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Від укладача 

  

            Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В.О.Сухомлинського (ДНПБ України) є інформаційне забезпечення 
розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики, впровадження 
досягнень педагогічної науки, передового досвіду в практику роботи навчальних 
закладів держави, а також підвищення професійного, духовного й культурного 
рівня науково-педагогічних кадрів, працівників освіти, молоді, що навчається.  

Результатом інформаційно-бібліографічної діяльності ДНПБ України ім. 
В.О.Сухомлинського є система бібліографічних посібників різних типів та видів у 
паперовому та електронному варіантах. За п’ять років свого існування 
бібліотекою видано понад 30 бібліографічних покажчиків, започатковано три 
серії біобібліографічних видань: „Видатні педагоги світу”, „Академіки АПН 
України” та „Ювіляри АПН України”.  

Серія бібліографічних посібників „Ювіляри АПН України” об’єднує каталоги 
книжкових виставок, мета яких – надати вичерпну інформацію про наукову 
діяльність того чи іншого вченого, пропагувати його науковий доробок та 
особисті досягнення в галузі педагогіки і психології, а також розкрити фонди 
ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського (шифри у бібліографічному описі 
документа свідчать про його наявність у фондах бібліотеки). 

Черговий (20) випуск каталога книжкової виставки із циклу “Ювіляри АПН 
України” представляє науково-педагогічну та діяльність Хорошковської Ольги 
Назарівни, українського вченого, доктора педагогічних наук, професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України, завідувача лабораторії української 
словесності у школах національних меншин України Інституту педагогіки АПН 
України, голови Освітнього науково-методичного центру “Україна – діаспора”, яка 
19 червня 2004 року відзначила свій 65-літній ювілей. 

            Матеріали каталога складають ту частину наукового доробку 
О.Н.Хорошковської, що є у фондах ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського та 
праці, надані вченим з особистої бібліотеки для організації виставки. Вони 
розкривають постать Ольги Назарівни як знаного педагога, науковця високої 
компетентності в галузі методики навчання української мови в школах з 
російською мовою викладання, яка майже 40 років віддала науково-педагогічній 
діяльності. 

            Документи каталога (179 позицій) систематизовано за розділами 
виставки, які відтворюють життєвий шлях та науковий доробок 
О.Н.Хорошковської, а саме: підручники і навчальні посібники з української мови 
для початкових класів шкіл з російською мовою навчання, а також угорською, 
румунською, польською; методичні посібники з методики викладання української 
мови; програми; таблиці; дидактичні матеріали та  численні публікації у фахових 
періодичних виданнях. 

            У межах розділів матеріали розміщені за алфавітом назв праць. 
Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено за Державними стандартами 
України. Астериском (*) позначено праці, які представлені за списком вченого у 
його редакції. 

Дане видання надійде до фондів національних, державних, обласних 
бібліотек, освітянських центрів, ним можуть скористатися вчені, аспіранти, 
педагоги, студенти і всі, кого цікавлять проблеми навчання української мови як 
державної у школах національних меншин України. 

  



АВТОБІОГРАФІЯ 

Я народилася 19 червня 1939 р. у с. Старі Вороб'ї Малинського району 
Житомирської області. Це, мабуть, одне з найбідніших сіл на Поліссі, яке я знаю. 
Проте у таких селах люди, як правило, добрі, душевні, щедрі, гостинні. 

Батька, Марченка Назара Микитовича, не пам'ятаю, він не повернувся з 
Великої Вітчизняної. Дітей, яких було четверо, виховувала мама, Марченко 
Наталія Юхимівна: старша сестра Марія, за нею - Галина, я і найменший брат Іван. 
Під час війни Марійку, яка у свої 14 років була стрункою і на диво гарною, забрали в 
Німеччину. Лишилися ми з мамою утрьох. Після війни турботи про сім'ю лягли на 
плечі мами і 15-річної Галини. Це був час, коли жінки мусили на собі обробляти 
землю, запрягаючи в плуг корову або вола, і так орати або сіяти, а потім, за 
допомогою коси і серпа збирати врожай. 

По війні я почала навчатися у малокомплектній сільській школі. Вчилися писати 
на шматках газет, журналів, плакатів. Трохи пізніше з'явилися зошити. 

Після початкової навчалася в семирічній школі, розташованій у сусідньому 
селі Рутв'янка. Ходити до школи доводилось щодня 4 кілометри, і стільки ж - 
назад,, у холод і завірюху, в дощ і спеку. Однак училася добре, багато читала. 
Пам'ятаю, художню книжку носила із собою скрізь і за першої ж нагоди читала. 
Любила історичну літературу й про подорожі та відкриття. Прочитане часто 
переказувала своїм однокласникам, які залюбки слухали. 

Середню школу закінчила 1957 року в Києві, куди мене забрала старша сестра 
Марія. Мама на той час після тяжкої хвороби померла. А я по закінченню школи 
поїхала за комсомольською путівкою працювати на будівництво першої черги 
каналу Північний Донець - Донбас, бо треба було заробляти трудовий стаж. 
Через три роки повернулася й поступила на філологічний факультет (українське 
відділення) Київського державного університету ім.. Т. Г. Шевченка, який 
закінчила 1965 року. А потім – робота вчителькою української мови і літератури у 
СШ №177 м. Києва. На той час я вже була одружена з Хорошковським Іваном 
Михайловичем, виховувала доньку Наталочку й сина Валерія. Однак у школі не 
лишилася, хоч дітей любила і навчальний процес у мене відбувався цікаво. 
Причини? Очевидно, ота процентоманія, про яку у свій час багато писали, і з якою 
я, тоді молода вчителька, теж не могла змиритися. Отож перейшла працювати 
редактором редакції літератури видавництва "Радянська школа" (тепер "Освіта"), 
а з лютого 1972 р. - молодшим науковим співробітником Науково-дослідного 
інституту педагогіки. Одразу зайнялася проблемами навчання української мови у 
початкових класах шкіл з російською мовою викладання. 1977 р. захистила 
кандидатську дисертацію з проблеми "Специфіка формування орфографічних 
умінь і навичок в умовах близькоспорідненої двомовності" (на матеріалі 
української мови у 2-3 класах шкіл з російською мовою навчання). Проблема була 
дуже актуальною, оскільки спостерігалася масова неграмотність учнів, бо 
українська мова на той період у школах цього типу була необов'язковою. Звідси 
відповідне ставлення до предмета і вчителів, і учнів.  

З того часу за матеріалами досліджень проблеми навчання української мови 
як другої у початкових класах шкіл з російською мовою викладання написано 
понад 100 статей. Мною або під моїм керівництвом досліджено проблеми 
формування граматичних умінь (посібник для вчителів "Розвиток мовлення 
молодших школярів", 1985), збагачення й активізації словникового запасу (Кутенко 
Л. О.), відбору словника (Коршун Т. В.), розроблено зміст навчання української 
мови і створено програми й підручники з української мови для початкових класів 
шкіл зазначеного типу. 1999 р. видано монографію "Лінгводидактична система 
початкового навчання української мови у школах з російською мовою 



викладання", яка 2000 року була захищена як докторська дисертація. Наступного 
року мені було присвоєно звання професора а 2003 - звання "Заслужений діяч 
науки і техніки України". 

Коло моїх наукових інтересів не обмежується зазначеними вище 
проблемами. Близькими є і проблеми навчання найменших (дошкільників і 
першокласників) української мови як рідної. Для дошкільників мною разом з 
авторським колективом була розроблена програма "Мова рідна, слово рідне" (див. 
Програму для дошкільників "Дитина", а також „Експериментальну базову програму 
розвитку дитини дошкільного віку”), створено посібник з навчання грамоти 
"Дошколярик", який Міжнародним фондом "Відродження" визнано одним з кращих. 
Для учнів шкіл з українською мовою навчання видано буквар "У світі чарівних букв". 
Крім того, разом з авторським колективом розроблено і видано підручники з усного 
українського мовлення для шкіл з угорською ("Чарівне слово") і румунською 
("Жайворонок") мовами навчання, а також одноосібно створено український 
Буквар для шкіл з польською мовою викладання, який нещодавно видано 
Львівським видавництвом "Світ" (2004 р.). усього маю понад 170 наукових праць. 

У січні 2004 р. в Інституті педагогіки АПН України відкрито лабораторію 
української словесності у школах національних меншин України й діаспори, й мене 
призначено її завідуючою. Нині у мене в аспірантурі навчаються 2 аспірантки, 
провадяться наукові консультації 1 докторантки, закінчують роботу над 
кандидатськими дисертаціями ще 2 аспірантки. 

Крім основної роботи, веду активну громадську діяльність. 1996 року на основі 
освітньої секції при Товаристві міжнародних зв'язків "Україна" (нині "Україна - Світ") 
нами (членами секції) було засновано міжнародну громадську організацію - 
Освітній науково-методичний центр "Україна - діаспора", головою якого обрано 
мене. Центр покликаний надавати науково-методичну допомогу учителям 
українських шкіл діаспори. З цією метою Центром разом з Товариством було 
організовано і проведено понад 10 семінарів, в тому числі й за межами України 
(Уфа, серпень 1994 р., грудень 2003 р.; Москва, березень 1995 р.; Тирасполь, 
квітень 1996 р.). З 1998 року Центром видається науково-методичний часопис 
"Рідні джерела", призначений для учителів діаспори й України (головний редактор 
журналу - Хорошковська О. Н.).  

На даному етапі разом з науковцями лабораторії розпочато дослідження 
проблем змісту навчання української мови як державної у школах національних 
меншин України. 

  

Ольга Назарівна Хорошковська  
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17.  * Методичні рекомендації щодо усного і писемного мовлення молодших школярів: Норми 
оцінювання знань, умінь і навичок. – К.: Магістр-S, 1996. 

Українська мова (в школах з російською мовою викладання). – С.52-63. 

18.    Методичні рекомендації щодо усного і писемного мовлення молодших школярів: Норми 
оцінювання знань, умінь і навичок / Упоряд. А.М.Заїка; Наук ред. М.С.Вашуленко; М-во 
освіти України, АПН України. Ін-т педагогіки. – 2-е вид., доопрац. – К.: Магістр-S, 1999. – 
87 с . 

Українська мова (у школах з російською мовою навчання): 1-4 (1-3)-і кл. – С.59-71. 

19.    Методичні рекомендації щодо усного і писемного мовлення молодших школярів: Норми 
оцінювання знань, умінь і навичок / Упоряд. А.М.Заїка; Наук. ред. М.С.Вашуленко; М-во 
освіти і науки України, АПН України. Ін-т педагогіки. – 3-тє вид., доопр. – К.: Магістр-S, 
2000. – 87 с. 

Українська мова (у школах з російською мовою навчання): 1-4 (1-3)-і кл. – С.58-69. 
372.4    М54 

20.  * Навчаємо розмовляти українською / О.Н.Хорошковська, Н.В.Кудикіна // Посібник для 
вихователів дитячих дошкільних закладів. – К.: Альфа-М, 1997. 

21.    Навчання грамоти і розвиток українського мовлення російськомовних першокласників // 
Інформ. зб. М-ва освіти України. – 1992. –№17/18. – С.21-27. 

22.    Обучение во 2 классе четырехлетней начальной школы с русским языком обучения: Рус. 
язык. Укр. мова: Пособие для учителя / Е.И.Лобчук, О.Н.Хорошковская. – К.: Освита, 1992. 
– 271с. – (Учителю нач. кл.). 

Українська  мова. – С.123-271. 
П4(077)   Л68 

23.    Початковий період вивчення української мови в школах з російською мовою навчання: 
Експерим. матеріал. – К.: Б.в., 1975. – 54 с. – (Н.-д. ін-т педагогіки УРСР.)  

П4(077)   Х82 

24.  * Речення : Дф. – К. : Укрнаукфільм, 1987. – 24 кадри. 

25.    Розвиток мовлення молодших школярів: Посіб. для вчителів. – К.: Рад. шк.,1985. – 96 с. – 
(Б-ка вчителя почат. кл.). 

П4(077)   Х82 

26.  * Таблиці з граматики української мови / В.В.Голубицька, О.Н.Хорошковська. – К. : Рад. шк., 
1986. – 20 табл. 

27.  * Таблиці з орфографії української мови / О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – К. : Рад. шк., 1986. – 20 
табл. 

28.    Українська мова: (Для шкіл з рос. мовою навчання) // Почат. освіта. – 2001. – Жовт. 
(№38/40). – С.26-31. – (Система контролю та оцінювання навч. досягнень учнів почат. шк.: 
Метод. рек.). 

29.    Українська мова як державна // Контроль та оцінювання навч. досягнень учнів почат. шк.: 
Метод. рек. – К., 2002. – С.48-62. 

371.2    К65 

30.  * Українська мова як державна (основні напрямки) // Реформа общего среднего 
образования в Севастополе: Сб. науч.-метод. материалов. – Севастополь, 2001. – Ч.1. 



31.    Уроки української мови в 2 класі чотирирічної початкової школи з російською мовою 
навчання: Посіб. для вчителів. – К.: Рад. шк., 1987. – 160 с. – (Б-ка вчителя почат. кл. Укр. 
мова). 

П4(077)    Х82 

32.    Українська мова в 3 класі чотирирічної початкової школи з російською мовою навчання: 
Посіб. для вчителів / О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – К.: Рад. шк., 1988. – 140 с. – (Б-ка 
вчителя почат. кл. Укр мова). 

П4(077)    Х82 

33.    Українська мова в 4 класі чотирирічної початкової школи: Посіб. для вчителя 
/ Н.О.Воскресенська, А.О.Свашенко, О.Н.Хорошковська. – К.: Рад. шк., 1989. – 127 с. – (Б-
ка вчителя почат. кл.). 

П4(077)    В76 

34.    Уроки української мови: Для 1 експерим. кл. шк. з рос. мовою навчання 
/ О.Н.Хорошковська, Л.О.Кутенко; НДІ педагогіки УРСР. – К.: Б.в., 1982. – 106 с. 

П372.3    Х82 

35.  * Уроки української мови й читання / О.Н.Хорошковська, В.О.Науменко. – К.: Освіта, 2000. – 
С.3-53. 

36.    Уроки усного українського мовлення в 1 класі чотирирічної початкової школи з російською 
мовою навчання: Посіб. для вчителя / Ольга Хорошковська, Людмила Кутенко. – К.: 
Почат. шк., 2002. – 128 с. – (Вчителю почат. кл.). 

Програми 

37.  * Методика викладання української мови у початкових класах шкіл з російською мовою 
навчання // Прогр. для педуч-щ. – К. : РУМК, 1991. – 36 с. 

38.  * Методика викладання української мови у школах з російською мовою навчання // Прогр. 
для педуч-щ: Проект. – К. : РНМК, 1989. – 21 с. 

39.    Мова рідна, слово рідне / Кол. авт.: О.Н.Хорошковська  та ін. // Дитина: Прогр. виховання 
та навчання дітей від 3 до 7 р. – 2-е вид., доопр., доп. – К.: Богдана, 2003. – С.38-47, 90-
105, 153-167. 

40.  * Мова рідна. Слово рідне / О.Н.Хорошковська, Н.Я.Дзюбишина, О.М.Кириченко // Дитина: 
Прогр. виховання і навчання дітей дошкіл. віку. – К.: Освіта, 1993. – С. 33-41, 146-158, 216-
230. 

41.  * Особливості вивчення української мови у початкових класах шкіл з російською мовою 
навчання // Прогр. пед. ін-тів : Спецкурс. – К. : РНМК, 1984. – 15 с. 

42.  * Програма з розвитку українського мовлення дітей для дошкільних закладів з 
російськомовним режимом. Ч.1. – К.: Освіта, 1991. – С. 2-14. 

43.    Програма з української мови: Для російськомов. першокласників укр. шк. // Почат. шк. – 
1994. – №11. – С.25-28. 

44.  * Програма й методичні рекомендації для цільових курсів з методики української мови у 
початкових класах шкіл з російською мовою навчання (для ОІУУ). – К.: РУМК, 1990. – 24 с. 

45.  * Програма та методичні рекомендації з розвитку українського мовлення для дошкільних 
закладів з російськомовним режимом. Ч.2. / О.Н.Хорошковська, Н.В.Кудикіна. – К.: Освіта, 
1992. – 95 с. 

46.    Розвиток мовлення // Експерим. базова прогр. розв. дитини дошкіл віку. – К.: Світоч, 2004. 
– С.34-35, 63-66, 106-112. 

47.    Розвиток українського мовлення: [Програм. завдання та методика навчання] для дошкіл. закл. з 
рос. мовним режимом. Варіант 3. Для дітей 6-го –7-го років життя / О.Хорошковська, В.Мовчанюк 
// Дошкіл. виховання. – 1989. – №7. – С.29-31. 



48.    Українська мова // Программы восьмилет. шк.: 1-3 кл. / М-во просвещения 
УССР. Упр. шк. – К.: Рад. шк., 1973. – С.61-87. 

375:372.22    П78 

49.    Українська мова // Программы восьмилет. шк.: 1-3 кл. / М-во просвещения УССР. Упр. шк. – К.: 
Рад. шк., 1976. – С.37-53. 

375:372.22    П78 

50.  * Українська мова // Программы сред. общеобразоват. шк.:1-3 кл. – К.: Рад. шк., 1987. – 
С.48-67. 

51.  * Українська мова // Программы сред. общеобразоват. шк.: 1-3 кл. – К. : Рад. шк., 1990. – С.41-67. 

52.  * Українська мова // Программы сред. общеобразоват. шк.: 1-4 кл. – К, : Рад. шк., 1989. – С. 
62-91.  

53.  * Українська мова // Программы сред. общеобразоват. шк. : 1-4 кл. – К.: Рад. шк., 1990. – С. 
66-102. 

54.  * Українська мова як державна // Прогр. для серед. загальноосвіт. шк. 3-4 кл. – К.: Почат. 
шк., 2003. 

55.    Українська мова як державна: Для шк. з навчанням мовами нац. меншин. 4 кл. (70 год.): 
[Навч. прогр. для почат. шк.] // Почат. шк. – 2003. – №1. – С.28-31. 

56.  * Українська мова як державна: [Навч. прогр. для почат. шк.] // Почат. шк. – 2001. – №8. – 
С.13-19. 

57.    Українська мова як державна // Программы для сред. общеобразоват. шк.: 1-2 кл. / М-во образования 
и науки Украины. Гл. упр. содержания образования. Науч.-метод. центр сред. образования, АПН 
Украины. – К.: Почат. шк., 2002. – С.36-54. 

58.  * Українська мова як державна // Программы для сред. образоват. шк.: 3-4 кл. / М-во 
образования и науки Украины. Гл. упр. содержания образования, АПН Украины. – К.: 
Почат. шк., 2002. 

59.    Читання і розвиток мовлення: Для шк. з навчанням мовами нац. меншин: 4 кл.: 70 год.: 
[Навч. прогр. для 4-річ. почат. шк.] // Почат. шк. – 2003. – №1. – С.32. 

Підручники для початкової школи 

60.    Буквар: (Навчання грамоти і розвиток українського мовлення): 2 кл.: Підруч. для 
загальноосвіт. навч. закл. з пол. мовою навчання. – Л.: Світ, 2004. – 160 с. : іл. 

61.    Буквар “У світі чарівних букв”. – К.: Навч. кн., 2003. – 144 с.: іл. 

811.161.2(075)    Х82 

62.    Дошколярик: Підруч. з навчання грамоти й математики / О.Н.Хорошковська, Н.Д.Мацько; 
Міжнар. фонд “Відродження”. – К.: Арт Ек, 1996. – 230 с.: іл. – („Трансформація гуманіт. 
освіти в Україні”). 

Рукопис відзначено у 1995 р. на конкурсі Міжнародного фонду “Відродження”. 

П372.21   Х82 

63.    Жайворонок : Підруч. з укр. мовлення для 1 кл. шк. з румун. (молдав.) мовою навчання / І.П.Гудзик, 
О.Н.Хорошковська, Н.І.Пашкова. – К.: Освіта, 1997. – 190 с.  

64.    Робочий зошит №1 “Навчайся, граючись” для письма та розвитку мовлення: 2 кл. В 3 ч. 
Ч.1 / І.М.Прихожанова; За заг. ред. д-ра пед. наук О.Н.Хорошковської. – Х.: Скорпіон, 
2003. – 32 с. 

811.161.2(078) П77 

65.    У світі чарівних букв: Буквар для шкіл з укр. мовою навчання. – К.: Освіта, 1997. – 143 с.: 
іл. – Рец.: Нехворовська Г. Роздуми про новий буквар / Г.Нехворовська, О.Прищепа // 
Почат. шк. – 1998. – №5. – С. 60-61; Прищепа О. “У світі чарівних букв” / О.Прищепа // Рід. 



джерела. – 1998. - №1/2. – С.46. 

811.161.2(075.2) Х82 

66.    Українська мова: Мова і мовлення. Правопис: Підруч. для 3 кл. шк. з рос. мовою навчання 
/ О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – К.: Промінь, 2003. – 128 с.: іл. 

811.161.2(075) Х82 

67.    Українська мова: Підруч. для 1 кл. триріч. почат. шк. з рос. мовою навч. – К.: Рад. шк., 
1990. – 142 с.: іл. 

4У(075)    Х82 

68.    Українська мова: Підруч. для 1 кл. чотириріч. почат. шк. з рос. мовою навчання 
/ О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – 2-е вид. – К.: Рад. шк., 1992. – 126 с.: кольор. іл. 

4У(075)    Х82 

69.    Українська мова: Підруч. для 1 кл. чотириріч. почат. шк. з рос. мовою навчання 
/ О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – 4-те вид. – К.: Освіта, 1994. – 126 с.: іл. 

4У(075)    Х82 

70.    Українська мова: Підруч. для 1 кл. триріч. почат. шк. з рос. мовою навчання / 
О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – 5-те вид. – К.: Освіта,1996. – 142 с.: іл. 

811.161.2(075)    Х82 

71.    Українська мова: Підруч. для 1 кл. чотириріч. почат. шк. з рос. мовою навчання 
/ О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – 5-те вид. – К.: Освіта, 1997. – 126 с.: іл. 

811.161.2(075) Х82 

72.    Українська мова: Підруч. для другого кл. шк. з рос. мовою навчання / О.В.Павлюк, 
О.Т.Тур, О.Н.Хорошковська. – 2-е вид., перероб. – К.: Рад. шк., 1974. – 208 с. 

4У(075)    П12 

73.    Українська мова: Підруч. для 2 кл. чотириріч. почат. шк. з рос. мовою навчання 
/ О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – К.: Рад. шк., 1987. – 176 с.: іл. 

Те ж: 2-е вид. – 1988. – 176 с.: іл. 

3-тє вид. – 1989. – 176 с.: іл. 
4-те вид. – 1991. – 207 с.: іл. 

Рец.: Ольховська Т.М. Класоводи – про підручники / Т.М.Ольховська, С.І.Литовко // Почат. 
шк. – 1988. – №10. – С.77. 

4У(075)    Х82 

74.    Українська мова: Підруч. для 2 кл. чотириріч. почат. шк. з рос. мовою навчання 
/ О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – 5-те вид. – К.: Освіта, 1993. – 207 с.: іл. 

4У(075)    Х82 

75.    Українська мова: Підруч. для 2 кл. чотириріч. почат. шк. з рос. мовою навч. 
/ О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – 7-е вид. – К.: Освіта, 1997. – 207 с.: іл. 

811.161.2(075)    Х82 



76.    Українська мова: Підруч. для 2 кл. шк. з рос. мовою навч. / О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – 
К.: Освіта, 2002. 

Ч.1. – 2002. – 112 с.: іл. 

Ч.2. – 2002. – 112 с.: іл. 

811.161.2(075)    Х82 

77.    Українська мова: Підруч. для 3 кл. чотириріч. почат. шк. з рос. мовою навчання 
/ О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – К.: Рад. шк., 1988. – 207 с.: іл. 

Те ж: 2-е вид. – 1989. – 207 с.: іл. 

3-те вид. – 1990. – 207 с.: іл. 
4У(075)    Х82 

78.  * Українська мова : Підруч. для 3 (2) кл. чотириріч. почат. шк. з рос. мовою навчання. – К.: 
Освіта, 1991. – 271 с. 

79.    Українська мова: Підруч. для 3 кл. чотириріч. почат. шк. і 2 кл. триріч. почат. шк. з рос. 
мовою навчання / О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – 4-те вид., перероб. - К.: Рад. шк., 1991. – 
271 с. 

4У(075)    Х82 

80.    Українська мова: Підруч. для 3 кл. чотириріч. почат. шк. і 2 кл. триріч. почат. шк. з рос. 
мовою навчання / О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – 5-те вид., перероб. – К.: Освіта, 1992. – 
303 с.: кольор. іл. 

Те ж: / О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – 6-те вид. – 1993. – 303 с. 

4У(075)    Х82 

81.    Українська мова: Підруч. для  3 кл. чотириріч. і 2 кл. триріч. почат. шк. з рос. мовою 
навчання / О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – 8-ме вид. – К.: Освіта, 1997. – 303 с.: іл. 

811.161.2(075)   Х82 

82.    Українська мова: Підруч. для 3 кл. чотириріч. і 2 кл. триріч. почат. шк. з рос. мовою 
навчання / О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – 9-те вид. – К.: Освіта, 1998. – 303 с.: іл. 

811.161.2(075.2)  Х82 

83.    Українська мова: Підруч. для 4 кл. чотириріч. почат. шк. з рос. мовою навчання 
/ О.Н.Хорошковська, А.О.Свашенко, Н.О.Воскресенська. – К.: Рад. шк., 1989. – 192 с.: іл. 

4У(075)   Х82 

84.    Українська мова: Підруч. для 4 кл. чотириріч. почат. і 3 кл. триріч. почат. шк. з рос. мовою 
навчання / О.Н.Хорошковська, А.О.Свашенко, Н.О.Воскресенська. – 2-е вид. – К.: Рад. шк., 1991. – 
192 с.: іл. 

4У(075)   Х82 

85.    Українська мова: Підруч. для 4 кл. чотириріч. і 3 кл. триріч. почат. шк. з рос. мовою навчання 
/ О.Н.Хорошковська, А.О.Свашенко, Н.О.Воскресенська. – 4-те вид. – К.: Освіта, 1997. – 288 с.: іл. 

811.161.2(075.2)   Х82 
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