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Наукова і педагогічна діяльність 
М. С. Вашуленка 

Даний каталог книжкової виставки є черговим випуском із циклу "Ювіляри АПН 
України", які готує Державна науково-педагогічна бібліотека України (ДНПБ). 
Матеріали цього видання представляють наукову та педагогічну діяльність Вашуленка 
Миколи Самійловича, українського педагога-методиста, доктора педагогічних наук, 
професора, академіка АПН України, головного вченого секретаря президії АПН 
України, заслуженого діяча науки і техніки України, який 1 червня 2001 року відмічає 
свій 60-літній ювілей. 

Народився Микола Самійлович в с. Жовтневе Бородянського р-ну Київської 
області в родині сільських трударів. Свою професію майбутній вчений обрав ще 
зовсім юним. В шістнадцять років вступив до Глухівського педінституту, обравши 
фах учителя початкових класів. Продовжив навчання в Київському педагогічному 
інституті ім. О.М. Горького, де набув другу спеціальність - учителя української мови і 
літератури. Педагогічну діяльність розпочав учителем початкових класів в середній 
школі та вихователем і вчителем у школах-інтернатах. Дуже швидко виявився його 
справжній талант педагога і науковця. 

З 1972 року Микола Самійлович - співробітник Науково-дослідного інституту 
педагогіки України, де пройшов через усі службові сходинки - від молодшого 
науковця до заступника директора Інституту з наукової роботи. 

У 1976 році захистив кандидатську дисертацію "Робота над орфоепією як одна з 
умов формування у молодших школярів навичок орфографічного письма". За 
матеріалами дисертаційного дослідження М.С. Вашуленко видав книгу "Орфоепія і 
орфографія в 1-3 класах". 

Опрацьований під його безпосереднім науковим керівництвом зміст початкової 
мовної освіти було узагальнено в книзі "Удосконалення змісту і методики навчання 
української мови в 1-4 класах", яку разом з Букварем та підручниками з української 
мови для 1-4 класів, методичними посібниками до них було покладено в основу його 
докторської дисертації "Теорія і практика навчання української мови в чотирирічній 
початковій школі". Дисертацію М.С. Вашуленко захистив у 1992 році. 

Під науковим керівництвом вченого розробляється і впроваджується в практику 
нова система навчання української мови, що ґрунтується на концепції комунікативно-
діяльнісного підходу до оволодіння мовою як засобом спілкування. 

Микола Самійлович є автором Державного стандарту початкової шкільної мовної 
освіти, нової типової програми з рідної мови, створеної у співпраці з колегами по 
Інституту педагогіки АПН України. 

Вчений готує науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації для педагогічних 
освітніх закладів. Двадцять його аспірантів та пошукачів-викладачів вузів України 
захистили кандидатські дисертації з методики навчання української мови в школі та 
на педагогічних факультетах вузів. 

Важливою сторінкою життя Миколи Самійловича Вашуленка є його творчий 
науковий доробок - численні підручники і навчальні посібники, що витримали десятки 
видань, теоретичні праці, монографії, методичні розробки і посібники для вчителів 
початкової школи. Завдяки підготовці "Букваря" на новій концепції навчання грамоти 
українська букваристика зробила знадний крок вперед. 

Однією з останніх праць ювіляра є навчально-методичний комплект "Горішок", в 
якому зінтегровано зміст трьох навчальних предметів, що вивчаються в 1 класі 
чотирирічної початкової школи - "Навчання грамоти", "Математики" та 
"Ознайомлення з довкіллям". 



Микола Самійлович є автором численних публікацій в педагогічній пресі, 
наукових збірниках. Він багаторічний член редколегії і автор статей журналу 
"Початкова школа". 

За значний вклад в науку М.С. Вашуленко нагороджений медаллю ім. А.С. 
Макаренка та значком "Отличник просвещения СССР". 

Академік М.С. Вашуленко авторитетний і в Україні і за її межами вчений. "Я 
щасливий своєю професією. Я вчитель, і якби мені тепер довелося піти в школу ... я 
взяв би перший клас, це дуже щиро" ("Почат. шк." - 2001. - №5. - С. 3.). 

Матеріали каталогу представляють ту частину наукового доробку М.С. 
Вашуленка, що є у фондах ДНПБ України, та праці, надані вченим для організації 
виставки. Література каталогу систематизована за розділами виставки, а в їх межах - 
за алфавітом назв праць. 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 та по міжбібліотечному 
абонементу. 

Каталог виставки адресований науковцям, учителям, студентам і учням шкіл. 
  



Дисертації. Концепція мовної освіти. 

Стандарти. Доповіді на конференціях. 
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 Авт. 

В23 

Державний освітній стандарт з української мови (початкова ланка) 
//Почат. шк. - 1997. - №2. - С.2-5. 

  

Концепція мовної освіти в Україні /М.С.Вашуленко та ін. //Рід. шк. - 
1994. - №9. - С.71-74. 

  

Перспективність і наступність у мовленнєвому розвитку 
дошкільників та учнів першого класу //Дитинство: наступність і 
перспективність: Зб. наук. праць /Акад. пед. наук України, 
Переяслав-Хмельн. держ. пед. ін-т ім. Г.С.Сковороди та ін. - 
Переяслав-Хмельницький, 2000. - C.138-140. 

  

Робота над орфоепією як одна з основ формування в учнів 
початкових класів орфографічних навичок: Дис... канд. пед. наук. - 
К.: 1976. 

  

Теорія і практика навчання української мови в чотирирічній 
початковій школі: Автореф. дис... д-ра пед. наук. - К., 1992. - 59 с. 

  

Условия обеспечения взаимосвязи орфоэпии и орфографии на 
уроках фонетики в начальных классах: (На материале изуч. укр. 
языка) //Совершенствование содержания и методики начального 
обучения: Сб. науч. трудов. - М., 1977. - С.40-42. 

  

 

 

 

 

 

 



Підручники та навчальні посібники. Робочі зошити.  
Збірники диктантів. 
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Буквар: Для підготов. кл. загальноосвіт. шк. (Пробний) 
/Н.Ф.Скрипченко, М.С.Вашуленко. - К.: Рад. шк., 1978. - 103 с. 

  

Буквар: Для підготов. кл. загальноосвіт. шк. і підготов. груп 
дошкіл. закл. /Н.Ф.Скрипченко, М.С.Вашуленко. - К.: Рад. шк., 
1983. - 112 с. 

  

Буквар: Підруч. для 1-го кл. триріч. почат. шк. /Н.Ф.Скрипченко, 
М.С.Вашуленко. - 3-є вид. - К.: Рад. шк., 1985. - 113 с. 

  

Буквар: Підруч. для 1-го кл. чотириріч. почат. шк. 
/Н.Ф.Скрипченко, М.С.Вашуленко. - К.: Рад. шк., 1986. - 128 с. 

  

Буквар: Підруч. для 1-го кл. чотириріч. і триріч. почат. шк. 
/Н.Ф.Скрипченко, М.С.Вашуленко. - К.: Освіта, 1995. - 144 с. 

  

Буквар: Підруч. для 1-го кл. чотириріч. і триріч. почат. шк. 
/Н.Ф.Скрипченко, М.С.Вашуленко. - 12-е вид. - К.: Освіта, 1998. 
- 143 с. 

  

Букварь: Для подгот. кл. общеобразоват. шк. /Н.С.Вашуленко и 
др. - К.: Рад. шк., 1983. - 103 с. 

  

Букварь: Учеб. для 1-го кл. четырехлет. нач. шк. 
/Н.С.Вашуленко и др. - К.: Рад. шк., 1987. - 127 с. 

  

Букварь: Учеб. для 1-го кл. четырехлет. и 1-го кл. трехлет. нач. 
шк. /Н.С.Вашуленко и др. - К.: Освіта, 1998. - 128 с. 
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Веснянка: Зб. творів для самост. читання у першому кл. 
/Н.Ф.Скрипченко, М.С.Вашуленко. - К.: Рад. шк., 1981. - 160 с. 

  

Горішок: Інтегров. підруч. з грамоти, математики, 
ознайомлення з довкіллям для 1 кл. чотириріч. почат. шк. 
/М.С.Вашуленко та ін. - К.: А.С.К., 1999. - 168 с.: ілюстр. 

  

Збірник диктантів з української мови для 1-3 класів 
/К.С.Прищепа, М.С.Вашуленко. - К.: Рад. шк., 1984. - 192 с. 

  

Збірник диктантів з української мови: Для педучилищ 
/М.С.Вашуленко, Н.Г.Шкуратяна. - К.: Вища шк., 1986. - 207 с. 

Зошит №1 для інтегрованого навчання письма, математики, 
ознайомлення з навколишнім світом: Для 1-го кл. чотириріч. 
почат. шк. до підруч. "Горішок" /М.С.Вашуленко та ін. - К.: 
А.С.К., 1999. - 40 с.: іл. 

  

Зошит №2 для інтегрованого навчання письма, математики, 
ознайомлення з навколишнім світом: Для 1-го кл. чотириріч. 
почат. шк. до підруч. "Горішок" /М.С.Вашуленко та ін. - К.: 
А.С.К., 1999. - 48 с.: іл. 

  

Методика навчання грамоти //Методика викладання 
української мови: Навч. посіб. для пед. училищ 
/М.С.Вашуленко та ін.; За ред. С.І.Дорошенка. - К.: Вища шк., 
1989. - С.22-86. 

  

Методика навчання грамоти //Методика викладання 
української мови: Навч. посіб. для пед. училищ 
/М.С.Вашуленко та ін.; За ред. С.І.Дорошенка. - 2-е вид., 
перероб. і допов. - К.: Вища шк., 1992. - С.20-83. 

  

Навчання грамоти в підготовчих класах: Посіб. до букваря 
/М.С.Вашуленко, Н.Ф.Скрипченко. - 3-є вид., перероб. - К.: Рад. 
шк., 1982. - 174 с. 

  

Рідна мова: Підруч. для 1 кл. триріч, почат. шк. /М.А.Білецька, 
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М.С.Вашуленко. - К.: Освіта, 1993. - 223 с. 

  

Рідна мова: Підруч. для 1 кл. триріч, почат. шк. /М.А.Білецька, 
М.С.Вашуленко. - 4-те вид., зі змінами. - К.: Освіта, 1997. - 224 
с.: іл. 

  

Рідна мова: Підруч. для 2 кл. чотириріч. почат. шк. 
/М.А.Білецька, М.С.Вашуленко. - 5-те вид. - К.: Освіта, 1993. - 
272 с. 

  

Рідна мова: Підруч. для 2 кл. чотириріч. почат. шк. 
/М.А.Білецька, М.С.Вашуленко. - 8-ме вид., зі змінами. - К.: 
Освіта, 1999. - 272 с.: іл. 

  

Рідна мова: Підруч. для 3 кл. чотириріч. і 2 кл. триріч. почат. 
шк. /М.С.Вашуленко, О.І.Мельничайко. - 8-ме вид., зі змінами. - 
К.: Освіта, 1998. -254 с.: іл. 

  

Рідна мова: Підруч. для 4-го кл. чотириріч. і 3-го кл. триріч. 
почат. шк. - 3-те вид., перероб. /М.С.Вашуленко та ін. - К.: 
Освіта, 1993. - 255 с.: іл. 

  

Рідна мова: Підруч. для 4 кл. чотириріч. і 3 кл. триріч. почат. 
шк. /М.С.Вашуленко та ін.; За ред. М.С.Вашуленка. - 5-е вид. - 
К.: Освіта, 1997. - 256 с.: іл. 



П372.3 

НІ5 

Специфіка навчання грамоти шестирічних першокласників 
//Навчання і виховання шестирічних першокласників: Зб. ст. 
/Упоряд. К.С.Прищепа. - К.: Рад. шк., 1990. - С.91-102. 

  
4У(075) 
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Супутник Букваря: Навч. посіб. для 1 кл. /М.С.Вашуленко, 
В.Ф.Вашуленко. - К.: Рад. шк., 1989. - 79 с.: іл. 

  
4У(075) 

В23 

Супутник Букваря: Навч. посіб. для 1 кл. /М.Вашуленко, 
В.Вашуленко. - К.: Пед. думка, 1997. - 96 с.: іл. 

  
4Р(075) 

Т37 

Тетрадь №1 по письму и развитию речи : Учеб. пособие для 1 
кл. четырехлет. нач. шк. /Н.С.Вашуленко и др. - К.: Освіта, 
1993. - 64 с.: ил. 

  
81.2Рос-922 

В23 

Тетрадь №1 по письму для 1 класса трехлетней 
(четырехлетней) начальной школы /Н.С.Вашуленко, 
Н.Ф.Скрипченко. - К.: Освіта, 1998. - 64 с.: ил. 

  
81.2Рос-922 

В23 

Тетрадь №2 по письму для 1 класса трехлетней 
(четырехлетней) начальной школы /Н.С.Вашуленко, 
Н.Ф.Скрипченко. - К.: Освіта, 1998. - 64 с.: ил. 
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Українська мова: Проб. підруч. для 1-го кл. дослід. шк. 
/М.С.Вашуленко, М.А.Білецька. - К.: Рад. шк., 1983. - 169 с.: іл. 

  
4У(075) 

В23 

Українська мова: Проб. підруч. для 2 кл. дослід. шк. 
/М.С.Вашуленко та ін. - К.: Рад. шк., 1983. - 159 с.: іл. 
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Б61 

Українська мова: Підруч. для 1-го кл. триріч. почат. шк. 
/М.С.Вашуленко, М.А.Білецька. - К.: Освіта, 1992. - 223 с. 

  
4У(075) 

Б61 

Українська мова: Підруч. для 2 кл. чотириріч. почат. шк. 
/М.С.Вашуленко, М.А.Білецька. - 2-е вид. - К.: Рад. шк., 1988. - 
174 с. 

  
4У(075) 

Б61 

Українська мова: Підруч. для 2 кл. чотириріч. почат. шк. 
/М.С.Вашуленко, М.А.Білецька. - 4-е вид., допов. і перероб. - 
К.: Рад. шк., 1991. - 268 с.: іл. 

  



4У(075) 

В23 

Українська мова: Підруч. для 3 кл. чотириріч. почат. шк. 
/М.С.Вашуленко, О.І.Мельничайко. - К.: Рад. шк., 1988. - 256 с.: 
іл. 

  
4У(075) 

В23 

Українська мова: Підруч. для 3 кл. чотириріч. почат. шк. і 2 кл. 
триріч. почат. шк. /М.С.Вашуленко, О.І.Мельничайко. - 4-те 
вид. перероб. - К.: Освіта, 1992. - 256с.: іл. 

  
П4У(075) 

С45 

Читаночка: Посіб. для учнів 1 кл. /Н.Ф.Скрипченко, 
М.С.Вашуленко. - К.: Рад. шк., 1980. - 112 с.: іл. 
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