНЗ

 нефілологічні спеціальності 1095

Педучилище 1072, 1086

Пенталогія 2567

Переказ

з творчим завданням 676

тексту-роздуму 769

тексту розповідного характеру 768

Перекази 

і твори 723 

-мініатюри 678

навчальні 777, 818, 843, 872, 892

Переклад 682, 1006, 2042, 2355, 2357, 
2366, 2367, 2370, 2371

 навчання 1048

Перекладачі та перекладознавці 1808, 
2093, 2355, 2356, 2358–2363, 2365, 2368, 
2369, 2372–2375, 2432, 2720, 2868

Переклади

 світової поетичної драматургії 
2363

Перенос частин слова 2221

Пересопницьке Євангеліє 1958

Переяславська рада

 лінгвістичні наслідки 2038

Переяславські заповіти 2836

Переяслав-Хмельницький педунівер-
ситет (ін-т) ім. Г. Сковороди 352, 353, 
4024
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Перифраза 2158

Перша українська гімназія м. Микола-
єва 356

Перші уроки з літератури 1214, 1215

Першодруки 266 , 3517

Писанки-витинанки 2942

Писемне мовлення 748

Письменник-емігрант 2446

Письменники – лауреати Національ-
ної премії України ім. Т.Г. Шевченка 
568, 2267

Письменники, творчі портрети 3683

Письменики українського Півдня 3743

Південна Русь 3514

Північна Слобожанщина 3767

Підмет 646, 716

Підручники  65–68, 78, 3886

з психології 1886

з української літератури 1732, 
1734, 1735

з української мови 381, 1150–1152, 
1154, 1159–1161, 3651

історія 1129, 2064

створення 1155–1157, 1733

Підрядні речення з порівняльним 
змістом 684

Підсумковий контроль знань з україн-
ської мови 908

Пізнавальна діяльність учнів 607, 647, 
992, 1247

Пізнавальний інтерес 985

«Пісенність» українського характеру 
1918

Пісні-гімни 3679

Пісня 2089

Плакат 4106

Повтор (стилістична фігура) 7

Подвоєння 754

Подорожня література 2478, 2923

Поезія

діаспори 3881

Великої Вітчизняної війни 2329

вісімдесятників 153–155  

ХІХ ст. 1293

дев'ятдесятників 1991

10–20-х років 2022

10–30-х років 3779

новітня 2870  

підрадянської України 2022

модерністська 2022

празької школи 2022

Січового стрілецтва 228, 229

українська в Криму 1771

шістдесятників 1188, 3828

як можливість націєтворення 2580

Поети – лауреати Національної пре-
мії України ім. Т.Г. Шевченка див. 
Письменники – лауреати…

Поетика 2409

модерністична 2648

онірична 2814

рецептивна 2696

фольклорна 2849

Поетичний гурток 334

Поетичний звукопис 2681

Поетоніми 1895

Позакласна робота див. підрозділ

Позакласне читання програмових 
творів 446

Позитивізм 2750

«Поле чудес», конкурс 523

Полемічна література 2296
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Поліетномовна школа 641

Полісемія 1907, 1926

Полісся 3587, 3686, 3752, 3753

Поліфункціональність слова 651

Польща 3595

Помаранчева революція 22, 581, 2021

Порівняльні звороти 684

Порівняння 684, 2159

 як аргумент 283

Посередність як соціальна небезпека 
3499

Посібники 1145, 1159

з української літератури 1729

з української мови 1158, 1731

створення 1156

Постановка голосу 1078

Постколоніалізм 2318

Постмодерна інтерпретація 3757

Постмодернізм 1187, 2424

Постмодерністське текстотворення 
3696

Потенційні слова 1904

Похідні 807

Походження української мови 1976, 
2030, 2031, 2073, 2074, 2079 

Правозахисний рух 1624

Правознавці 1110

Правопис 917, 988, 2112–2114, 2116, 
3877

правила 1037

практикум з правопису 979, 3793

проект 1999 року 2115

тести 757

Правописання як ментальність 2112

Правописні уміння і навички див. 
Орфографічні уміння і…

Православ’я 2486

Празька школа 2022, 2247, 2327, 3675

«Практичний українсько-російський 
слов ник» 1986

Преромантизм 3774

Приголосні

написання 1148

тести 1125

Прийменник 658, 1027

і сполучник 658

-префікс в (у) 1975

Приказки див. Прислів’я і приказки

Прикметник(и) 727, 988, 3716, 3846

відносні прикметники 2053

творення прикметника від назви 
села 2221

Прислівники 847, 848, 855, 994, 998, 
1000, 1028, 1071

закінчення прислівників 2221

наголошування відіменникових 
префіксально-суфіксальних при-
слівників 1935

подвоєні 700

тести і завдання 857

Прислів’я та приказки 567, 620, 3530, 
3819, 3849

Присудок 

різновиди 716, 879

узгодження 646

Прізвиська 2117

Прізвища

російські 823

українські 2049

на ишин 1916

походження 1917
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Пріорка 3621

Проблема добра і зла 1241

Проблемні ситуації

створення 647

Проблемність у викладанні україн-
ської літератури 1242

Програмно-методичний комплекс 
(ПМК) 1607, 1615

Проза 257, 2407, 2599, 2656, 2880, 3684

імпресіоністична 2421

кінця ХІХ – початку ХХ ст. 2320

неоромантична 321

новітня жіноча 2877

химерна 2678

Пропедевтичний курс 1288

«Просвіта» київська 3561

Проскрибована література 197, 2865

Просте і складне речення 903

Просте речення 670

Просте ускладнене речення 883, 1133

Професійна школа 1083

Професійне мовлення 1106, 1117, 1118, 
1128, 1140, 1141, 1143 

тести 1094

ПТНЗ 436, 1075, 1727, 1728

Профілізація вивчення мови 952 

Профільне навчання 384, 976, 3894

Профільні класи 1627, 1628, 1640

гуманітарні 952, 972, 978, 1627, 
1628, 1634, 1635

економічні 981, 1633

правознавчі 974

природничі 952

різнопрофільні 973

філологічні 952, 971, 975, 977, 
1627–1629, 1631, 1632

Пряма мова 2221

Псалми Давидові 2821

Псевдоніми 2050, 2117, 2851

Психодрама 1287

Психологізм 1330, 1748, 2455

Психологічна термінологія 1886

Психологічне дослідження у шкільно-
му вивченні літератури 1279, 1322

Психологічний аналіз 1336 

Психологія 70, 71, 1855, 1856

вікова 1272, 1573

гендерна 1251

підручники 1886

творення мови 1879

типи темпераментів 1858

Психолого-педагогічні проблеми 
спілкування 71, 1857

Публіцистика 2029

зародження 1300

Публіцистичний стиль 843, 872, 892, 
893

Пунктуаційні навички 875

Пунктуація 630, 631, 659, 666, 878, 984, 
1016, 1031, 1974 див. також Розділові 
знаки

двокрапка і тире 728

тести 1049

Пуризм 1957

«Радосинь», об’єднання НСПУ 3896

Редагування 667

Резюме 1010

Реклама 1946

Релігійні, релігійно-містичні мотиви 
2323, 2332, 2340
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Ремінісценції 2485

Репресії педагогів 3662

Репресовані слова 3729

Рецепція творчості 2720

Речення

актуальне членування 732

види 773

з відокремленими членами 875, 
1016

з однорідними членами 876, 965

і словосполучення 1054

неповні 730, 1017, 1103

односкладні 730, 1029, 1082, 1088, 
1102

тести 1081

означено-особові 1029

синтаксичний аналіз 756

узагальнено-допустові 76

узагальнено-особові 664

Рим (Стародавній) 2030

«Римуванки» 1040

Риторика 629, 913, 932, 972, 1098, 1100, 
1113

аргументація 1134

диспозиція 1135

інвенція 1136

Риторичні прийоми 1290

Рівненський педінститут 1033

Рідна віра 3563

Рідна мова 180, 394, 774, 2004, 2592, 
3855

вивчення 244

викладання 610, 779, 814, 819

навчання 673

орієнтовне календарне плануван-
ня 812, 819

поняття 2004

РУНВіра 3488

«Рідна школа», журн. 3933

Різдво 3006, 3029

2000 Різдва Христового 582, 3936, 
3937

коляда 3028, 3030

Різдвяна поезія ХХ ст. 2328, 3029, 3034

Різдвяна тема 189, 203

Різдвяні обряди (сценарій) 497

Різдвяно-новорічне свято  (сценарій) 
530, 566

Різьблення 3610

Родинне свято (сценарій) 501

Родинний і громадський побут 3845

Розвиток творчих здібностей 323–325, 
329, 332, 335, 339, 341, 342

Розділові знаки 1974, 2221 див. також 
Пунктуація

вживання при збігові їх 2221

між частинами складного безспо-
лучникового речення 1031

між частинами складносурядного 
речення 1023

прикінцеві при прямій мові 2221

у реченнях з відокремленими чле-
нами 878

Роздум(и) 769, 2907, 2908, 3860, 3861, 
3863

Розстріляне відродження 1233, 2560, 
2853

Рококо 2302

Роман як жанр 2287

Романістика 2408

Романс український 514

Романтизм 2324, 2808
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Романтики 2298

Романтична доба 2362

Романтична проза 1509

Романтичне жанротворення 2813

Романтичний націоналізм 2838

Російська ксенофобія 2265

Російська мова 12

Російськомовне середовище 671

Руїна 1529, 1538

Румунська мова навчання 122

Русизми 1949

 і російські кальки 2216

Русифікація 1934

Русь, термін 1925

Руська мова в Галичині 2076

Сайт 967

Самвидав 1988

Самодиктант 1044

Самоконтроль і самооцінка 1051

Самоосвіта вчителів 105, 110 

Самостійні частини мови 1035

Самостійність у навчанні 1074

Санскрит 3488

Світове письменство 2826

Світогляд

антитоталітарний 1541

національний 1225 

предків 1356, 3654

учнів 1188

Святе Письмо 2367  див. також Біблія 

«Святі та свята українського народу», 
словник-довідник 3564

Семантика слова 1126

Семінар(и) 3572

другий Київський гендерний 3905

з позакласного читання 1544

методистів української мови і літе-
ратури 3901

-практикум

проблемні 1281, 1438, 1536

уроки-семінари 1435

учителів-словесників 52, 3909

Сентименталізм 1237

Середньовічна література 2705

Синонім(и) 1045, 1984

лексичні 689

тест, кросворд 1003

Синоніміка дієслівна 2181

Синонімічні зв’язки 1870

Синонімічні форми 1058

Синонімія 1985

в термінології 1881

Синтаксис 650, 694, 737, 849, 984, 1063–
1067, 2141, 2596, 3691, 3762

вивчення укрупненими частинами 
617

вправи 624

складнопідрядне речення 1064

Синтаксичний аналіз 756

Синтаксичні засоби стилістики 929

Синтаксичні помилки 635

Ситуативні завдання 992, 993

Сільська школа 490, 3869

«Сільські вісті» 3837

«Січовий Парнас» 3650

Січові стрільці 228, 229, 2233, 2346

Сквирський ліцей 3626 363

Складне безсполучникове речення 
1031
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Складне речення 713, 716, 693, 899, 
1023, 1025

з різними видами зв’язку 735, 795

Складнопідрядне речення 623, 654, 
677, 1064, 2015

види 739, 1031

категорії 753

Складносурядне речення 898, 1023

спільні слова 1947

тести 660

Сковородинський центр 3571, 3640

Скульптура 3624, 4084, 4097, 4109

Славістика та українознавство 3579

Сленг 1908, 1982

сучасний 2054

«Словарь української мови» 1978, 
2056

Словацька Республіка 3440, 3570

Словник

робота зі словником 645

«Словник епітетів української мови» 
688, 1912

«Словник іншомовних слів» 3719

«Словник синонімів української 
мови» 1984, 3826

Словники (словнички)

винятків з орфографічних правил 
920

власні назви в кулінарії 2001

двомовні російсько-українські

анатомічні терміни 2055

ботанічні назви лікарських 
рослин 2055

медичні терміни 2055

іншомовних слів 2016

лінгвістичних термінів 3648

маловідомих слів та виразів 3822

найпоширеніших помилок 2216

омонімів 3699

педагогічних термінів 2025

побутова лексика 1889

реміснича лексика 1888, 1889

русизмів 1949

сільськогосподарська лексика 
1889

терміни народного танцю 3544

труднощів вимови і написання слів 
636

Слово 291, 292, 674

в художньому творі 2179

вимова і написання 636

і шрифт 2034

народнопісенне 2142

робота над словом 674, 737

словникове і фонетичне 1875

форми 982

«СіЧ», часопис 4052

«Слово о полку Ігоревім», «Слово про 
похід Ігорів» 1492, 1951, 1959, 2284, 
2354, 3394

музей «Слова…» 3637

«Слово», радіожурнал 6

Словобоязливість 2411

Слововживання 721, 737, 2216

Слововжиток 2203–2214, 2219, 2220

зіставлення українсько-російсько-
го слововжитку 2043

Словосполуки

прийменниково-іменникові 712

Словосполучення 650, 2060

тести і завдання 857
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Словотвір, будова слова 653, 705, 763, 
807, 808

тести 1099

Словотвірний аналіз 621

Службові частини мови 854

Сонет 2274, 2753

«Софіївка» 3631

Софія Київська 2005

Соціалістичний реалізм (соцреалізм) 
1184, 1292, 2293

Соціолект (молодіжний) 1908

Соціолінгвістика 601, 2026, 2190, 3848, 
3922 

Спарений урок 544, 899, 1331, 1416, 
1717 див.  також Бінарний урок

Спеціальна мова 1128

Спецкурси 

програми 971, 979, 1627–1629

Спільнокореневі слова 982 

Спогад-есе 2703

Спогади, спомини див. Мемуаристика

Сполучник 724, 1025

і сполучні слова 1025

Старий Скалат 3642

Стилі 785, 873

Стилізація 2286

Стилістика 187, 785, 910, 1065, 1138, 
3710, 3725

засоби

морфологічні 1060

синтаксичні 929

тексту 1952

Стилістичний аналіз 695

Стилістичні вміння і навички 692

Стиль 

конфесійний 1993, 2148, 2195

науковий 872, 892, 1985

письменника 1274

публіцистичний 872, 892, 893

художній 892

Студенти 1072, 1086, 1089, 1107, 1109, 
1130, 1144

Студентство 1933, 2226

Сугестія 2291

Судження 377

Суржик 12, 1956, 2052, 2190

Суржикізація 2008

Суфікс 627

Східні слов’яни 3555

Схожослови 3699

Тавтологія 701

Таємна вечеря 1847

Танець у писемних джерелах 3544

Танцювальне мистецтво 2831

Твір

написання 323, 325, 1050

-опис природи 1011

-оповідання 780

-роздум 769

-спостереження 632

Твірна основа 807

Твори

газетних жанрів 781

публіцистичного стилю 893

Творчі роботи 1046

Творчість див. Учнівська творчість

і національність 2590

Театр 2072, 2731

корифеїв 2264, 2344
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Театральне мистецтво 2543

Текст 600, 719, 935, 1357

документа 1076

міста 1968 

типологічна структура 640

Тексти

богослужбові

вимова  ∆ 2194

для аудіювання див. Аудіювання

для контрольного читання мовчки 
845

для мовчазного читання 783, 846, 
894

для переказів 3798

конспектування 719

постмодерністські 1187

церковнослов’янські

Текстовий аналіз

методика 2312

Текстологія 2727

Текстуальний аналіз 1284

Телебачення 11

Телепередачі навчальні 528

Тема

виборів в Україні 541

війни див. Воєнна тема

добра і зла 1241

зради 1424

мовчазного пророка 2324

смерті 1424

Тематизація мовчання 2663

Тематична організація уроку 740

Тематична перевірка знань 713, 722

Теоніми 2133

Теорія літератури 1629

тести 1243

Теребовлянщина 3550

Терміни 1094

Термінологія 1881, 2005, 3926

психологічна 1886

«Тернопільські театральні вечори» 
3642

Тести

для тематичного контролю 1270

з літератури 1209, 1235, 1243, 1253, 
1258

тематичні 1201, 1261

успішності 1186

з мови  375, 376, 790, 794, 877, 880

закритої і відкритої форми 946

Тестові технології 444, 445

Тестування 368, 3734

комп’ютерна програма «Інтер-
Тест» 962

Технічний ВНЗ (вуз) 1121, 1144

Технічний коледж 1084

Технології

інформаційні 1613

педагогічні 1616, 1617, 1700 

Технологія уроку

літератури 1684, 1699

літератури рідного краю 1777

мови 1068

Типологія уроку мови 963

Тире 716, 728, 1017

Товариство І. Огієнка 2100

Товариство української мови (ТУМ) 
ім. Т. Шевченка 3893

Товариство української мови КНУ 
ім. Т. Шевченка 1994
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Топоніміка 3834

аматорська 1897

Торонтський університет 1891

Тоталітаризм 1234, 2134, 2655, 2656, 
2779, 3720 

Тоталітарна доба 1233, 2539, 2901, 2903

Тоталітарна естетика 2702

Традиціоналізм і традиція 2487

Традиція

і модерн 2769

Транслітерація 2221–2223, 2225

Трипільська культура 1981

Тріолет 1623, 3247

Узагальнено-допустове речення 76

Узагальнено-особове речення 664

Узгодження присудка 646

Украинские ученики 3515

«Україна у старій листівці» 3707

Українізація 2069, 2257

Україністи 63, 2235, 3568

Україністика 1867, 3901, 3913

міжнародні конгреси 2235, 2319, 
3917, 3918

у Варшавському ун-ті 3595

Ягеллонський ун-т 3913

Українознавство 3549, 3562, 3577, 
3579, 3581

в системі освіти 3578, 3580, 3592

в системі роботи ліцею 3572, 3583, 
3584

новітнє 3596

Українознавці-вчителі 

конкурс 3548 

Українознавча авторська школа 117

Українофільство 2613

Українська гімназія м. Сімферополя 
357

Українська література, предмет 1203

вивчення 435, 442, 1197–1199, 1202, 
1329

викладання 1180, 1189, 1193, 1242

методика 1269, 1272, 1282, 1618, 
1697, 1703, 3749, 3751

шкільний курс 1292, 1296

Програма з курсу української лі-
тератури для іноземних студентів 
1723

Програма з української літерату-
ри, проект 1162, 1167 – 1177, 3900, 
3901

програми з української літератури 
для

ЗНЗ 427, 439, 1162

ЗНЗ з українською і росій-
ською мовами навчання 428, 
1163–1166, 1257

ПТНЗ 1727, 1728

середніх ЗОШ з поглибленим 
вивченням української літера-
тури 430, 435

програмно-методичний комплекс 
(ПМК) 1607, 1615

структурно-тематичні схеми кур-
сів 1204

Українська література, урок 1191, 1213, 
1221, 1226, 1244, 1245, 1255, 1260, 1267, 
1287, 1291, 1299, 1696, 1708, 1709

виховні можливості 1179, 1228, 
1301, 1302

«Вільнодумство» 3868

діалогічна спрямованість 1288

календарне планування 1684
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орієнтовне календарне плануван-
ня 1216, 1218

перші уроки 1214, 1215

планування і моделювання 1690, 
1701, 1702

розробки уроків за календарно-те-
матичним плануванням 1195, 1196, 
1206, 1207, 1208 

тематичні 1232

специфіка, структура, типологія 
1278 

«Українська літературна енциклопе-
дія» 3694

«Українська мова вчора, сьогодні, за-
втра в Україні і світі», міжнар. конгрес 
1859, 1869

«Українська мова: дитяча енциклопе-
дія» 3721

«Українська мова: енциклопедія» 3740

Українська мова (предмет)

вивчення 443, 595, 607, 628, 671

у ЗНЗ 405–407, 444, 447

у середніх ЗОШ 608

у школі 69, 3525

поліетномовній 641

викладання 73, 78, 82, 409, 619, 760, 
804, 819

у вищій школі 79

у школі 77

як іноземної 1092, 1093

Програма з української мови за 
професійним спрямуванням 1122

програми для ЗНЗ з поглибленим 
вивченням укра їнської мови 438, 940, 
941, 945, 947–949 

ліцеїв та гімназій гуманітарно-
го профілю з поглибленим ви-

вченням української мови 438, 
940–942

професійних ліцеїв 440

середніх ЗНЗ 429

шкіл з російською мовою на-
вчання 379, 424, 909, 1151, 1152, 
1154

шкіл з українською мовою на-
вчання 425, 426

Українська (рідна) мова, урок 772, 816

вступний урок 798, 885

календарне планування 797, 884, 
945 

матеріали до уроків… 776, 817, 841, 
842, 870, 871, 890, 891, 911, 930

методичні рекомендації 928

орієнтовне календарне плануван-
ня… 766, 779, 812, 815, 819, 838, 865, 
912 

останній урок 934

Українська Світова Спілка Професій-
них учителів (УССПУ) 86, 87

Українська (вкраїнська) школа 3506, 
3512

УПА 584

Українське радіо

літературна передача 3857

Український вільний університет 3585

Український колеж ім. В. Сухомлин-
ського 360

Український народ 3763

«Український рік у прикметах і при-
кметниках» 3846

Українські мотиви 744

«Українсько-іспанський словник» 
3783

Українсько-російські міжлітературні 
взаємини 2768
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«Українсько-японський, японсько-
український словник» 3850

Уміння див. Навички

Урок

бінарний 1621, 1622

захисту знань (з мови) 847, 848

одного слова 1030

пам’яті жертв сталінського терору 
1211

словесності 639

форми проведення 964

«Урок Української», дайджест 4055, 
4056

Урок-

бесіда 1488

вистава 1499

гендерне дослідження 1213

гра 1651

диспут 1531

дослідження 925, 1549

есе 1815

засідання бізнес-клубу 749

інсценізація 1315, 1436

історико-літературне дослідження 
1320

казка 800

казкова подорож 1039

КВК 827

композиція 532, 1589, 1776 

конкурс 858, 934

конференція 1372, 1498

круглий стіл 918

мандрівка 749

в минуле 1770

науковий діалог 924

подорож 850 

у часі 1417

прес-конференція 866, 1383

психологічне дослідження 1279

роздум 277

рольова гра 848

семінар 1281, 1783

турнір 791, 1286

філософське дослідження 1280

Уроки

два уроки на одну тему 1027, 1032

за епіграфом див. Епіграф

проблемні семінари 1281

Усна народна творчість

тести 1270

Усний журнал 3597

Учень 1171, 1298

Учитель (вчитель) 86–88, 101, 110, 1855, 
3157, 3290, 3314, 3327, 3411, 3439, 3490, 
3854, 3863

сценарії свят, вечорів 553, 555

Учитель національної школи 3569

«Учитель року», конкурс 89–98, 102, 
3862

Учні 325, 332, 334, 335, 339, 341, 342, 
1855

(діти) обдаровані 326, 327, 333, 340, 
343, 344

Учнівство

навчально-пізнавальна активність 
607, 647, 992, 1247

педагогічна адаптація 414

пізнавальний інтерес 985

Учнівська творчість 323, 326–328, 330, 
331

розвиток 324, 325, 329, 332, 335, 
339, 340–342, 1260
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Фахове мовлення 3773

Фізичне виховання

факультети 1097

Філологічний аналіз 1352

Філологічні науки 1295

Філологічні факультети 1100

програми для філфаків 1101, 1115, 
1137, 1138

Філософія мови 1906

Фірмоніми 1874

Фольклор 498, 3545, 3575

і міфологія 1824

програма спецкурсу 1628

Фольклоризм 2606

Фольклористи 2283, 3643, 3953, 4005

Фольклористика 1295, 1756, 1760, 
2354, 3547, 3659, 3795

міфологічна школа 3554

Фольклорні експедиції 1765

Фольклорно-етнографічні джерела 
1409

Фонетика 662, 802, 919, 1070, 1125, 1978

Форт Шевченка 3616

Фото 2368, 4078

Фраземіка

іншомовна 2119

Фразеологізм(и) 770, 918, 1108, 1894, 
2006

в публіцистиці 2029

відетнонімні 715

усічені 2167

шлюбної обрядовості 1885

Фразеологічна система української 
мови 1892

«Фразеологічний словник української 
мови» 3790

Фразеологія 686, 722, 731, 745, 770, 792, 
810, 811, 896, 1132, 1884

народна 2007, 3586

обрядова 1883

тестові завдання 613, 1132

Фрази 3464–3467 

Фрази-секунди 2916

Фундація О. і Т. Антоновичів 1, 3832

Функціонування української мови 33

Херсонська гімназія № 20 ім. Бориса 
Лавреньова 358

Химерна проза 2678

Хмельниччина літературна 3847

Холодний Яр 2822

«Холодний Яр», альманах 4058

Холокост-33 див. Голодомор

Християнство 2724, 3936

Християнська культура 740

Християнська символіка 

в поезії 2313

Християнські імена 1873

Хронологія нищення української мо-
ви див. Лінгвоцид

Художнє мовлення 3788

Художнє мовомислення 2130–2132, 
2399 

Художник 579, 2432, 3919, 3921, 3992, 
4061, 4068–4070

Художній лексикон 2174

Художній стиль 892 

Художній текст 1101

сприймання 1230

Художня рецепція 2651

Художня розповідь тексту 1238
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Персоналії

Цензура 2670, 2926

заблоковані вірші 300

Центр міжнародного обміну в галузях 
освіти та науки 1

Цитати 3436–3439, 3441–3447 

Чайнворд 1667, 1671

Частка 999

Частка «не» з дієприкметниками 1014

Частки лише, лиш, тільки  1872 

«Червоний Шлях» 2258

Чергування 763

у/в, і/й 710

Чернеча гора 2800, 2886

Чернівецький літературно-меморіаль-
ний музей О. Кобилянської 3603

Чернігівський літературно-меморіаль-
ний музей М.М. Коцюбинського 3615

Числівник 691, 831, 832, 837, 1972, 3716

Тести 1055

Читання 615, 1187, 1698

виразне 1219

культура 104

мовчки 648

Читач(і) 2228, 3851

ЧПКМ ?

Чорнобильська тематика 519, 563, 
2893, 3125, 3194, 3369, 3587, 3589, 3618

Чуже мовлення 793

Шевченківська енциклопедія 2842

«Шевченківські лауреати: 1962–2001: 
енциклопедичний довідник» 3821

Шістдесятники 116, 1188, 1234, 1812, 
2063, 2330, 3733, 3828

Шкільна олімпіада 656

Шкільна радіолінійка 556

Шкільний театр XVII–XVIII ст. 3566

Шкільні підручники див. Підручники

Школа

з багатонаціональним континген-
том 788

поліетномовна 641

українська 3506, 3507

Школа-родина 362

Школярі – донецькі 2052

Шрифт 2034

Шрифтові курйозні вірші 2034

Щедрівки 1996

Щоденники  1360, 3437

Язичництво (Рідна віра) 3563

Японія 3568

Японські ієрогліфи (словник) 3850

Ярмарок 3532, 3534

Ô – літера 2196
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Агєєва В.П. Поетеса зламу століть: 
Творчість Лесі Українки в постмодер-
ній інтерпретації: монографія. – К.: 
Либідь, 1999. – 264 с.  3757

Ананченко Т. «України часточка в ме-
ні…»: Одещина в культурологічному 
просторі світового українства. – Оде-
са: Друк, 2006.  3745

Бабелюк О.А. Принципи постмодер-
ністського текстотворення сучасної 
американської прози малої форми: 
монографія / О.А. Бабелюк. – Дрого-
бич: Вимір, 2009. – 296 с.  3696

Барабаш С. Стежками слова Ліни 
Кос тенко / С. Барабаш, В. Готовська, 
Г.Бондаренко, В. Барабаш. – Х., 1993. 
– 88 с.  3787

Барчан В. Творчість Теодосія Осьмач-
ки в контексті стильових та філософ-
ських вимірів ХХ століття: моногра-
фія. – Ужгород, 2008, 432 с.  3661

Біла А. Український літературний 
авангард: пошуки, стильові напрями. – 
Донецьк, 2004. – 445 с.  3697

Білошенко А.А. Індивідуальний підхід 
до учнів при вивченні української літе-
ратури. – Х., 1999. – 124 с.  3794

Боровський Я.Є. Світогляд давніх. – 
К.: Наук. думка, 1992. – 171 с.  3654

Великий тлумачний словник сучасної 
української мови / укладачі В. Бусел, 
М. Василега-Дерибас, О. Дмитрієв, 
Г. Латник, Г. Степенко, Л. Тютюнник. 
– К.: ВТФ «Перун», 2001.   3656

Вертій О. Народні джерела творчос-
ті Івана Франка. – Тернопіль, 1998. – 
254 с.  3669

Вертій О. Пантелеймон Куліш і на-
родна творчість. –  Тернопіль, 1998. – 
120 с.   3669 

Вихованець І.Р. Граматика україн-
ської мови: Синтаксис. – К.: Либідь, 
1993. – 368 с.  3691

…Віддати зумієм себе Україні: Листу-
вання Трохима Зіньківського з Бори-
сом Грінченком / упоряд. С. Кіраль. – 
К.; Нью-Йорк, 2004. – 520 с.  3681

Воловець Лев. Українська література: 
хрестоматія, 9 клас. – Л.: Світ, 1998. – 
551 с.  3785

Глушко О. Стрибок тарпана. – К.: Ви-
давничий дім «КМ Academia», 1998.  
3781

Гнідан О., Дем’янівська Л. Володимир 
Винниченко – життя, діяльність, твор-
чість: навчальний посібник для сту-
дентів-філологів. – К.: Четверта хвиля, 
1996. – 256 с.  3702

Голобородько Я. Ю. Хронологія 
слова: Письменники українського 
Півдня. – Херсон: Олді-плюс, 2001. – 
143 с.  3743

Голянич М.І. Внутрішня форма слова 
і художній текст. – Коломия: Плай, 
1997. – 180 с. 3750

Гримич Г. Загадка творчого бунту. Но-
велістика українських шістдесятників. 
Літературно-критичний нарис. – К.: 
Укр. письменник, 1993. – 247 с. 3733

Гром’як Р. Історія української літера-
турної критики (від початків до кінця 
ХІХ століття): посібник для студентів 
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гуманітарних факультетів вищих на-
вчальних закладів. – Тернопіль, 1999. 
– 223 с.  3768

Гузар З. Вступ до франкознавства. – 
Дрогобич: ДДПУ ім. Івана Франка, 
2008. – 358 с.  3805

Дем’янівська Л.С. Іван Карпенко-Ка-
рий. Життя і творчість. – К., 1995. – 
143 с.  3678

Денисюк І., Скрипка Т. Дворянське 
гніздо Косачів. – Л.: Академічний екс-
прес, 1999. – 268 с.  3738

Дзиґа: Українські дитячі й молоде-
чі народні ігри та розваги / уклали 
В. Семеренський, П. Черемський. – Х.: 
Друк, 1999. 3796

Дзюба І. «Застукали сердешну 
волю…» (Шевченків «Кавказ» на тлі 
непроминального минулого) // Сучас-
ність. – 1995. – № 3, 4.  3692

Дмитренко М. Українська фолькло-
ристика другої половини ХІХ сто-
ліття: школи, постаті, проблеми. – К.: 
Сталь, 2004. – 384 с.  3659    

Дмитренко М. Українська фолькло-
ристика: історія, теорія, практика. – 
К.: Ред. Часопису «Народознавство», 
2001. – 576 с.  3795

Довга О.М. Як писати твір: методич-
ний посібник для вчителів-словесни-
ків. – К.: Видавничий центр «Просві-
та», 1995. – 247 с.  3761

Духовні криниці: хрестоматія для 10 
кла су середніх шкіл, ліцеїв, гімна-
зій, коледжів / упоряд. Г. Семенюк, 
П. Хропко. – К.: Освіта, 1997. – Ч. 1. – 
448 с. ; Ч. 2. – 544 с.  3736

Єрмоленко С., Бибик С., Тодор О. 
Українська мова: короткий тлумачний 
словник лінгвістичних термінів. – К.: 
Либідь, 2001. – 224 с.  3648

Заболотний В.В., Заболотний О.В. 
Українська мова: навчальний посіб-
ник для підготовки до зовнішнього 
незалежного оцінювання. – К.: Генеза, 
2009. – 272 с.  3791

Загнітко А.П. Український синтаксис: 
(Науково-теоретичний і навчально-
практичний комплекс). У 2 ч.  –  К., 
1996.  3762

Зарва В. Дискурс просвітництва в росій-
ській та українській прозі 60–80-х рр. 
ХІХ ст.: монографія. – К.: Ніжин, 2005. 
– 304 с.  3667

Іванишин П. Поезія Петра Скунця: 
(Художнє вираження національно-ду-
ховної ідентифікації ліричного героя). 
– Дрогобич; Львів, 2003. – 291 с.  3673

Ільєнко І. Жага. Труди і дні Максима 
Рильського. – К.: Дніпро, 1995.   3778

Ільницький М. Драма без катарсису: 
Сторінки літературного життя Льво-
ва першої половини ХХ ст. – Л., 1999.  
3646

Ільницький М. У фокусі віддзерка-
лень: Статті. Портрети. Спогади. – Л.: 
Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2005. – 
552 с. 3735

Ісат Ю. Таємниця вашого імені / пер. з 
рос. І. Данилюка. – Донецьк: ТОВ ВКФ 
«БАО», 2006. – 736 с.  3744

Історія української літератури 70 – 
90-х років ХІХ ст. У 2 т. / за ред. О. Гні-
дан. – К.: Логос, 1999. – Т. 1. – 614 с. 
3660

Калашник В.С., Савченко Л.Г. Сучасна 
українська мова: лексика і фразеоло-
гія: Матеріали для практичних занять. 
– Харків: Каравела, 1998. – 56 с.  3649
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Калиновий квіт Полісся: Народні піс-
ні, що побутують у Камінь-Кашир-
ському районі на Волині, зібрала і впо-
рядкувала О.П. Кондратович. – Луцьк: 
Надстир’я, 1994. – 224 с.  3752

Кісь Р. Мова, думка і культурна реаль-
ність (від Олександра Потебні до гі-
потези мовного релятивізму). – Львів, 
2002.  3726

Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. 
Словотвірна морфеміка сучасної 
української літературної мови. – К., 
1998. – 162 с. 3760

Клочек Г. Ліна Костенко: навчальний 
посібник-хрестоматія. – Кіровоград: 
Степова Еллада, 1999. – 320 с.  3670

Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: 
сучасна інтерпретація: посібник. – К.: 
Освіта, 1998. – 237 с.  3701

Клочек Г.Д. Світ «Велесової книги». 
– Кі ровоград: Степова Еллада, 2001. – 
160 с.  3723

Ковалів Ю. Абетка дисертанта: Мето-
дологічні принципи написання дисер-
тації: посібник. – К.: Твін інтер, 2009. 
– 460 с.  3658

Ковальов В.П. Виражальні засоби 
українського художнього мовлення. – 
Херсон, 1991.  3788 

Козак С. Український преромантизм: 
(Джерела, замовлення, контексти, ви-
токи). – Варшава, 2003. – 227 с. 3774

Коломієць М.П., Молодова Л.В. Слов-
ник іншомовних слів. – К.: Освіта, 
1998. – 190 с.  3719

Кондратович О. Весілля на По ліссі: 
На родні звичаї та обряди. – Луцьк: 
Над стир’я, 1996. – 112 с. 3753

Кононенко В. Рідне слово. – К.: Богда-
на, 2001. – 303 с.  3718

Кононенко В.І. Шляхами народних 
приповідок: посібник для вчителя. – 
К.: РВЦ «Проза», 1994. – 207 с.  3789

Костюк Григорій. Сталінізм в Україні: 
(Генеза і наслідки). – К.: Смолоскип, 
1995. – 508 с.  3720

Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. 
– К.: Видавничий центр «Академія», 
2000. – 368 с.  3731

Кочерган М.П. Загальне мовознав-
ство: підручник. – К.: ВЦ «Академія», 
1999. – 288 с. 3687

Кудрявцев М. Драма ідей в українській 
літературі ХХ ст. – Кам’янець-По діль-
ський: Oium, 1997. – 270 с.  3764

Кудрявцев М. Ідеї, конфлікти, ха-
рактери… – Кам’янець-Подільський, 
1994.  3782

Куліш Пантелеймон. Повість про 
український народ. – Л.: Літопис, 
2006. – 226 с.  3763

Куценко Л. «Боян степової Еллади». – 
Кіровоград, 1993. – 55 с. 3647

Куценко Леонід. «Ні, вже ніколи не 
покаюся…» (Євген Маланюк: історія 
ісходу). – Кіровоград: Бібліотека жур-
налу «Вежа», 1997. – 110 с.  3747

Лепкий Б. Твори: у 2 т. – К.: Наук. дум-
ка, 1997. – Т. 1. – 848 с.; Т. 2. – 696 с.  
3680

Листи до Михайла Коцюбинського. 
Т. 1–3 / Черніг. літ.-мемор. музей М. Ко-
цюбинського, Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка 
НАН України. – Ніжин, 2002.  3709

Листування Михайла Грушевського. 
– К.: Нью-Йорк, 1997. – 399 с. – (Епіс-
толярні джерела грушевськознавства; 
т. 1).  3655
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Майстренко М. Шевченко і антич-
ність: Літературознавчий нарис. – 
Одеса, 1992.  3706

Мак О. Каміння під косою. – К.: Гло-
бус, 1994. – 126 с. 3799

Максимович М. У пошуках омріяної 
України: вибрані українознавчі твори. 
– К.: Либідь, 2003. – 360 с.  3756

Маланюк Євген. Невичерпальність. 
Поезії. Статті. – К.: Веселка, 1997. – 
318 с.  3747

Марко В.П. Стежки до таїни слова: 
Літературознавчі й методичні студії. 
– Кіровоград: Степ, 2007. – 264 с. 3780

Марочко В., Хілліг Г. Репресовані пе-
дагоги України: жертви політичного 
терору (1929 – 1941). – К., 2003. – 302 с. 
3662                                              

Мацько Л., Сидоренко О., Мацько О. 
Стилістика української мови. – К.: 
Вища школа, 2003.  3710

Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура 
української фахової мови. – К.: Аль-
ма-матер, 2007. – 360 с.  3773

Мельник Я. З останнього десятиліття 
Івана Франка. – Л., 1999.  3766

Мова і духовність нації: монографія / 
відп. ред. Т.І. Панько. – К., 1992. – 200 с.  
3690

Мовчан Р. Українська література. 5 
клас [комплект : підручник, хрестома-
тія «Допитливому читачеві», книжка 
для вчителя]. – К.: Генеза, 2005.  3672

Мовчан Р. Український мо дернізм 
1920-х: портрет в історичному ін те-
р’єрі: монографія. – К.: ВД «Стилос», 
2008. – 544 с.  3737

Мовчун А., Соловець Л. У світі етимо-
логії: Етимологічний словник для уч-
нів початкових класів. – К.: КІМО, 
1998.  3739

Мозер М. Причинки до історії укра-
їнської мови / за ред. С. Вакуленка. – 
Х.: Харк. іст.-філол. т-во, 2008. – ХVІ, 
832 с.  3727

Наєнко М. Інтим письменницької пра-
ці: (З лекцій про специфіку літератур-
ної творчості). – К., 2003. – 280 с.  3645

Наєнко М. Художня література Украї-
ни: Від міфів до модерної реальності. – 
К.: ВЦ «Просвіта», 2008. – 1064 с.  3772

Нормативна українська граматика: 
підручник / уклав Яр Славутич. – Вид. 
3-тє. – [Вих. дані не встановлено.] 3741

Нудьга Г.Українська дума і пісня в сві-
ті. – Л.: Ін-т народознав. НАН Украї-
ни, 1997. – Кн. 1. – 421 с.; Кн. 2. – 507 с. 
3797

Оліфіренко В.В., Оліфіренко С.М. Ін-
тернет на уроках української літера-
тури: посібник-довідник для вчителів 
та учнів 9 – 11 класів. – К.: Грамота, 
2007. – 208 с.  3754

Оліфіренко В.В., Оліфіренко С.М. 
Слобожанська хвиля: навчальний по-
сібник-хрестоматія з української лі-
тератури Північної Слобожанщини. 
– Донецьк, 2005. – 280 с.  3767

Омельчук С.А. Практикум з правопи-
су української мови: система дослід-
ницьких вправ: навчальний посібник. 
– К.: Грамота, 2009. – 224 с.  3793

Орфографічний словник української 
мови / уклали С.І. Головащук, М.М. Пе-
щак, В.М. Русанівський, О.О. Таранен-
ко. – К.: Довіра, 1994. – 865 с.  3758
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Орфоепічний словник української мо-
ви: у 2 т. / укладачі: М. Пещак та ін. – К.: 
Довіра. – Т. 1. – 2001; Т. 2. – 2003.  3804

Орфоепічний словник української 
мови: у 2 т. / М.М. Пещак, В.М. Руса-
нівський, Н.М. Сологуб, В.В. Чумак, 
Г.М. Ярун. – К.: Довіра, 2001. – Т. 1. – 
955 с.  3700

Панченко В. Володимир Винниченко: 
парадокси долі і творчості: книга розві-
док та мандрівок. – К., 2004. – 288 с.  3711

Пасічник Є., Слоньовська О. [підруч-
ники з укр. літ. для 5, 6 класів, посіб-
ник – для 7 класу, 3 книжки (К.: Освіта 
[2000])].  3775

Пасічник Є., Слоньовська О. Україн-
ська література: підручник для 5 кла-
су. – К.: Освіта, 1998. – 351 с.  3703

Пасічник Є., Слоньовська О. Україн-
ська література: підручник для 6 кла-
су. – К.: Освіта, 2000. – 318 с. 3786

Пасічник Є., Слоньовська О. Україн-
ська література. 5 клас. – К.: Освіта, 
[2000].  3708

Пентилюк М.І. Культура мови і сти-
лістика: пробний підручник для гім-
назій гуманітарного профілю. – К.: 
Вежа, 1994. – 238 с. 3725

Пещак М.М. Розвиток давньорусь-
кого і староукраїнського наукового 
тексту. – К.: Українознавство, 1994. – 
272 с. 3759

Погребенник Ф. Українські пісні-гім-
ни. – К., 1992. – 64 с.  3679

Поліський дивосвіт. Література рід-
ного краю: Житомирщина: посібник-
хрестоматія / за ред. С.О. Пультера. 
– Житомир, 2000. – 544 с.  3686

Поліщук Я. Міфологічний горизонт 
українського модернізму. Літерату-
рознавчі студії. – Івано-Франківськ: 
Лілея-НВ. 1998. – 296 с.  3695

Пономаренко В.М. Уроки морфології 
в школі: метод. посібник: іменник, при-
кметник, числівник, займенник. – К.: 
Партнер, 1997. – Ч. 1. – 222 с.  3716

Пономарів О. Культура слова: мов-
ностилістичні поради. – К.: Либідь, 
1999. – 240 с.  3784

Приходько І. Творчі портрети укра-
їнських письменників ХХ ст. – Терно-
піль: «Тернопіль», 1993. – 160 с.  3683

Приходько І. Українська література 
ХІХ – початку ХХ ст. у новому осмис-
ленні. Для тих, хто хоче знати більше: 
навч.-метод. посібник. – Львів: Світ, 
2006. – 200 с.  3664

Прісовський Є.М. Дороговказ на віки: 
літературно-критичні статті. – Одеса: 
Друкарський дім, 2006. – 182 с.  3674

Просалова В.А. Поезія «празької 
школи»: навч. посібник. – Донецьк, 
2000. – 80 с.  3675

Путівник по фондах відділу рукописів 
Інституту літератури. – К.: Ін-т літ. 
ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Фун-
дація Омеляна і Тетяни Антоновичів, 
1999. – 860 с.  3693

Пушко В. Василь Барка: навчальний 
посібник-хрестоматія. – Луганськ: 
Знання, 2003. – 132 с.  3652

Олена Пчілка і Волинь: матеріали на-
ук.-практич. конф. Луцьк, 29 – 30 черв. 
1999 р.: наук. збірник. – Луцьк, 1999.  
3769

Різниченко Олекса. Одноримки. Слов-
ник омонімів і схожословів. – Одеса: 
Друк, 2002. – 407 с. 3699
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Російсько-український словник науко-
вої термінології (суспільні науки). – К.: 
Наук. думка, 1994. – 600 с.  3742

Русанівський В.М. Історія української 
літературної мови. – К.: АртЕк, 2001. – 
391 с.  3688

Свербигуз В. Старосвітське панство. – 
Варшава, [1999]. – 248 с.  3748

Ситченко А. Навчально-технологічна 
концепція літературного аналізу. – К., 
2004. – 504 с.  3724

«Січовий Парнас» [поетична антоло-
гія]. – Запоріжжя, 2000.  3650 

Скорський М. Тодось Осьмачка: жит-
тя і творчість. – К.: Укр. центр духов-
ної культури, 1999.  3771

Слабошпицький М. Поет із пекла. – К., 
2003.  3685

Слово рідне, мово рідна: (Пошуки і 
знахідки словесників Сквирського лі-
цею) / за ред. В.І. Цимбалюка. – Скви-
ра, 1995. – 62 с.  3657

Слоньовська Ольга, Сушевський Бог-
дан. Конспекти уроків з української 
літератури. 10 клас. – К.: Рідна мова, 
1997. – 280 с.  3712

Соболь В. До джерел: Історія україн-
ської літератури ХІХ – початку ХХ ст. 
для ІІ класу загальноосвітнього ліцею. 
– Варшава, 2006. – 360 с.: іл.  3677

Соболь В. Пам’ятна книга Дмитра 
Туптала. – Варшава, 2004. – 217 с.  3714

Соболь В.О. З глибини віків: вивчення 
давньої української літератури. – К.: 
Зодіак-ЕКО, 1995. – 192 с.  3765

Сорока П. Ігор Трач: Літературний 
портрет. – Тернопіль, 2000.  3698

Ставицька Л. Естетика слова в україн-
ській поезії 10–30 рр. ХХ ст. – К.: Прав-
да Ярославичів, 2000. – 156 с.  3779

Ставицька Л. Короткий словник жар-
гонної лексики української мови. – К.: 
Критика, 2003. – 336 с.  3801, 3802

Степанишин Б. Викладання україн-
ської літератури в школі: методичний 
посібник для вчителя. – К.: РВЦ «Про-
за», 1995. – 255 с. 3749

Степанишин Б. Українська літерату-
ра: підручник для 9 класу. – К.: Освіта, 
1992. – 336 с.   3665

Василь Стус: Двадцять років після 
смерті: Сучасне сприйняття і перео-
смислення // Молода нація: альманах. 
– 2006. – № 1 (38). – 400 с.  3770

Теми і мотиви поезії Тараса Шевчен-
ка. – К.: Наук. думка, 2008.  3653

Тихоша В.І., Караман С.О. Рідна 
мова: підручник для 8 класу гімназій, 
ліцеїв та шкіл з поглибленим вивчен-
ням української мови / за ред. проф. 
М.Я. Плющ. – К.: Освіта, 2000. – 240 с.  
3651

Тищенко К. Основи мовознавства: Сис-
темний підручник. – К.: ВПЦ «Київський 
університет», 2007. – 304 с.: іл.  3730

Ткач Л. Українська літературна мова 
на Буковині в кінці ХІХ – на початку 
ХХ століття. – Чернівці: Книги-ХХІ, 
2007. – Ч. 2. – 704 с.; Ч. 3.  – 252 с.  3729

Ткаченко Анатолій. Мистецтво слова. 
– К.: Наук. думка, 1998. – 488 с.  3717

Ткаченко О. Мова і національна мен-
тальність: (Спроба сучасного синте-
зу). – К.: Грамота, 2006. – 240 с. 3728

Токмань Г. Методика викладання лі-
тератури в старшій школі: екзистен-
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ціально-діалогічна концепція. – К.: 
Міленіум, 2002. – 318 с.  3751

Україна у старій листівці: На спо-
мин рідного краю [альбом-каталог] / 
М. Забочень, О. Поліщук, В. Яцюк. – 
К., 2000. – 505 с.: іл.  3707

Леся Українка: Сюжети з життя в ілю-
страціях і документах: Фотокнига / 
авт.-упорядники Н. Чіп, І. Веремєєва. 
– К., 2001. – 168 с.  3644

Українська література в шкільному 
вивченні. 10–11 класи: книга для вчи-
теля / упоряд. В. Панченко. – Кірово-
град, 1995. – Вип. 1. – 186 с.  3746

Українська література. 11 клас: підруч-
ник для середньої загальноосвітньої 
школи / Р.В. Мовчан, Ю.І. Ковалів, 
В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; за 
заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.; Ірпінь: Пе-
рун, 1998. – 496 с.  3663, 3671, 3755

Українська літературна енциклопе-
дія / І. Дзеверін (відп. ред.) та ін. – К.: 
Українська енциклопедія ім. М. Бажа-
на, 1988, 1990, 1995. – Т. 1, 2, 3.   3694

Українська мова: дитяча енциклопе-
дія / авт.-упоряд. А. Матвієнко. – К.: 
Школа, 2004. – 384 с. – (Я пізнаю світ).  
3721

Українська мова: Енциклопедія. – К.: 
УЕ, 2000. – 752 с.  3740

Українська мова. Збірник текстів для 
переказів на випускних екзаменах / 
Л.І. Мацько, О.М. Мацько, С.О. Кара-
ман, О.М. Сидоренко. – К.: Магістр-S, 
1998.  3798

Українська мова. Підручник для 9 
класу загальноосвітніх навчальних 
закладів з навчанням українською мо-
вою / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, 

А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук. – К.: 
Освіта, 2009. – 336 с.  3792

Українське слово: хрестоматія укра-
їнської літератури та літератур-
ної критики ХХ ст. У 3 кн. / упоряд. 
В. Яременко (Україна), Є. Федоренко 
(США). – К.: Рось, 1994.  3777

Українсько-іспанський словник / 
уклала М. Жердинівська. – К.: Осно-
ви, 1993. – 239 с.  3783

Уроки з народознавства: посібник / 
упоряд. М.К. Дмитренко, Г.К. Дми-
тренко. – К., 1995. – 125 с.  3668

Фаріон І. Мова – краса і сила: Суспіль-
но-креативна роль української мови в 
ХІ – середині ХІХ ст. – Л.: Вид-во Нац. 
ун-ту «Львівська політехніка», 2007. – 
168 с.  3682

Фаріон І. Мовна норма: знищення, по-
шук, віднова: науково-навчальне ви-
дання. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 
2009. – 328 с. + ком пакт-диск.  3722

Федоренко В. Енциклопедія інтелек-
туальних ігор на уроках української 
мови. – Х.: Видавнича група «Основа»; 
ПП «Тріада+», 2007.   3715

Фразеологічний словник української 
мови. У 2 кн. – К.: Наук. думка, 1993. – 
Кн. 1. – 528 с.; Кн. 2. – 980 с.  3790

Хорунжий Юрій. Любов маєш – маєш 
згоду: роман // Дніпро. – 1997. – 
№ 1–8.  3705

Хропко П. Українська література: під-
ручник для 10 класу. – К.: Освіта, 1995. 
– 416 с. 3676

Цимбалюк В. Робочий зошит з укра-
їнської літератури учня 7 класу. – К.: 
Освіта, 1999. – 96 с.  3689
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Цимбалюк В. Українська література: 
підручник для 8 класів загальноосвіт-
ніх шкіл, гімназій, ліцеїв та коледжів / 
за ред. Л. Дем’янівської. – К.: Освіта, 
2001.  3732

Черненко О. Не зміліє пам’яті крини-
ця: Спогади про Григорія та Григора 
Тютюнників. – К.: Ярославів вал, 2001. 
– 255 с.  3666

Шевченко Т. Вибрана поезія. Живо-
пис. Графіка: (укр. та англ. мовами) 
/ упоряд., прим. С. Гальченка; вступ. 
ст. І. Дзюби; упоряд. мистец. тво-
рів Т. Андрущенко; пер. англ. мовою 
В. Річ, Р. Зорівчак. – К.: Мистецтво, 
2007. – 608 с.  3776

Шевчук С.В., Кабиш О.О., Климен-
ко І.В. Українська мова: комплексна 

підготовка до тестування: навч. посіб-
ник. – К.: Арій, 2008. – 640 с. 3734

Шумило Н. Під знаком національної 
самобутності: Українська художня 
проза та літературна критика кінця ХІХ 
– поч. ХХ ст. – К., 2003. – 360 с. 3684

Щербина В. Євангеліє українців, або 
Крилаті вислови «Кобзаря». – К.: Вид-
во імені Олени Теліги, 2001.  3800

Ющук І. Мова наша українська: Стат-
ті, виступи, роздуми. – К. : Видавничий 
центр «Просвіта», 2003. – 168 с.  3803

Ющук І.П. Українська мова. – К.: Ли-
бідь, 2003.  3713

Януш Я.В. Сучасна українська мо ва. 
Курс лекцій. – 2-ге вид., перероб. і доп. 
– К.: КНЕУ, 2005. – 460 с. 3704
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Білоус Д. Диво калинове, Чари барвін-
кові: вірші. – К.: Веселка, 1994. – 205 с.  
3835

Віщий гомін: поезії. – К.: Грамота, 
2003.  3828

Глазова О. Українська мова. 10–11 
класи: матеріали до уроків. – Харків: 
Ранок, 2000. – 176 с. 3811

 Глазова О. Українська мова. 5 клас: 
матеріали до уроків. – Харків: Ранок, 
2000. – 176 с.  3811

Глазова О. Українська мова. 6 клас: 
матеріали до уроків. – Харків: Ранок, 
2000. – 208 с.  3811

 Гоголь М.В. Зібрання творів: у 7 т. / 
гол. ред. кол. М. Жулинський. – Т. 1–5. 
– К.: Наук. думка, 2008.  3813

Горак Р. Іван Франко / Роман Горак, 
Ярослав Гнатів; Львів. літ.-мемор. 
музей І. Франка. – Кн. 1: Рід Якова. – 
2000. – 232 с.; Кн.  2:  Цілком нормаль-
на школа. – 2001. – 201 с.; Кн. 3: Гімна-
зія. – 2002. – 355 с. 3808

Доброокий: спогади про Івана Світ-
личного / упоряд. Леоніда Світлична, 
Надія Світлична; ред. Михайлина Ко-
цюбинська – К., 1998. – 575 с.  3815

Енциклопедія Сучасної України. У 25 
т. Т. 1. – К., 2002.  3843 

Кифишин А. Древнее святилище «Ка-
менная Могила»: Опыт дешифровки 
протошумерского архива ХІІ – ІІІ ты-
сячелетий до н.э.  – К.: Аратта, 2001. – 
Т. 1. – 846 с.: рис.  3810

Книга про матір: українські поети 
ХІХ–ХХІ століть / упоряд. В. Чуйко. – 
К.: Криниця, 2003. – 329 с.  3816

Лавров Д. Святий Київ наш великий… 
– К.: Криниця, [2001?].  3842 

Літературна Хмельниччина ХХ сто-
ліття: хрестоматія / упоряд. Микола 
Федунець.   3847

Масенко Л. Мова і суспільство: по-
стколоніальний вимір. –  К.: Видавни-
чий дім «КМ Академія», 2004. – 164 с.  
3848

Мовчун А. Мовні скарби: вивчення 
прислів’їв та приказок у школі: [по-
сібник для учнів середніх класів]. – К., 
2000. – 184 с.  3819

Онкович Г.В. Український рік у при-
кметах і прикметниках / Г.В. Онко-
вич, Г.А. Барабаш, А.Д. Онкович. – К.: 
Наук. думка, 2000. – 144 с. – (Серія 
«Україно знав. і лінгводидактика»).  
3846

Поетичні голоси Чернігівщини / упо-
ряд. П.О. Сердюк, О.В. Забарний. – 
Чернігів, 2003. – 334 с.  3807 

Пура Я. Край наш у назвах / Ярослав 
Пура. – 1994.   3834 

Сільські вісті: тернистий шлях до Не-
залежності і перемоги Правди, Спра-
ведливості, Закону / І. Гутиря, С. Гу-
тиря. – К., 2006.  3837

Скарбослов: Російсько-український 
слов ник маловідомих слів та вира-
зів / укладачі: В. Левун, В. Прилипко, 
М. Ляшенко. – К., 2000. – 324 с.  3822

Словник синонімів української мови: 
В 2 т. / А.А.Бурячок, Г.М. Гнатюк, 
С.І. Головащук та ін. –  К., 2001.  3826
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Степанишин Б. Всеобіймаючі очі 
України: Іван Франко та Олександр 
Довженко. – Рівне, 1994. – 146 с.  3827

Суцвіття: антологія прози літ. студії 
Ніжин. держ. пед. ун-ту ім. М. Гоголя 
/ упоряд.: О.В. Забарний, О.Є. Гадзін-
ський. – Ніжин, 2003. – 266 с.   3807

Українська література. 9 клас: хресто-
матія / упоряд. О.І. Борзенко. – Хар-
ків: Ранок, 2000. – 656 с.  3806

Українська література. 10 клас: хрес-
томатія / упоряд. О.І. Борзенко, 
М.П. Сподарець. – Х.: Ранок, 2000. – 
752 с.  3806

Українська література ХІ–ХVІІІ ст.: 
хрестоматія з коментарями / уклад. 
Є.А. Карпіловська та Л.О. Тарновець-
ка. – Чернівці: Прут, 1997. – 558 с.  3820

Українська література. 11 клас / Г. Се-
менюк, М. Ткачук, О. Ковальчук. – К.: 
Освіта, 2002.  3809

Українська література. 11 клас: хрес-
томатія / М.П. Сподарець. – Х.: Ранок, 
2000. – 704 с.  3806

 Українська література: Тематичне 
оцінювання. Збірники завдань.  5–11 
класи (Х.: Ранок; Світ дитинства, 
2001). Обсяг книжок серії 32 – 48 с. 
Автори – вчителі-методисти Л.Г. Мо-
розова, Г.Г. Корницька, В.В. Паращич, 
В.О. Казакова, Л.М. Гордєєва.  3844

Українська мова. 5 клас: плани-кон-
спекти уроків / Гордєєва Л.М., 224 с.; 
…  6 клас / Гордєєва Л.М., 160 с.; … 7 
клас / Морозова Л.Г., 176 с.; … 8 клас 
/ Корницька  Г.Г., 144 с.; … 9 клас / 
Гордєєва Л.М., 224 с.; … 10–11 класи / 
Корницька Г.Г., 176 с. [всі: Харків: Ра-
нок, 2000].  3830

Українська родина: родинний і гро-
мадський побут: [навч.-метод. посіб-
ник для вчителів і викладачів народо-
знавства] / упорядник Л. Орел. – К.: 
Вид-во ім. О. Теліги, 2000. – 424 с.  3845 

Українсько-японський, японсько-
укра    їнський словник. Навчальний 
словник япон ських ієрогліфів / І. Бон-
дарен ко, Т. Хі но. – К.: ВД «Альтерна-
тиви», 1998.  3850

Фечко-Каневська О. Слово на добро. – 
Ужгород: Гражда, 2004.  3824

Фундація Омеляна і Тетяни Антоно-
вичів / упорядник Г. Гальченко. – К.; 
Вашингтон: АО «АВГУСТ», 1999.  3832

Чередниченко Д. Камінь-дерево. – К.: 
Задруга, 2003. 3829 

Чуб [Нитченко] Дмитро. Листи пись-
менників / Ніжин. держ. ун-т ім. 
М. Гоголя та ін. – Зб. 1–5. – Ніжин; 
Мельборн, 1998–2001.  3823

Шевельов Ю. Портрети українських 
мовознавців. – К.: Видавничий дім 
«КМ Академія», 2002. – 132 с.  3836 

Шевченкіана в прислів’ях і приказках 
/ уклала К. Савченко, м. Херсон.  3849

Шевченківські лауреати: 1962–2001:  
енциклопед. довідник. – К.: Криниця, 
2001. – 696 с.  3821

 Шевченко А. День сонячного затем-
нення. – К., 2002.  3833 

Шевченкова криниця: збірник афо-
ризмів із творів Т. Шевченка / упоряд. 
В. Дорошенко. – К.: Криниця, 2003. – 
256 с.  3825

ШевченкоТ. Мар’яна-черниця. – К.: 
Наук. думка, 1997. – 48 с.  3831

Яцюк В. Віч-на-віч з Шевченком: іко-
нографія 1838–1861 рр. – К.: Балтія-
Друк, 2004.  3839 
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Автори не згодні 2007, 2
Авторська програма  2002, 8; 2003, 7 
Актуальна розмова    2007, 3, 7
Акцентуації 2008, 6; 2010, 3, 4  
Антологія одного вірша 1994, 1–12; 1995, 1–12; 1996, 1–12; 1997, 1, 2, 4–12; 

1998, 1–10, 12; 1999, 1–12; 2000, 1–12; 2001, 1–8, 
11, 12; 2002, 4, 6, 12; 2003, 1–6; 2004, 2, 3, 6, 8–10; 
2005, 2–6, 8–11; 2006, 4, 5, 7, 9–11; 2007, 1, 2, 5, 6, 
9–12; 2008, 2, 4–7, 9, 10; 2009, 6–9, 11; 2010, 7, 9    

Апробація проекту програми  2002, 3, 4   
Бібліотечка вчителя-словесника  1997, 12; 1998, 1–12; 1999, 1–12; 2000, 1–11; 2001, 

1, 2, 5–7, 9–11; 2002, 1–4, 6, 7, 9, 11; 2003, 1, 7, 10, 
12; 2004, 4–7; 2005, 2, 7, 12; 2006, 1, 10, 12; 2008, 2, 
5, 8, 11; 2009, 1, 5; 2010, 3, 6, 7, 12     

В інших виданнях  2000, 9
Вернулося – не забулося  2003, 5, 7
Веселий лоскотон  1996, 9; 1998, 1, 2, 5, 7, 8
Вивчаємо новий предмет: етика  2005, 8, 11; 2006, 1–5 
Вийшло у світ  1999, 11; 2000, 1, 3, 7, 9, 11; 2002, 3–7, 9, 11, 12; 

2003, 2, 6, 10, 12; 2004, 1, 5, 10, 12; 2005, 1, 3, 7
Викладачеві ВНЗ  2004, 1, 2, 4, 6, 11; 2005, 1, 4, 6, 9–12; 2006, 3, 11, 12; 

2007, 1–3, 7, 8, 10–12  
Вища школа: презентація  2001, 6, 10;  2002, 5
Вкладка  2001, 2, 3, 7–12; 2002, 1–4, 6, 8–11; 2003, 2, 4
Всеукраїнські олімпіади юних 
філологів  

1994, 8, 9; 1995, 8; 1996, 10; 1997, 9; 1998, 9; 2000, 
6; 2002, 9; 2003, 9; 2004, 9; 2005, 12; 2006, 7; 2007, 
7; 2008, 7

Готуємося до ЗНО  2010, 4, 5, 10, 11
Два уроки на одну тему  2009, 6; 2010, 12
21 лютого – Міжнародний день 
рідної мови  

2009, 2; 2010, 2

12-річна школа: 5 клас  2005, 1, 8, 9; 
6 клас 2006, 8–10
Дидактична скарбничка  2010, 12  
Для пам’яті, для розмислу...  2005, 5; 2006, 5; 2008, 4, 12; 2009, 6, 11; 2010, 8  
До 2000-ліття Різдва Христово-
го  

2000, 1

До Дня матері  2006, 5
До обговорення проекту про-
грами  

2001, 11, 12

До серпневих конференцій  1996, 8; 1998, 8; 1999, 8; 2002, 8
До ювілею [«Дивослова»]  2001, 3, 4

Покажчикрозділівірубрикжурналу«Дивослово»,
1994–2010
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Доба у слові  2007, 11; 2008, 4–8, 11, 12; 2009, 3, 5; 2010, 4, 11
Добре слово  2005, 12; 2007, 3
Досліджує вчитель  2010, 8
Етика, мораль, духовність: роз-
думи сучасників  

2008, 1; 2010, 7

Журнал у журналі  2002, 9, 10, 12; 2003, 2, 3, 5–7, 9–11
З ділянки компаративістики  2008, 12; 2009, 12; 2010, 10
З досвіду Сквирського ліцею  1996, 7     
З духовної спадщини  1996, 3, 4, 5-6, 8, 10; 1997, 4, 12; 1998, 3–6; 2002, 3, 

7, 12; 2003, 3, 5, 6; 2004, 4, 7, 8, 10; 2005, 7, 12; 2006, 
4; 2009, 6; 2010, 2

З мистецької спадщини  2006, 12
З нашої спадщини 1994, 1, 3, 7
З педагогічного досвіду  2007, 8
З педагогічної спадщини  1999, 12 
З редакційної пошти  1994, 1, 3, 5-6, 9–12; 1995, 7, 8, 12; 1996, 1, 3, 5–12; 

1997, 1 – 6, 9–11; 1998, 2, 3, 5, 6–10, 12; 1999, 2, 6, 
8–12; 2000, 1, 3, 5, 6, 9–11; 2001, 1, 10, 12; 2002, 1, 
6, 12; 2003, 2–5, 7, 9, 11, 12; 2004, 8, 12; 2005, 4, 5; 
2006, 6

З учительського досвіду  2005, 6 
За межами країни  1994, 3, 10-11
За новими підручниками 1994, 1, 4, 7, 12
За новою програмою  2002, 12; 2003, 1–3, 5, 10, 11; 2004, 2, 3, 5, 8, 10, 11; 

2005, 1
Запрошуємо до розмови  2001, 4, 7; 2002, 3; 2003, 4
Згадаймо  2008, 2, 3, 5–7, 9–11    
Зернини педагогічного досвіду  1998, 2, 3, 5; 2000, 2; 2003, 3, 4, 8, 9
І студентові, і школяреві (І учне-
ві, і студенту)  

2008, 6, 7; 2009, 6; 2010, 5

Із нових періодичних видань 1994, 12
Інноваційний урок  2009, 7–9, 12; 2010, 5, 11
Інноваційний урок літератури: 
координати творчості  

2006, 3, 5, 12; 2007, 1; 2008, 3, 8; 2009, 4

Інтерактивні технології  2009, 2, 12
Книжки, що надійшли до редак-
ції [Книжки, подаровані редак-
ції] 

2005, 7; 2006, 12; 2007, 8, 10; 2008, 6; 2009, 1, 5, 7–9, 
12; 2010, 1–3, 6, 8, 10

Книжкова полиця  2001, 3, 10
Консультації 1994, 12
Консультує професор Іван 
Ющук  

2004, 4, 7, 8; 2005, 1, 6; 2006, 8, 11; 2007, 3; 2008, 
4–6; 2010, 3–5

Кросворди  2002, 3, 8 
Лінгвістичні ігри  1994, 4, 7; 1996, 2, 10; 1999, 2, 5–7, 9, 11; 2000, 3, 5, 

6, 9–11 
ЛітАкцент  2009, 1, 6, 12; 2010, 7
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Література рідного краю  1994, 3; 1996, 2, 4, 5-6, 9; 1997, 5-6, 8–10; 1998, 8; 
1999,  4–7, 9, 10, 12; 2000, 1, 4; 2001, 1, 2, 5, 6; 2002, 
7, 11; 2003, 1, 7, 11; 2004, 6, 8, 11; 2009, 4, 6; 2010, 
1, 4, 6, 11

Літературні музеї України  1994, 4, 12; 1998, 6; 1999, 3, 4; 2001, 3, 4
Літературно-мистецькі паралелі  2008, 12    
Літературознавство і критика, 
розділ   

1994–2000, 1–12; 2001, 1–7, 10–12; 2002–2007, 
1–12; 2008, 1, 3–6, 8–12; 2009, 1–12; 2010, 1, 2, 4–12         

Люби і знай свій рідний край  1994, 4, 7, 10–12
Майстер-клас  2006, 9; 2007, 1, 4; 2008, 5, 9; 2009, 11; 2010, 2, 11, 12     
Методика. Досвід. Проблеми, 
розділ

1994 – 2000, 1–12; Методика. Досвід  2001, 1–7, 
9–12; 2002, 1–7, 9–12; 2003, 1–6, 8–12; 2004, 1–12; 
Методика викладання мови і літератури  2005, 
1–12; 2006, 1, 2, 4, 5, 7, 10–12; 2007, 1–12; 2008, 
1–7, 9–12; 2009, 1–5, 7–11; 2010, 2–4, 6–12         

Мистецька вітальня  2001, 9; 2003, 1, 5; 2004, 3, 8; 2006, 1, 5–9; 2007, 1, 
3–5, 9; 2008, 1, 4, 6, 9, 10; 2009, 1, 5, 11; 2010, 2, 6, 
9, 12 

Митці України  2005, 1
Міжнародний конкурс ім. Пет-
ра Яцика  

2004, 10

Мова – душа народу    1996, 1, 4, 11, 12
Мова – тривоги і сподівання  2001, 10, 11; 2002, 1, 3, 7; 2003, 2, 6, 12; 2004, 5; 2006, 

11
Мова художніх творів  1994, 1; 1996, 3, 4, 7, 8; 2002, 3, 4; 2003, 1, 4
Мовознавство, розділ   1994, 4–6, 9–11; 1995, 1, 3, 4, 9; 1996, 5-6, 10,11; 

1997, 1–6, 8–12; 1998, 1–3, 5–12; 1999, 1–12; 2000, 
1–12; 2001, 1–6, 10–12; 2002, 1–7, 9–12; 2003, 1–5, 
7–12; 2004, 1–12; 2005, 1–12; 2006, 1–7, 9–12; 2007, 
1–6, 8–12; 2008, 1, 3–7, 9–11; 2009, 3, 5–12; 2010, 
2, 4–12    

Музеї України  2003, 11; 2004, 7; 2005, 2, 4, 9; 2006, 2, 5, 9; 2007, 2, 
7; 2008, 12; 2009, 3, 5; 2010, 9 

Музична сторінка  2004, 8; 2005, 5
На вашу книжкову полицю 1994, 12; 2003, 9
На допомогу викладачеві зару-
біжної літератури 

1994, 5-6, 8

На часі  2004, 2, 7–9; 2005, 1–3, 6, 9; 2006, 1; 2007, 6, 12; 
2008, 2; 2009, 4, 6, 9; 2010, 5    

Наголос  2001, 6–9, 12; 2002, 1–3, 5, 8, 12; 2003, 4, 9; 2004, 1, 
2, 11, 12; 2005, 8; 2006, 3, 7; 2008, 2, 11; 2010, 8, 12

Народознавство  1994, 1, 3; 1995, 7, 10–12
Науковець – практикові  2004, 6, 8, 9, 11, 12; 2007, 10; 2008, 3, 7; 2009, 6–8            
Наш календар  1994, 9; 1995, 10–12; 1997, 2, 3, 5-6, 10; 1998, 12; 

2000, 4, 10; 2001, 1, 6, 8, 12; 2002, 2, 4, 5; 2003, 5, 11; 
2004, 3, 8, 9, 12; 2005, 1, 12
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Наш конкурс: інноваційний 
урок  

2010, 7–9

Наша втрата  2010, 7
Наша Шевченкіана  2005, 5, 10, 11; 2006, 3, 5; 2010, 3, 5 
Наші відкриття  2006, 10
Наші інтерв’ю  2003, 10, 11
Наші надії  2005, 4
Наші презентації  2003, 7 
Некрологи  1996, 3, 4
Нове у програмі  1994, 1; 1999, 11
Новий освітній простір  2008, 11; 2009, 6, 12; 2010, 3, 6, 7
Нові підручники й посібники  2005, 5, 8–10; 2006, 3, 4, 6, 7; 2008, 1, 8; 2009, 11; 

2010, 1, 7, 8 
Новочасна література  2004, 5, 7, 9; 2005, 1, 2, 6; 2006, 1, 6; 2008, 7; 2009, 9; 

2010, 1, 5, 11
Обговорюємо проект програми 
[з літератури] 

2002, 1, 2, 5

Осібний погляд  2005, 7; 2009, 4, 9; 2010, 4, 7
Особистісно зорієнтований 
урок  

2005, 9–11; 2006, 1–7, 9, 10, 12; 2008, 6, 11, 12; 2009, 
1; 2010, 6 

Офіційно (Офіційна інформа-
ція)  

2000, 10, 11; 2002, 1, 4, 5; 2003, 4, 8, 9; 2004, 1, 3–5, 
8; 2005, 1, 4, 5, 7, 8; 2006, 4, 5, 8; 2007, 2, 4; 2008, 1, 8, 
10; 2009, 4, 7-8; 2010, 3, 5, 9

Пам’яті  1997, 11; 2007, 10, 11
Пам’ять  2010, 1
Пам’ятні дати  1994, 1, 9–12; 1997, 4, 12; 1998, 1, 2, 4, 6, 9; 1999, 1, 

6, 8, 9, 12; 2002, 1, 6, 9; 2003, 4, 6, 9–12; 2004, 4, 10; 
2006, 9; 2007, 3

Педагогічні інновації  2008, 5, 10; 2009, 1, 2, 4, 6; 2010, 2, 4, 5
Письменник розповідає  2010, 8, 10
По світах 2008, 2, 8; 2010, 12
Поглиблене вивчення україн-
ської мови  

2008, 2, 11

Погляд на сучасний літератур-
ний процес  

2007, 2, 7; 2008, 3; 2009, 2; 2010, 2

Події  2004, 10
Поетична Вінниччина  2009, 12
Поетична Чернігівщина  2009, 9
Позакласна робота  1995, 1, 12; 1996, 1, 3, 10, 11; 1997, 3, 4, 12; 1998, 

1, 3, 5, 10–12; 1999, 1, 3, 5, 11; 2000, 4–6, 8, 11, 12; 
2001, 1, 2, 5, 11; 2002, 3, 4, 6, 7, 10; 2003, 1, 3, 6, 10, 
12; 2004, 1, 2, 4, 9–12; 2005, 2–5, 9, 11, 12; 2006, 4, 
5, 7, 8, 11; 2007, 9; 2008, 1, 4, 9; 2009, 3, 4, 9; 2010, 
7, 8, 10–12   

Позакласний урок із сучасної 
літератури  

1994, 1, 7, 12
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Портрети майстрів  2008, 10; 2009, 1, 4, 5, 10, 12
Постаті  2004, 2, 5, 11; 2005, 1, 2, 8, 10; 2006, 9
Правописні контроверзи  2008, 7; 2009, 3
Презентація навчального за-
кладу  

2003, 4, 12; 2005, 3, 8; 2006, 6; 2007, 9, 10; 2009, 10; 
2010, 1 

Проблеми вищої школи  1994, 5-6
Профільне вивчення мови і літе-
ратури  

2010, 2, 11

Профільне навчання (Профіль-
на освіта): методика і технологія  

2006, 9; 2007, 3–6; 2009, 1, 7-8 

Реформа освіти (школи)  2001, 4–6, 8–11; 2002, 4  
Рецензії  1994, 1, 3, 4, 9–12; 1995, 1, 4–6, 8, 12; 1996, 2, 4–7, 

9–11; 1997, 4–6, 11; 1998, 1, 2, 5, 7, 9, 11, 12; 1999, 
3, 5, 9; 2000, 1, 3, 5–7, 12; 2001, 2, 5–7, 12; 2002, 3, 
5, 7, 11, 12; 2003, 3, 4, 6, 7, 12; 2004, 1–4, 7, 8, 11, 12; 
2005, 1, 5, 7, 9, 10; 2006, 5, 9; 2007, 1, 6–8, 10, 12; 
2008, 6, 7, 11, 12; 2009, 1, 3–9, 12; 2010, 1, 3, 6, 11

Різдвяна поезія  2009, 1   
Рік Івана Огієнка на сторінках 
«Дивослова»  

2007, 1, 3–5, 8–12

Робітня словесника  2007, 11; 2008, 2, 6, 11; 2009, 7-8, 10, 12; 2010, 1, 6, 
10

Розкажу, повідаю 2010, 5
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АПН – Академія педагогічних наук 
України

ВНЗ  – вищий навчальний заклад

ДПУ – Державний педагогічний уні-
верситет

ЗНЗ – загальноосвітній навчальний 
заклад

ЗНО – зовнішнє незалежне оцінюван-
ня

ЗОШ – загальноосвітня школа

к.ф.н. – кандидат філологічних наук

КМІУВ (КМІПКВ, КМІВВ) ім. Б. Грін-
ченка – Київський міжрегіональний 
інститут удосконалення вчителів 
ім. Б. Грінченка

КНЕУ – Київський національний еко-
номічний університет

КНУ імені Тараса Шевченка – Київ-
ський національний університет імені 
Тараса Шевченка

МАН – Мала академія наук 

МУР – Мистецький український рух

МДЦ «Артек» – Міжнародний дитя-
чий центр «Артек»

МО України – Міністерство освіти 
України

МОН України – Міністерство освіти і 
науки України

НСПУ України – Національна спілка 
письменників України

НПУ ім. М. Драгоманова – Націо-
нальний педагогічний університет 
ім. М. Драгоманова

НаУКМА – Національний університет 
Києво-Могилянська академія

ОІПОПП – обласний інститут після-
дипломної освіти педагогічних праців-
ників 

ПМК – програмно-методичний комп-
лекс навчального призначення

ПТНЗ – професійно-технічні навчаль-
ні заклади

«СіЧ» – Слово і час, журнал

ТУМ КНУ ім. Т. Шевченка – Товари-
ство української мови КНУ ім. Т. Шев-
ченка

УПА – Українська повстанська армія

УР – Українське радіо

УССПУ – Українська Світова Спілка 
Професійних Учителів

ХДУ – Харківський державний універ-
ситет

ЦДІАУ у м. Львові – Центральний дер-
жавний історичний архів у м. Львові

ЧПКМ – читання і письмо для розвит-
ку критичного мислення  
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