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Вступ 

Черговий випуск каталога книжкової виставки із циклу “Ювіляри АПН 
України”, який підготувала Державна науково-педагогічна бібліотека (ДНПБ) 
України, присвячений науково-педагогічній діяльності Надії Михайлівні Бібік, 
доктору педагогічних наук, професору, дійсному члену АПН України, академіку 
секретарю Відділення дидактики, методики і інформаційних технологій в освіті, 
заступнику директора з наукової роботи Інституту педагогіки АПН України, яка 
25 вересня 2003 року відзначає своє 55-ліття. 

Матеріали каталога представляють ту частину наукового доробку 
Н. М. Бібік, що є у фондах ДНПБ України та праці, надані вченим, для 
організації виставки (10 з них подаровані бібліотеці). Вони розкривають постать 
Надії Михайлівни як фахівця у галузі навчання і виховання молодших школярів, 
дослідника з проблем формування пізнавальних інтересів учнів, їхньої первинної 
соціалізації, підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти. 

Каталог містить 119 описів публікацій, які відтворюють науковий доробок 
Н. М. Бібік – державні стандарти початкової освіти, навчальні програми, 
підручники і навчальні посібники для учнів 1–4 кл., методичні посібники і 
рекомендації для вчителів початкової школи і студентів вузів, монографії, статті 
з наукових збірників і фахових періодичних видань. 

До каталога увійшли також неопубліковані праці – дисертації ювіляра та 
дисертантів, які захищали кандидатські ступені під науковим керівництвом 
Н. М. Бібік (4 кандидатських). 

Документи каталога систематизовано за розділами виставки, а в межах 
розділів – за алфавітом назв праць та прізвищ авторів. Шифри, що передують 
бібліографічному опису документа, свідчать про його наявність у фондах 
бібліотеки. Це дає можливість, не звертаючись до каталогів, замовити літературу 
в читальних залах бібліотеки. Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено 
за Державними стандартами України. 

Каталог виставки адресований науковцям, викладачам, учителям, студентам 
і всім, хто цікавиться розвитком початкової освіти в Україні. 

  



  
Слово про друга і колегу 

  
У вересні 2003 року виповнюється 55 років від дня народження і 31 рік 

науково-педагогічної діяльності дійсного члена Академії педагогічних наук 
України, доктора педагогічних наук, професора Надії Михайлівни Бібік. 

Педагоги, які працюють у галузі початкової освіти, добре знають Н.М.Бібік за 
її підручниками, численними публікаціями з проблем теорії і методики 
початкового навчання, виступами перед учителями і методистами, керівниками 
освітніх закладів різних рівнів. 

Народилася  Надія Михайлівна 25 вересня 1948 року на Волині. Її дитинство 
пройшло в родині так званих переселенців з Холмщини внаслідок операції 
“Вісла”. 

Батьки, зірвані в одну ніч із землі дідів-прадідів, опинилися в чужому краї, де 
треба було розпочинати життя спочатку. 

Шкільне навчання припадає на 1955-1965 роки. 
У 1968-1972 – студентка філологічного факультету Київського державного 

педагогічного інституту імені О.Горького (українське відділення). 
За призначенням працювала в СШ №190 м. Києва вчителькою української 

мови і літератури. 
З 1976 року перейшла на роботу до Науково-дослідного інституту педагогіки в 

лабораторію навчання і виховання дітей шестирічного віку. Її прихід на наукову 
педагогічну працю практично збігся з розгортанням широкомасштабного 
експериментально-дослідного навчання в чотирьох районах України, метою 
якого було підготувати грунт для масового переходу на систематичне навчання 
дітей шестирічного віку. Надія Михайлівна в цьому експерименті очолила 
творчу групу з розробки змісту і науково-методичного забезпечення, нового на 
той час для початкової  школи, навчального предмета “Ознайомлення з 
навколишнім світом”. Підготовлений під її керівництвом і за її авторської участі 
навчально-методичний комплект з цього предмета витримав 11 видань. В 
останньому варіанті він вилився в сучасний шкільний суспільно-природничий 
курс “Я і Україна”, який вивчають учні 1-4 класів усіх типів шкіл нашої 
держави. 

Для сучасної шкільної освіти характерними є пошуки нових навчальних 
технологій, спрямованих на запобігання навчальному перевантаженню учнів, 
особливо молодшого шкільного віку 6-9 років. Один із дидактичних шляхів 
оптимізації навчального процесу є інтегрування змісту складових шкільної 
освіти, що не тільки активізує навчальну працю молодших школярів, а й значно 
підвищує інтерес до неї. Результатом спільної наукової праці трьох колег, 
відомих вчених-педагогів Н.М.Бібік, М.С.Вашуленка і Л.П.Кочіної став 
інтегрований підручник з промовистою символічною назвою “Горішок”, який 
поєднав у собі зміст трьох освітніх галузей, які мають опанувати сучасні 
шестирічні першокласники – “Ознайомлення з навколишнім”, “Рідна мова” 
(навчання грамоти) і “Математика”. 

Наукові напрацювання дослідниці, здійснені в 70-80-ті роки, були покладені в 
основу її кандидатської дисертації на тему “Формування пізнавальних інтересів 
учнів шестирічного віку в процесі ознайомлення з навколишнім”, захищеної в 
1985 році. У 80-90-х  роках лабораторія початкового навчання НДІ педагогіки 
стала осередком підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 
(доктори і кандидати наук) для вищих педагогічних навчальних закладів 
України. У 1993 році Надія Михайлівна очолила цю лабораторію і керувала нею 
до 1999 року. 



Характерною особливістю вченої є вміння проаналізувати й узагальнити 
розрізнені педагогічні факти, виявити в них істотні для освітнього процесу 
деталі, встановити закономірності і зробити відповідні висновки. Саме ці риси 
наукового почерку Надії Михайлівни дозволили їй виконати докторське 
дослідження з однієї із найскладніших наукових спеціальностей у галузі 
педагогіки – теорії навчання. Захищена нею в 1999 році дисертація на тему 
“Формування пізнавальних інтересів молодших школярів”. 

Наукова цілеспрямованість, чіткість у постановці наукової проблеми, 
творчість у пошуках шляхів її розв’язання, високі організаторські здібності 
вченої не могли бути не поміченими серед вченого світу. У 1999 році її 
призначають проректором з наукової роботи Центрального інституту 
післядипломної педагогічної освіти, а в 2001 – вона стає заступником директора з 
наукової роботи рідного їй Інституту педагогіки АПН України. 

Н.М.Бібік є співавтором нової Концепції 12-річної школи і Державного 
стандарту загальної початкової освіти, реалізація яких здійснюється на 
виконання відповідної Постанови Кабінету Міністрів України. 

Активна педагогічна і громадська  діяльність вченої послужила підставою 
для обрання її в 1999 році членом-кореспондентом, а з грудня 2002 року вона – 
дійсний член (академік) Академії педагогічних наук України  і очолює в ній 
Відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті. Нині 
Н.М.Бібік доводиться розв’язувати проблеми модернізації системи шкільної 
освіти по всій вертикалі – від початкової до старшої ланки. 

Надія Михайлівна, пройшовши високу наукову школу у своєї наставниці з 
обох дисертацій академіка АПН України Савченко О.Я., нині сама керує 
багатьма дослідниками, здобувачами наукового звання в галузі педагогіки. Вона 
є членом двох спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських 
дисертацій, членом редколегій ряду журналів: “Початкова школа”, “Історія в 
школах України” та ін., очолює редакційну колегію журналу “Кроки до 
демократичної освіти”. 

А ось що про неї говорять її учні – молоді дослідники: “У ній органічно 
поєднуються високий професіоналізм, наукова вимогливість і людська доброта. 
Надія Михайлівна завжди у творчому пошуку, який є для нас прикладом, що 
сприяє нашій науковій роботі. Вона щедро ділиться з нами своїм досвідом і 
науковими здобутками, умінням вести науковий пошук. Вона вміє оцінити нашу 
роботу, побачити і підтримати наші знахідки в науковій праці. Ім’я нашої 
наукової наставниці – НАДІЯ, і, можливо, саме тому ми з нею почуваємося 
завжди н а д і й н о”. 

На запитання про плани на  майбутнє Н.М.Бібік відповідає так: “Хотілося б, 
щоб поточні справи не стали основними ... Маю завершити розробку навчально-
методичних комплектів з курсу “Я і Україна” для 1-4 класів: планую 
узагальнити теоретико-експериментальні напрацювання з проблем соціалізації 
молодшого школяра, підготовки вчителя до викладання нового курсу. Важливо 
стати чільною в координації і розробці питань широкого масштабу, які 
охоплюються діяльністю Відділення дидактики, методики і інформаційних 
технологій в освіті”. 

  
                                     М.С.Вашуленко,  

доктор педагогічних наук, 
                                                 професор, дійсний член 

                                 АПН України. 
  



   

ПРАЦІ  Н.М.БІБІК 

Дослідження системи формування пізнавальних інтересів молодших школярів – 
один з основних напрямів наукової діяльності Бібік Н.М. 

  
                                                                                                                 Наука лише 

тоді вважається наукою,  
                                                                 коли вона має випереджувальний                 

          
                                                                                                               прогностичний 
характер. 
                                                                                                                                          
       Н.М.Бібік 

  
  До відродження традицій – через інтерес дитини: (З досвіду роботи вчителя 

почат. кл. СШ №20 Мінськ. р-ну м. Києва Г.К.Яцевської) /Н.Бібік //Почат. шк. – 
1995. – №3. – С. 16-17. 

    
До джерел природи – разом із дитиною /Н.Бібік, Н.Коваль //Дит. садок. – 2001. – 
Жовт.(№40). – С.7; Груд.(№46). – С. 8. 
  

  “Ознайомлення з навколишнім” – змістова основа формування пізнавальних 
інтересів шестиліток /Н.Бібік //Почат. шк. – 1984. – №4. – С. 40-45. 
  

  Ознайомлення з навколишнім світом /Н.Бібік, Н.Коваль //Почат. шк. – 2001. – №6. 
– С. 53-58. 
  

  Ознайомлення з навколишнім у 1 класі /Н.Бібік //Почат. шк. – 1997. – №8. – С. 35-
38.  
  

  Система формування пізнавальних інтересів молодших школярів /Н.М.Бібік 
//Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні: Зб. наук. пр. до 10-річчя 
АПН України: У 2 ч. – Х.: ОВС, 2002. – Ч.1. – С. 410-423. 

  
Дисс. 
Б59 

  
Формирование познавательного интереса учащихся подготовительных классов в 
процессе ознакомления с окружающим: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 /Н.М.Бибик; 
НИИ педагогики УССР. – К., 1984. – 190 с. 

То же: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01 /Н.М.Бибик. – К., 1984. – 24 с. – 
Библиогр.: с. 23-24. 

  
Дис. 
Б59 

  
Формування пізнавальних  інтересів молодших школярів: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 
/Н.М.Бібік; АПН України. Ін-т педагогіки. – К., 1998. – 380 с. – Бібліогр.: с.351-380. 

Те ж: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук /Н.М.Бібік. – К., 1998. – 40 с. – Бібліогр.: с. 
34-37. 

  
371.3 
Б59 

Формування пізнавальних інтересів молодших школярів: Монографія /Н.М.Бібік; АПН 
України. Ін-т педагогіки. – К., 1998. – 199 с. – Бібліогр.: с. 189-199. 

  Формування пізнавальних інтересів молодших школярів /Н.М.Бібік. – К., 1977. – 96 с. 
  Формування  пізнавальних інтересів першокласників: [Психол.-дидакт. рек.] /Н.М.Бібік 

//Навчання і виховання учнів 1 кл.: Метод. посіб. для вчителів /Упоряд. О.Я.Савченко. – 
К., 2002. – С. 100-115. 

  Характеристика дидактико-методичної системи формування пізнавальних інтересів 
молодших школярів /Н.Бібік  //Школа першого ступеня: Теорія і практика: Зб. наук. пр. 
/Переяслав-Хмельн. держ. пед. ін-т  ім. Г.С.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 



2001. – Вип.1. – С. 16-28 
  

П372.
3 

Д44 

Шляхи формування пізнавальних інтересів учнів підготовчого класу в процесі 
ознайомлення з навколишнім /Н.М.Бібік //Дидактичні умови підвищення ефективності 
розвитку пізнавальної активності і самостійності молодших школярів: Метод. рек. 
/Криворіз. держ. пед. ін-т. – Кривий Ріг, 1980. – С. 46-47. 
  

Державні освітні стандарти. Концепція профільного навчання 
  Державний стандарт загальної середньої освіти: Суспільствознавство: Проект 

/С.В.Кульчицький, Р.А.Арцишевський, Н.М.Бібік та ін. //Освіта   України. – 1997. – 30 
трав.(№22). – С. 6-8. 

  Державний стандарт початкової загальної освіти: [Освітня галузь “Людина і світ”] 
/Н.М.Бібік //Почат. шк. – 2001. – №1. – С. 48-52. 

  Державний стандарт початкової ланки освіти: Суспільствознавство: Проект 
/Р.Арцишевський, Н.Бібік //Почат. шк. – 1997. – №7. – С. 12-14. 

  Державні освітні стандарти: Проект /М.С.Вашуленко, Н.М.Бібік //Освіта України. – 
1997. – 7 трав.  (№18/19). – С. 8-9. 

  Державні освітні стандарти (початкова школа): Суспільствознавство: (Почат. ланка 
освіти) /Р.А.Арцишевський, Н.М.Бібік //Освіта України. – 1997. – 16 трав.(№20). – С. 5-
6. 

  
74.04 

(4Укр) 
М34 

Загальні підходи до розробки змісту “Суспільствознавства” у початковій ланці освіти 
/Н.М.Бібік //Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Стандарти загальної середньої 
освіти. Проблеми, пошуки, перспективи”, м.Київ, 1996 р., 25-26 черв. /М-во освіти 
України.  Ін-т змісту і методів навчання та ін. – К., 1996. – С. 49-51. 

    
Концепція профільного навчання в старшій школі: (Проект) /АПН України. Ін-т 
педагогіки; Уклад.: Л.Д.Березівська, Н.М.Бібік, М.І.Бурда та ін. – К.,   2003. – 16 с. 

Те ж //Освіта України. – 2003. – 10 черв. (№42/43). – С. 8-9. 
  
Навчальні програми. Планування та розробки уроків 

  Вибираємо ... “Людину і світ”: [Один із варіантів навч. плану почат. ланки освіти] 
/Н.Бібік //Освіта. – 1992. – №14. – Вкладиш. – С. 4 

  Громадянська освіта: Прогр. для 3-4 кл. /Н.М.Бібік //Програми для середньої 
загальноосвітньої школи:   3-4 кл. /Голов. упр. змісту освіти, Наук.-метод. центр серед. 
освіти, АПН України. – К., 2003. – С. 179-184. 

  Інтегрований курс “Основи здоров’я”: [Навч. прогр. для 4-річ. почат. шк.: 3-4 кл.] 
/Н.Бібік, Т.Бойченко, Н.Коваль, О.Манюк //Почат. шк. – 2003. – №2. – С. 43-49. 

  Календарне планування уроків з курсу “Я і Україна. Навколишній світ”: 1-2 кл. 
/Н.Бібік, Н.Коваль //Почат. шк. – 2002. – №9. – С. 11-18. 

  
74.26 
Н15 

Навчальні програми: Людина і світ. Культура мовлення. Народознавство (1-4 кл). 
Етнографія України (5-11 кл.) /Н.М.Бібік, Н.О.Добровольська. – К.: “Інтерпрес” ЛТД, 
1993. – 95 с. – (Кловський ліцей). 

  Народознавство: Проект прогр. для 1-3 кл. триріч. почат. шк. /Н.М.Бібік, М.Л.Струнка 
//Почат. шк. – 1992. – №3/4. – С. 35-38. 

  Принципи побудови інтегрованого курсу “Людина і світ”: Проект прогр. /Н.М.Бібік, 
Н.С.Коваль //Почат. шк. – 1990. – №7. – С. 2-7. 

  Програма інтегрованого курсу (навчання грамоти, математика, навколишній світ): 1 кл. 
/М.Вашуленко, Н.Бібік, Л.Кочина //Почат. шк. – 2001. – №8. – С. 24-31. 

  
375.3 
П78 

Орієнтовне планування занять з ознайомлення з навколишнім /Н.Бібік //Програми для 
підготовчих класів загальноосвітньої школи /М-во освіти УРСР. – К., 1982. – С. 74-81. 

  Ознайомлення з навколишнім /Н.М.Бібік, Н.Ф.Скрипченко //Програми для підготовчих 
класів загальноосвітньої школи: Проект. – К., 1977. – С. 60-89. 

  
П372.3 
О-47 

Ознайомлення з навколишнім у підготовчих класах: (Розроб. занять) /Н.М.Бібік, 
Н.Ф.Скрипченко. – К.: Рад. шк., 1983. – 144 с. 

  Я і Україна (громадянська освіта): Прогр. для серед. загальноосвіт. шк: 3-4 кл. 



/Н.М.Бібік //Почат. шк. – 2002. – №12. – С. 31-32. 
      

  Я і Україна: Громадянська освіта: 4 кл.: Навч. прогр. для 4-річ. почат. шк. /Н.Бібік 
//Почат. шк. – 2003. – №2. – С. 5-6. 

  Я і Україна: Навколишній світ: Навч. прогр. для 1-2 кл. чотириріч. почат. шк. 
/Н.Бібік, Н.Коваль //Почат. шк. – 2001. – №7. – С. 20-22; №9. – С. 14-16. 

  Я і Україна: Навколишній світ: Прогр. для 1-2 кл. /Н.Бібік, Н.Коваль //Програми 
для середньої загальноосвітньої школи: 1-2 кл. /М-во освіти і науки України. 
Голов. упр. змісту освіти. Наук.-метод. центр серед. освіти, АПН України. – К., 
2001. – С. 175-186. 

Підручники. Навчальні посібники. Дидактичні матеріали 
  

087 
Б59 

Віконечко: Для 1 кл. чотириріч. і триріч. почат. шк. /Н.М.Бібік, Н.С.Коваль. – 2-ге 
вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2000. – 80 с.: іл. 

  
4У(075) 
Б59 

Віконечко: Навч. посіб. для 1 кл. чотириріч. почат. шк.: [Пробний] /Н.М.Бібік, 
Н.С.Коваль. – К.: Освіта, 1993. – 64 с.: іл. 

  
087.5(075) 

В23 

Горішок: Інтегр. підруч. з грамоти, математики, ознайомлення з довкіллям для 1 
кл. чотириріч. почат. шк. /М.С.Вашуленко, Н.М.Бібік, Л.П.Кочина. – К.: А.С.К., 
1999. – 167 с.: іл. 

  
087.5 
Б59 

Журавлик: Проб. підруч. для 2 кл. чотириріч. і 1 кл. триріч. почат. шк. /Н.М.Бібік, 
Л.С.Бондаренко, Н.С.Коваль. – К.: Освіта, 1996. – 110 с.: іл. 

  
81.2Укр-93 

Б59 

Журавлик: Проб. учеб. для 2 кл. четырехлет. и 1 кл. трехлет. нач. шк.: Пер. с укр. 
/Н.М.Бибик, Л.С.Бондаренко, Н.С.Коваль. – К.: Освіта, 1998. –   110 с.: ил. 

  
087.5 
Б59 

Зошит для ознайомлення з навколишнім світом: (До підруч. «Журавлик»): Для 2 
кл. чотириріч. і 1 кл. триріч. почат. шк. /Н.М.Бібік, В.М.Волощук. – К.: А.С.К., 
1998. – 64 с.: іл. 

  Зошит до підручника «Віконечко»: 1 кл. /Н.М.Бібік, Н.С.Коваль. – К.: А.С.К., 
2002. – 48 с. 

  
5(075) 
Б59 

  
Зошит з ознайомлення з навколишнім світом: Для       2 кл. чотириріч. почат. шк. 
/Н.М.Бібік, Н.С.Коваль. – К.: Рад. шк., 1988. – 48 с.: іл. 

Те ж. – 2-ге вид. – 1989. – 48 с. 
Те ж. – 4-те вид. – 1991. – 48 с. 

  
20.1я 
В56 

Зошит з ознайомлення з навколишнім світом: Для       2 кл. чотириріч. почат. шк. 
УРСР з пол. мовою викл.: Пер. з укр. /Н.М.Бібік, Н.С.Коваль. – К.; Л.: Рад. шк., 
1989. – 48 с. – Пол. 

  
087.5 
В23 

Зошит №1 для інтегрованого навчання письма, математики, ознайомлення з 
навколишнім світом (до підруч. «Горішок»): Для 1 кл. чотириріч. почат. шк. 
/М.С.Вашуленко, Н.М.Бібік, Л.П.Кочина. – К.: А.С.К., 1999. – 40 с.: іл. 

  
087.5 
В23 

Зошит №2 для інтегрованого навчання письма, математики, ознайомлення з 
навколишнім світом (до підруч. «Горішок»): Для 1 кл. чотириріч. почат. шк. 
/М.С.Вашуленко, Н.М.Бібік, Л.П.Кочина. – К.: А.С.К., 1999. – 48 с.: іл. 

  
342(477) 
Б59 

  
Зростаймо громадянами: Розповідь про Конституцію України: Навч. посіб. 
/Н.М.Бібік, М.М.Ілляш. – К.: Веселка, 2000. – 87 с.: іл.  

  Інтегрований підручник для 1 класу: Навчання грамоти, математики, 
ознайомлення з навколишнім /М.С.Вашуленко, Н.М.Бібік, Л.П.Кочіна //Почат. шк. 
– 1996. – №1. – С. 9-12. 

  
5(075) 

  
Мир вокруг тебя: Учеб. для 2 кл. четырехлет. нач. шк.: [Пробный] /Н.М.Бибик, 
Н.С.Коваль. – К.: Рад. шк., 1987. – 111 с.: ил. 



Б59 Те ж. – 2-е изд. –1988. – 111 с. 
Те ж. – 3-е изд. –1989. – 111 с. 

  
5(075) 
Б59 

Мир вокруг тебя: Учеб. для 2 кл. четырехлет. нач. шк.: [Пробный] /Н.М.Бибик, 
Н.С.Коваль; Пер. с укр. Н.И.Курбановой. – 4-е изд. – К.: Рад. шк., 1991. –     110 с.

  
5(075) 
Б59 

  
Мир вокруг тебя: Учеб. пособие для 1 кл. четырехлет. нач. шк.: [Пробное] 
/Н.М.Бибик, Н.С.Коваль. – К.: Рад. шк., 1986. – 95 с., [8] л.: ил. 

Те ж. – 2-е изд. –1987. – 95 с., [8] л.: ил. 
Те ж. – 3-е изд. –1988. – 95 с., [8] л.: ил. 
Те ж. – 4-е изд. –1989. – 112 с. 
Те ж. – 5-е изд. –1990. – 112 с. 

  
81.2Укр 
Б59 

  
Окошечко: Проб. учеб. пособие для 1 кл. четырехлет. нач. шк. – 2-е изд. 
/Н.М.Бибик, Н.С.Коваль. – К.: Освіта, 1995. – 64 с.: ил.  
  

  Основи здоров’я: Підруч. для 2 кл. /Н.М.Бібік, Т.Є.Бойченко, Н.С.Коваль, 
О.І.Манюк. – К.: Навч. кн., 2003. – 96 с. 

  Основи здоров’я: Підруч. для 3 кл. /Н.М.Бібік, Т.Є.Бойченко, Н.С.Коваль, 
О.І.Манюк. – К.: Навч. кн., 2003. – 111 с. 

  
5(075) 
Б59 

  
Світ навколо тебе: Навч. посіб. для 1 кл. чотириріч. почат. шк.: Пробний  
/Н.М.Бібік, Н.С.Коваль. – К.: Рад. шк., 1986. – 95 с.: іл. 

Те ж. – 2-ге вид. – 1987. – 95 с.: іл. 
  

5(075) 
Б59 

Світ навколо тебе: Навч. посіб. для 1 кл. чотириріч. почат. шк.: Пробний  
/Н.М.Бібік, Н.С.Коваль. – 4-те вид. – К.: Рад. шк., 1989. – 112 с.: іл. 

Те ж. – 5-те вид. – 1990. – 112 с.: іл. 
  

5(075) 
Б59 

  
Світ навколо тебе: Навч. посіб. для 2 кл. чотириріч. почат. шк.: Пробний  
/Н.М.Бібік, Н.С.Коваль. – К.: Рад. шк., 1987. – 111 с.: іл. 

Те ж. – 2-ге вид. – 1988. – 111 с.: іл. 
Те ж. – 3-тє вид. – 1989. – 111 с.: іл. 
Те ж. – 4-те  вид. – 1991. – 111 с.: іл. 

  Тетрадь к учебнику «Окошечко»: 1 кл. /Н.М.Бибик, Н.С.Коваль. – К.: А.С.К., 
2002. – 48 с. 

  
5(075) 
Б59 

Тетрадь по ознакомлению с окружающим миром: Учеб. пособие для 2 кл. 
четырехлет. нач. шк. /Н.М.Бибик, Н.С.Коваль. – 6-е изд., перераб. – К.: Освіта, 
1993. – 48 с.: ил. 

  
5(075) 
Б59 

Тетрадь по ознакомлению с окружающим миром: Учеб. пособие для 2 кл. 
четырехлет. нач. шк. /Н.М.Бибик, Н.С.Коваль. – 3-е изд. – К.: Рад. шк., 1990. – 
48 с.: ил. 

  
087.5(075) 

Б59 

Я и Украина: Окошечко: Учеб. для 1 кл. общеобразоват. шк. /Н.М.Бибик, 
Н.С.Коваль. – К.: А.С.К., 2002. – 120 с.: ил. 

  Я и Украина: Окружающий мир: Тетрадь для 1 кл. /Н.М.Бибик, Н.С.Коваль. – 
Донецк: Третє тисячоліття, 2002. – 48 с. 

  
087.5(075) 

Б59 

Я и Украина: Учеб. для 2 кл. /Н.М.Бибик,              Н.С.Коваль. – К.: Форум, 
2002. – 144 с.: ил. 

  
087.5 
Б59 

Я і Україна: Віконечко: Підруч. для 1 кл. загальноосвіт. шк. /Н.М.Бібік, 
Н.С.Коваль. – К.: А.С.К., 2002. – 119 с.: іл. 

  Я і Україна: Навколишній світ: Зошит для 1 кл. /Н.М.Бібік, Н.С.Коваль. – 
Донецьк: Третє тисячоліття, 2002. – 48 с. 

  
087.5(075) 

Я і Україна: Підруч. для 2 кл. /Н.М.Бібік,            Н.С.Коваль. – К.: Форум, 2002. 
– 144 с.: іл. 



Б59 
  

087.5 
Б 18 

Я і Україна: Підруч. для 3 кл. /Т.М.Байбара, Н.М.Бібік. – К.: Форум, 2003. – 176 
с. 

Методичні посібники. Рекомендації для вчителів та студентів 
  

БП 372.3 
Д58 

Давай подумаємо /Н.М.Бібік, Н.І.Підгорна. – К.: Мистецтво, 1987. – Комплект 
(32 картини і рек.) 

  
П372.3 
П44 

Дидактические игры и познавательные задания в 1 кл. четырехлетней начальной 
школы: Пособие для учителей /Н.И.Подгорная, Н.М.Бибик, Н.Ф.Скрипченко. – 
К.: Рад. шк., 1988. – 63 с. – (Б-ка учителя нач. классов). 

  
371.2 
К65 

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: Метод. 
рек. /Кол. авт. : Н.М.Бібік (кер.), О.Я.Савченко, Т.М.Байбара, М.С.Вашуленко та 
ін. – К.: Почат. шк., 2002. – 125 с. 

    
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи /Кол. авт.: 
Н.М.Бібік (голова), О.Я.Савченко, Н.С.Коваль та ін. //Почат. шк. – 2002. – №8. – 
С. 3-39. 

Із змісту: Я і Україна /Н.М.Бібік, Н.С.Коваль. – С. 30-34. 
    

Критерії та норми оцінювання знань, умінь і навичок молодших школярів: 
(Метод. лист: Проект) //Почат. освіта. – 1987. – №12. – С.11-31. 

Із змісту: Ознайомлення з навколишнім /Н.Бібік. – С. 28-29. 
  

П372.3 
М54 

Методичні рекомендації щодо проведення дидактичних ігор у підготовчих 
класах (групах) /Н.М.Бібік, Н.І.Підгорна, Н.Ф.Скрипченко. – К.,   1983. – 59 с. 

  
П372.3 
К75 

Навчання в 1 кл. чотирирічної початкової школи: Посіб. для вчителя. [Кн.2]: 
Математика. Ознайомлення з навколишнім світом /Н.М.Бібік, Л.П.Кочина, 
Н.С.Коваль. – К.: Рад. шк., 1991. – 256 с. – (Б-ка вчителя почат. класів). 

  
П372.3 
К75 

Навчання в 2 кл. чотирирічної початкової школи: Посіб. для вчителя. 
Математика. Ознайомлення з навколишнім світом /Л.П.Кочина, Н.М.Бібік, 
Н.С.Коваль. – К.: Освіта, 1992. – 224 с. – (Учителю почат. класів). 

  
П372.3 
К75 

Обучение в 1 классе четырехлетней начальной школы: Пособие для учителя. 
Математика. Ознакомление с окружающим миром /Л.П.Кочина, Н.М.Бибик, 
Н.С.Коваль; Пер. с укр. Л.П.Кочиной, Н.С.Коваль. – К.: Рад. шк., 1991. – 253 с. – 
(Б-ка учителя нач. классов). 

  
П372.3 
К75 

Обучение во 2 классе четырехлетней начальной школы: Пособие для учителя. 
Математика. Ознакомление с окружающим миром /Л.П.Кочина, Н.М.Бибик, 
Н.С.Коваль; Пер. с укр. Л.С.Шараловой, Н.С.Коваль. – К.: Освіта, 1992. – 240 с. – 
(Учителю нач. классов). 

  Ознайомлення з навколишнім: [Метод. рек.] /Н.Бібік //Заняття з шестирічними 
дітьми, які не відвідують дошкільних закладів і підготовчих класів 
загальноосвітніх шкіл: У 2 ч. – К., 1985. – Ч.2. – С.3-41. 

  
П5(077) 
Б59 

Ознайомлення з навколишнім світом у 1 класі чотирирічної початкової школи: 
Метод. посіб. /Н.М.Бібік, Н.С.Коваль. – К.: Рад. шк., 1986. – 105 с.: іл. – (Б-ка 
вчителя почат. класів). 

П5(077) 
Б59 

Ознайомлення з навколишнім світом у 2 класі чотирирічної початкової школи: 
Посіб. для вчителів /Н.М.Бібік, Н.С.Коваль. – К.: Рад. шк., 1987. – 85 с. – (Б-ка 
вчителя почат. класів). 

  
П372.3 
Б59 

Ознайомлення з навколишнім у підготовчих класах: (Метод. розробки) 
/Н.М.Бібік, Н.Ф.Скрипченко; Наук.-дослід. ін-т педагогіки УРСР. – К., 1979. – 
170 с. 

  
П37.3 
О47 

Ознакомление с окружающим в подготовительном классе: Метод. указания 
/Н.М.Бибик, О.Н.Сороцкая, Н.Ф.Скрипченко и др.; Науч.-исслед. ин-т 
педагогики УССР. – К., 1982. – 110 с.         



  
П372.22 
Б-59 

Ознакомление с окружающим во 2 классе четырехлетней начальной школы: 
Пособие для учителей /Н.М.Бибик, Н.С.Коваль; Пер. с укр. С.А.Гатненко. – К.: 
Рад. шк., 1987. – 96 с. – (Б-ка учителя нач. классов). 

  Особливості занять на тему “Ознайомлення з навколишнім”: На допомогу 
вчителям підготов. кл. //Почат. шк. – 1978. – №9. – С. 59-67. 

  Особливості ознайомлення першокласників з навколишнім світом /Н.М.Бібік, 
Н.С.Коваль //Навчання і виховання учнів 1 кл.: Метод. посіб. для вчителів 
/Упоряд. О.Я.Савченко. – К., 2002. – С. 298-326. 
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Світ навколо тебе: Альбом /Н.М.Бібік, Н.Ф.Скрипченко. – К.: Рад. шк., 1982. – 54 
картини з метод. рек. 

  Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: 
Метод. рек. /Кол. авт.: Т.М.Байбара, Н.М.Бібік та ін. //Почат. шк. –  2001. – Спец. 
вип. – С. 2-61. 
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Содержание и методика преподавания предмета «Ознакомление с окружающим» 
/Н.М.Бибик                //Подготовка студентов к работе с учащимися             6-
летнего возраста: Учеб. пособие /А.Я.Савченко, В.Ф.Олейник, С.Л.Коробко, 
Н.М.Бибик. – К., 1990. – §13. – С. 211-227. 

  
П372.3 
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Содержание, формы и методы воспитательной работы с учащимися 
шестилетнего возраста /Н.М.Бибик            //Подготовка студентов к работе с 
учащимися            6-летнего возраста: Учеб. пособие /А.Я.Савченко, 
В.Ф.Олейник, С.Л.Коробко, Н.М.Бибик. – К., 1990. – §14. – С. 227-246. 
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АПН України – 10 років: Інтерв’ю з д-ром пед. наук Н. М. Бібік / Провела 
Т. Бишова // Почат. освіта. – 2002. – Груд. (№47). – С. 1: фотогр. 

  Вчимося жити в мирі і злагоді /Н.Бібік //Почат. шк. – 1999. – №8. – С. 20-24. 
  Інтеграція змісту з навчання грамоти, математики та ознайомлення з навколишнім 

середовищем у початковій школі /М.С.Вашуленко, Н.М.Бібік, Л.П.Кочіна 
//Педагогіка і психологія. – 2000. – №1. – С. 16-20. 

  Організація та планування діяльності групи продовженого дня /Н.М.Бібік, 
О.О.Павелко //Почат. шк. – 1981. – №12. – С. 48-52. 

  Підвищувати рівень контролю і керівництва підготовчими класами /Н.Бібік //Почат. 
шк. – 1983. – №8. – С.12-17. 

  Початкова школа: наука–практиці /Н.Бібік //Пед.     газ. – 1995. – №9. – С. 1. 
  Пріоритети розвитку післядипломної педагогічної освіти: З доп. на Всеукр. наук.-

практ. конф. /Н.М.Бібік //Пед.    газ. – 2001. – Січ.(№1). – С. 2: портр. 
  Про підсумки навчально-виховної роботи у 1-2 кл. чотирирічної початкової школи 

за 1987/88 навч. р. //Почат. шк. – 1988. – №9. – С. 10-11. 
  Проблеми професійного вдосконалення вчителя початкових класів /Н.М.Бібік 

//Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту 
початкової освіти: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м.Полтава, 2001 р., 23-25 
квіт. /Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка; АПН України. Ін-т педагогіки. – 
Полтава, 2001. – С. 12-13. 

  Проблеми професійного вдосконалення вчителів початкових класів /Н.М.Бібік 
//Післядиплом. освіта в Україні. – 2002. – №2. – С. 60-62.  

  Робота вихователя групи продовженого дня /Н.Бібік //Почат. шк. – 1980. – №7. – 
С.42-47.  

  Складники виховного впливу /Н.М.Бібік, М.А.Хомич //Почат. шк. – 1981. – №6. – С. 
37-41.  

  Слово до читачів: [До першого вип. ж-лу Всеукр. фонду «Крок за кроком»] /Н.Бібік, 
Н.Содрій //Кроки до демократичної освіти. – 2002. – Січ.(№1). – С. 3.  

  Соціалізація школяра – у базовому змісті початкової освіти /Н.Бібік //Почат. шк. – 
1998. – №12. – С. 10-11.  

  Ученому світ, а  підручників – тьма: [Інтерв’ю з  проф. Н.Бібік і М.Бурдою з питань  



освіти почат. шк. /Записала Л.Опанасенко //Голос України. – 2003. – 3 черв.(№101). – 
С. 13. 

Н.М.Бібік –науковий редактор  
  Історія в школах України: Наук.-метод. журн.: Виходить 6 разів на рік /Редкол.: 

Н.Бібік та ін. – К., 1999  –      .  
  Кроки до демократичної освіти: Щокв. журн. Всеукр. фонду «Крок за кроком» 

/Редкол.: Н.Бібік та ін. – К.,  2002  –     .  
  Початкова школа: Наук.-метод. журн.: Виходить 12 разів на рік /Редакц. рада: 

Н.М.Бібік та ін. – К., 1994  –    .  
  Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту 

початкової освіти: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м.Полтава, 2001 р., 23-25 
квіт. /Редкол.: О.Я.Савченко (голов. ред.), М.С.Вашуленко, Н.М.Бібік та ін. – 
Полтава, 2001. – 201 с. 

 

       
  Теоретично-методичні проблеми навчання і виховання: Зб. наук. пр.: Пед. науки 

/Київ. міжрегіон. ін-т удоскон. вчителів ім. Б.Грінченка; Редкол.: Н.М.Бібік та ін. – 
К., 2000. – 160 с. 
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Бібік Надія Михайлівна: [Біогр. довідка] // Інформ. довід. / АПН України. – К., 2002. 
– С. 58–59: фотогр. 
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[Бібік Надія Михайлівна] // Український педагогічний календар: Навч. посіб. 
/ Переяслав-Хмельн. держ. пед.   ін-т. – К., 2002. – С. 169–170. 
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Бібік Надія Михайлівна // Хто є хто в Україні, 2000: Біогр. довід. – К., 2000. – С. 32. 

  
  Надія Михайлівна Бібік: [Довідка про наук. діяльність] // Почат. освіта. – 2002. – 

Груд. (№47). –  С. 2. – Лаб. почат. освіти. 
  Семенова О. М.[Рецензія] / О. М. Семенова, І. Доренська // Почат. шк. – 1987. – №9. 

– С. 45–  46. – Рец. на навч. посіб.: Бібік Н. М. Світ навколо тебе: Проб. навч. посіб. 
для 1 кл. чотиріч. почат. шк. / Н. М. Бібік, Н. С. Коваль. – К.: Рад. шк., 1986. – 95 с. 
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Шандрівська Г. Я і Україна: Навколишній світ: 1 кл.: Розробки уроків за прогр. 
Н. Бібік, Н. Коваль / Г. Шандрівська, М. Лясковська. – Т.: Підруч. і посіб., 
2003. – 103 с. 

Наукова школа Н.М.Бібік 
Кандидати педагогічних наук  

  

(043.3) 

Б24 

Баранова О.А. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до 
попереджувально-корекційної роботи з учнями: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 
13.00.04 /О.А.Баранова; АПН України. Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. – К., 
2001. – 22 с. – Бібліогр.: с. 17-18. 
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Мельник Д.І.  Формування екологічної грамотності молодших школярів: Дис. ... 
канд. пед. наук: 13.00.01 /Д.І.Мельник; АПН України. Ін-т педагогіки. – К., 1995. – 
235 с. – Бібліогр.: с.188-204. 



Те ж: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – К., 1995. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22-
23. 
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Мовчун Ф.І. Етимологізація слова як засіб формування інтересу молодших 
школярів до української мови: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 /Ф.І.Мовчун; АПН 
України. Ін-т педагогіки. – К.,   2000. – 249 с. – Бібліогр.: с. 233-249. 

Те ж: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – К., 2000. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-
17. 
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Ходанич Л.П. Формування у молодших школярів уявлень про ментальне засобами 
поезії: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 /Л.П.Ходанич; АПН України. Ін-т педаггіки. 
– К., 2000. – 184 с. – Бібліогр.: с. 171-184. 

Те ж: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – К., 2000. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-
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