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Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків  "Ювіляри 
університету" і присвячений Вірі Орестівні Науменко, кандидату 
педагогічних наук, доценту, професору  кафедри  теорії початкової освіти, 
індивідуального навчання, методик викладання дисциплін гуманітарного 
циклу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка.  

 У покажчику подано бібліографію  підручників, навчально-методичних 
посібників, методичних рекомендацій, навчальних програм, публікації у 
фахових періодичних та продовжуваних виданнях із  1984 по 2010 рік.   
  Покажчик адресовано науковцям, фахівцям у галузі початкової освіти, 
викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, учителям і 
всім тим, кого цікавлять проблеми методики навчання читання, 
літературного розвитку учнів початкової школи. 
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Вельмишановна  
Віро Орестівно! 

 
 

Прийміть найщиріші, сповнені глибокої 
шани  вітання з нагоди Вашого  ювілею! 

Ювілей – це не просто свято, а й оцінка 
життєвих здобутків. Ви яскрава особистість, 
кваліфікований фахівець, автор і ініціатор 
багатьох ідей та починань, які втілилися у 
Вашій професійній діяльності. 

Ваша наполеглива і творча праця, 
компетентність, відповідальне ставлення до 
роботи є гідним прикладом для тих, хто 
працює поруч із Вами. 

Щиро вітаємо Вас, шановна Віро 
Орестівно  і  бажаємо, щоб робота завжди 
приносила задоволення,  міцного здоров’я, 
щастя, сімейної злагоди та нових здобутків у 
професійній діяльності.  

 
 
 
 
 
Колектив бібліотеки 
Київського університету  
імені Бориса Грінченка 
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Від упорядників 
 

Четвертий випуск покажчика "Ювіляри Університету" 

присвячений Вірі Орестівні Науменко, кандидату педагогічних 

наук, доценту, професору кафедри теорії початкової освіти, 

індивідуального навчання, методик викладання дисциплін 

гуманітарного циклу Педагогічного інституту Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

Віра Орестівна Науменко – відомий фахівець із проблем 

методики викладання читання у початкових класах, літературного 

розвитку учнів.  Вона є автором  підручників "Читанка" (2-4 кл.), 

співавтором підручника "Післябукварик", читанок "Перші кроки" 

(1 кл.), " Чарівне слово" (2 кл.), "Веселкова читанка" (3 кл.), "Вікно у 

світ" (4 кл.), навчального посібника "Риторика" (1-4 кл.),  автором 

численних публікацій у періодичних та фахових продовжуваних 

виданнях.  

Віра Орестівна є членом підкомісії з дошкільної освіти і 

початкової освіти Комісії з педагогічної освіти Науково-

методичної комісії з вищої освіти Науково-методичної ради 

МОН України. Дослідниця входить до складу творчого 

колективу з розроблення проекту нової редакції Державного 

стандарту початкової загальної освіти з освітньої галузі «Мови і 

літератури». 

Понад  двадцять років ювіляр працює в нашому Університеті. 

Сьогодні Віра Орестівна активно проводить  дослідницьку роботу. 

Спільно з учителями-колегами організовує майстер-класи та творчі 

зустрічі. З ініціативи і під  науковим керівництвом Віри Орестівни  

у Педагогічному інституті Університету працює гурток "Підготовка 

вчителів до літературного розвитку учнів початкових класів". 
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Члени гуртка - студенти, які пишуть бакалаврські та магістерські 

роботи з даної тематики - є активними учасниками семінарів та 

конференцій, переможцями студентських олімпіад. Вони  

відзначають особливу практичну цінність порад свого 

Наставника.  

 У покажчику представлено творчий доробок ювіляра із 1984 

по 2010 рік. Це підручники, навчально-методичні посібники, 

методичні рекомендації, навчальні програми, публікації у фахових 

періодичних виданнях, які презентують Віру Орестівну як знаного 

науковця й компетентного педагога в галузі методики навчання 

читання та літературного розвитку учнів початкових класів.  

 Біобібліографічний покажчик складається з трьох розділів.  

 Розділ I «Творчий портрет Віри Орестівни Науменко» містить 

автобіографічні матеріали, основні дати життя і діяльності, 

вітальні рядки від колег та студентів, фотоматеріали. 

   Розділ II «Покажчик науково-методичних праць» містить  

науковий та науково-методичний доробок, згрупований за п'ятьма 

підрозділами: дисертація  та автореферат на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук; підручники, навчально-

методичні посібники; навчальні програми; статті в науково-

методичних виданнях; статті в наукових збірниках, матеріали та 

тези науково-практичних конференцій, написаних як одноосібно, 

так і в співавторстві. Матеріали представлено за прямою 

хронологією. У межах підрозділів документи розміщені за 

алфавітом.   

 У Розділі ІІІ «Матеріали про науково-педагогічну  діяльність  

Віри Орестівни Науменко» представлено матеріали про науково-

педагогічну діяльність ювіляра. 
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При підготовці покажчика було використано фонди 

бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка та 

особистий архів Віри Орестівни Науменко. Видання, які не 

переглянуті de visu, позначені астериксом (*). 

Бібліографічний опис праць здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та 

видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання" та з урахуванням вимог 

ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українській мові у 

бібліографічному описі".  

Висловлюємо щиру подяку Вірі Орестівні за надані матеріали.     
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Розділ І. Творчий портрет Віри Орестівни 
Науменко 

 
Автобіографія 

 

        Я, Науменко Віра Орестівна  народилася 12 квітня 1951 року на 
Черкащині, в мальовничому  куточку України. Батько назвав  Вірою, бо 
вже мав дружину Надію та Любов, старшу доньку. Росла у дружній, 
працьовитій, морально красивій родині.  Яскрава згадка дитинства –  
батьків фронтовий блокнот із засушеними польовими квітами. 
      Зростала і бачила себе вчителькою. Тому після школи, не 
роздумуючи, вступила до Корсунь-Шевченківського педучилища, потім 
– до Уманського педагогічного інституту. Одержала спеціальність 
вчителя початкових класів. 
     Працювала вчителем  у сільській школі на Черкащині. Після 
одруження – у  вінницькій школі, потім – Вінницькому обласному 
інституті підвищення кваліфікації вчителів. 
      Після переїзду  до м. Києва  працювала в Міністерстві освіти: 
відповідала за експеримент із переходу учнів початкових класів на 
п’ятиденний навчальний тиждень і початок навчання з шести років. 
Тісно співпрацювала з науковцями Інституту педагогіки та психології: 
О. Я. Савченко,  М. С. Вашуленком, Н. М. Бібік, Н. Ф. Скрипченко, Л. П. 
Кочиною, М. В. Богдановичем, Н. С. Коваль, О. Г. Лобчук, С. Л. 
Коробко.  
     Далі – аспірантура, захист дисертації (1991 рік), викладання на 
кафедрі початкового навчання Київського міського інституту 
удосконалення вчителів, Київського міжрегіонального інституту 
удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, згодом отримала вчене 
звання  доцента, стала завідувачем кафедри, професором Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 
      Захоплююся театром, люблю подорожувати з донькою. 
     Перша книжка, яка вийшла у світ,  називалася «Журавлятко». Вона 
відкрила шлях наступним працям,  присвяченим читанню, 
літературному розвитку учнів початкових класів, формуванню у них 
красивого мовлення.   
 

Віра Науменко 
 
 



 10

 
Основні дати життя і діяльності 

 
1951 – 12 квітня народилася в с. Тарасівка Чорнобаївського 
району Черкаської області. 

1958   – вступила до 1 класу Тарасівської початкової школи 

1966  –  закінчила Новожиттівську восьмирічну школу 

1966-1970  – навчання у Корсунь-Шевченківському педагогічному 
училищі. 

1970-1971 – старша піонервожата, вчитель початкових класів  
Новожиттівської восьмирічної школи, вчитель початкових класів 
Крестителевської середньої школи Черкаської області. 

1974-1978 – вчитель початкових класів Вінницької середньої 
школи № 5. 

1978-1981 – методист кабінету виховної роботи, методист 
кабінету початкової освіти Вінницького обласного інституту 
удосконалення вчителів. 

1981-1986 –  методист (старший методист) Республіканського 
учбово-методичного кабінету підручників, навчально-наочних 
посібників та технічних засобів навчання (Республіканського 
учбово-методичного кабінету) Міністерства освіти УРСР. 

1986-1989 – навчання в аспірантурі Науково-дослідного інституту 
педагогіки УРСР за спеціальністю «Теорія і історія педагогіки». 

1989 – старший викладач кафедри початкової освіти і 
дошкільного виховання Київського міського інституту 
удосконалення вчителів. 

1991 – старший викладач кафедри методики початкового 
навчання Київського міжрегіонального інституту удосконалення 
вчителів. 

1991 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук. 

1994 – доцент кафедри методики початкового навчання  
Київського міжрегіонального  інституту удосконалення вчителів ім. 
Б. Д. Грінченка 
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1996 – присвоєно вчене звання доцента кафедри методики 
початкового навчання Київського міжрегіонального інституту 
удосконалення вчителів ім. Б. Д. Грінченка.  

2000 – 2002 доцент кафедри методики початкового навчання 
Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів 
ім.Б. Д. Грінченка  

2002 – 2008 завідувач кафедри теорії і методики початкового 
навчання (кафедри теорії, методики і психології початкової освіти 
та індивідуального навчання) Київського міського педагогічного 
університету ім. Б. Д. Грінченка. 

2008 – професор кафедри теорії початкової освіти, 
індивідуального навчання та методик викладання дисциплін 
гуманітарного циклу Інституту дошкільної, початкової і мистецької 
освіти (Педагогічного інституту) Київського університету імені 
Бориса Грінченка. 

 

Відзнаки і нагороди 
 

1983 –  Відмінник народної освіти. 

2003 –  Грамота Головного управління освіти і науки  Київської. 

             міської державної адміністрації. 

2008 –  Подяка Київського міського голови. 

2009 –  Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.  
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Слово про колегу 
 

У всех на виду твое имя, учитель, 
И спрос с тебя строгий 

                                   и честь висока, 
И ноша твоя на миру нелегка. 

 

Ось уже майже чверть віку знаю Віру Орестівну як чудову 
порядну людину, яка живе за законами Краси, Любові, Істини, 
Добра. Вабить чистота душі. Краса її виявляється у глибокому 
розумінні нею життєвих цінностей. Навряд, чи потрібно Вірі 
Орестівні, щоб її ставили в один ряд з маститими педагогами-
науковцями чи намічали їй указкою місце в ньому. Вона вже 
займає своє місце, завойоване нею самою, її талантом, трудом, не 
побувавши в «молодих», бо вік завжди збільшує талант.  

Вона – самодостатній науковець-методист із сучасним 
креативним мисленням бачення майбутнього, з явно виявленою 
сформованістю професійної і загальнокультурної компетентності. 
Викладачка-професіонал, в якій яскраво виражено триєдине: 
знавець, творець, артист. Це про неї сказано: «Педагог від Бога». 

Працьовита, як бджілка. Скільки книжок і книжечок вийшло 
з-під її пера для дітей і методичних порад для педагогів!  

Майстер слова. Вміє дуже тонко підмітити в слові якусь 
нечувану раніше інтонаційну грань, видобути з нього максимум 
барвистості, розмаїтості краси. Звісно, енергія слова – з енергії 
душі. Тільки так!  

Віра Орестівна володіє природним даром спілкування з 
людьми. Доброзичлива, чесна і відкрита, ініціативна і 
відповідальна. Здатна надихати інших на творчість, нові 
досягнення і цінувати інших. З нею хочеться спілкуватися. У неї 
хочеться вчитися.  

Щиро бажаю Вірі Орестівні міцного здоров’я, акмеуспіхів і 
творчих злетів. Щасливого довголіття! 

                       Таніта Іванівна Люріна 
кандидат педагогічних наук, професор, дійсний член 
Міжнародної педагогічної академії, Академії педагогічних 
і соціальних наук, Міжнародної академії безпеки 
життєдіяльності, професор кафедри педагогіки 
початкової освіти та методик викладання природничо-
математичних дисциплін Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
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Вітальні рядки від колег 
 

Шановна і дорога Віро Орестівно! 
 

Прийміть найщиріші вітання у Ваш ювілейний день 
народження! 

На ниві  української освіти Ви посідаєте чільне місце, бо свої 
справи і наукові знахідки присвячуєте найважливішому – 
плеканню майбутнього педагога – вчителя початкової школи. За 
вашими підручниками для читання, «Риториками», «Перлинками» 
та «Джерельцями» навчаються діточки зі всієї України. Ви 
належите до тих освітян, які своєю творчою працею примножують 
духовне багатство нашої держави. Ваш професіоналізм, 
послідовна багаторічна та наполеглива праця – це вагомий внесок 
у розвиток підручникотворення, української освіти та науки.  

Ви поєднуєте в собі талант мудрого викладача і  тонкого 
лірика, щедро віддаєте свої знання, життєвий досвід, теплоту 
свого серця усім тим людям, які працюють спільно з Вами, – і в 
цьому секрет Вашої мудрості, чарівності й душевної краси.  

Ваші думки і вчинки випромінюють добро і душевну 
щедрість, мудре слово сіє злагоду, спокій, радість праці, породжує 
віру в себе. Ваші стосунки з людьми життєстверджувальні, 
безпосередні, щирі й довірливі. Вас  цінує і поважає науково-
педагогічний колектив кафедри за духовне багатство, людські 
чесноти, толерантність. 

Бажаю Вам здоров’я, добра, світлих днів і невичерпного 
натхнення у здійсненні творчих планів і задумів. Нехай кожен 
день збагачує Вас новими ідеями, а душа квітне любов’ю до людей 
і гордістю за величне покликання Вашої професії. Хай добром і 
щирістю стелеться Ваша життєва дорога, і кожна мить життя буде 
завжди прекрасною, неповторною та багатогранною. 

Світла, радості, тепла, злагоди, добробуту, людського щастя і 
весняного настрою! 

З повагою,  
С. М. Мартиненко 
завідувач кафедри теорії початкової 
освіти, індивідуального навчання, 
методик викладання дисциплін 
гуманітарного циклу   
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Шановна Віро Орестівно! 
 
Прийміть найщиріші вітання з Днем народження! Вам доля 

дарувала активне, багате і цікаве життя. Притаманний Вам 
талант науковця, помножений на щиру любов до дітей, на велике 
бажання робити людям добро стали запорукою  Вашого життєвого 
досвіду. Вам вірять, до Вашої думки прислухаються, у Вас 
вчаться! 

Тож дозвольте у світлий День народження побажати Вам 
міцного здоров’я, щастя, тепла і добробуту. Нехай і надалі Ваш 
шлях буде багатий успіхами, сонячний щастям, захоплюючими 
новими планами і благополучною прихильністю Небес! 

 
Спасибі за те, що студентів Ви вчили, 
Що нові знання їм в голівки вложили 
Спасибі за все: за посмішку щиру,  
За душу відкриту, надію і Віру. 
Ми любимо Вас, і у Вас нам навчатись, 
Не раз і не два по пораду звертатись. 
І знають усі: Ваше серце – криниця, 
З якої не раз нам прийдеться напиться. 
Хай доля шле Вам гарну вдачу, 
Здоров’я та добробут на додачу. 
Нехай зростає Ваша роль, 
В стосунках з долею 6:0! 

 
 
                                                          З повагою 
                                                          колектив кафедри  
                                                          педагогіки початкової освіти та методик 
                                                          викладання природничо-математичних дисциплін  

            Педагогічного інституту  
            Київського університету імені Бориса Грінченка 
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Немов зерно, у землю впали роки   
і щастям й болем вмиті. 

Для тебе доленьку прошу: 
Помнож на два літа твої прожиті. 

Душа у тебе добра й чиста 
Немов любисток на весні 

А слово й думка промениста 
Допомагали всім, а також і мені. 

Нехай тобі зозуля нарахує 
Ще стільки ж літ у радості прожити 

І слово, що несеш ти людям, 
Навчає як тим словом дорожити. 
Нехай сонечко світить привітно 

Й сміється неба блакить. 
Для тебе, соратнице вірна, 

Найщиріші вітання мої. 
 

     Із щирістю почуттів,  
     глибокою повагою 

                                                    Осколова М. Д.  
 

Шановна Віро Орестівно! 
 

Зорить чудова Ваша дата, цей світлий день – Ваш ювілей! 
У цей день святковий прийміть мій букет пошани й любові. 

Хай доля дарує Вам доброго віку,  
щоб втіхи і радості  було без ліку. 

Міцного здоров’я з роси і води,  
бадьорість і радість хай будуть завжди. 

Я Вам посилаю ці вдячні слова, а Бог хай дарує Вам многі літа! 
                          З повагою,                                                   
                          Світлана Дубовик 
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Шановна Вірочко Орестівно! 
 
  Ви гідні найкращих і найвеличніших слів, тому що Ваші роки 
прожили гідно, з відкритою щирою душею, чуйним жіночим 
серцем і світлою чистою радістю в очах.  

Я щиро бажаю Вам завжди бути здоровою,  радісною, 
щасливою!  
 

Житній колос дозріва для хліба, 
Для краси цвіте у полі квітка, 
Для води народжується риба, 
Для польоту - лебідь і лебідка, 
А людина - для добра і щастя, 

Тож прийміть від мене це вітання, 
І нехай, неначе в добрій казці, 
Збудуться усі Ваші бажання. 

 
           З повагою,                                                    
            Ірина Сухопара 

 
Чеснот багато притаманно  

Нашій ювілярці. 
Вас щиро люди поважають,  

Бо в Вас не має фальші 
 

І в День народження вітаючи, 
Бажаю затишку в душі, 
Добробуту тепла в оселі, 

Хай будуть світлі Ваші дні! 
 

       Вірі Орестівні з повагою,                                           
        Лариса Григорівна  
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Віро!!! 
 
У цей день скажуть Вам багато теплих і добрих слів... 
А я хочу побажати Вам Надії, Любові, Ніжності.  
Надії на краще, любові рідних Вам людей,  
ніжності до всього, що Вас оточує. 
Світ Жінки...  хочеться збагнути таємничість, 
жаданість, безконечність цього Божого створіння. 
Віра – людина мудрості, спостережливості й безмежного 
знання. 

Жінка – Центр. 
Земна, Небесна, Таємнича – і поруч... у сумнівах і 
прозріннях. 
                                 Вірочко, - роки невблаганні. 
 Плин часу і разом з тим природність цього плину... 
 Він прекрасний! 
І юність, і зрілість, і дозим′я – наповнена чаша Часу. 
... Ще далеко до осені Вашої, Віро... 

              Ви тихо йдете! 
Так ходять скрипалі, не сколихнувши музику словами. 
Єдина мить – під небом на землі отак побути наодинці з 
Вами! 
Весна... Акація цвіте... 
 Хочеться побажати, щоб цвіла вона у Вашому житті 
завжди. 

 
 

Люблю, цілую                                                                 
Фатіма 
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Шановний учителю, 
Віро Орестівно! 

 
«Учитись важко, а учить ще важче, 

Але не мусиш зупинятись ти, 
Як дітям віддаси усе найкраще,  
То й сама сягнеш нової висоти!» 

                                  Т. Сингаївський 
 

Нових висот, здоров’я, щастя 
і довгих років життя. 

 
Ваша учениця і шанувальниця 
Людмила Вадимівна 
Солдатова 

 
 

Вера Орестовна! 
Ваш юбилей еще не осень, 
а только бархатный сезон... 

 
Поздравляю Вас с юбилеем! 
Пусть эта дата станет трамплином  к долголетию. 
Вы всегда являетесь для нас образцом трудолюбия, 

доброты и взаимопонимания. 
Крепкого здоровья Вам, ибо оно является залогом Вашего 

счастья и всех удач. 
 

С уважением                                                             
Мельничук В.В. 
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Шановній Вірі Орестівні !!! 

Бажаєм здоров’я, як криця міцного,  
Будьте душею завжди молоді. 

Хай Вашу долю освітлюють зорі, 
А щастя рікою вливається в дім. 

На довгий вік, на многії літа, 
На шану від людей, тепло родинне, 

Стелися, доле, крізь усе життя, 
Лише добром для доброї людини. 
Нехай старання Ваші і труди 

Помножать успіх в нашім колективі, 
Живіть в добрі і радості завжди, 
Та будьте все життя щасливі! 

 
З повагою Ірина Андрусенко, 

завідувач відділу доуніверситетської  
підготовки і професійної орієнтації  

Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

 
 

Шановна  Віро Орестівно! 
 

У день Вашого ювілею прийміть 
мої найкращі привітання і побажання. 

Хай буде в житті багато пісень, 
Хай радість несе Вам кожнісінький день, 

Хай збудуться найзаповітніші мрії – 
Будьте здорові, будьте щасливі! 

 
     З глибокою повагою  
     Марина Пальчик, 

  студентка магістратури 
  Педагогічного інституту 
  Київського університету 

      імені Бориса Грінченка 
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Щиро вітаємо Вас із Днем народження! 
 

Незабутніх вражень, щасливих подій, 
Здійснення задумів, втілення мрій! 

Хай прекрасним цвітом шлях життя рясніє, 
Справджуються завжди заповітні мрії. 
Хай палають в серці почуття високі, 

А доля дарує повні щастям роки. 
 

З вдячністю та найкращими побажаннями,  

Козоріз Марина 

 
Шановна Віро Орестівно! 

 
У вас минає славна дата, 

Прожито стільки щедрих днів, 
Отож дозвольте привітати 

І побажати сотню літ. 
Хай кожен день дарує радість, 
Хай сонце світить Вам завжди. 

Роки ніколи хай не старять 
І не приносять в дім біди. 

Хай світить Вам щаслива доля, 
Хай обминає Вас журба. 

Бажаємо вам на видноколі 
Блаженства, миру і добра. 

 
                              З повагою,  

Білоус Ольга  
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Шановна Віро Орестівно! 

 
Вітаю Вас із Днем народження побажанням Г. Чубач: 

«Зустрічаймось! Вітаймось словом! 
Погляд – в погляд! На руку – рука! 

Ми приходим у світ для любові, 
Все, що інше, - неправда гірка». 

 
У цих рядках я бачу Ваше кредо, Вашу життєву позицію. 

Бажаю Успіхів, зичу Добра і Щастя! 
 

З повагою,                                                            
Емілія Ігнатенко 
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Привітання 
 студентів-магістрантів  початкового навчання  

групи  ПНм – 1 -10 -1 Од    
Педагогічного інституту  

Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

Прекрасну жінку, шанованого педагога, 
нашу любу Віру Орестівну щиро вітаємо  

з Днем народження! 
 

Дякуємо за доброту і ласку, за чуйність і розуміння, які Ви 
вкладаєте в душі і серця Ваших студентів! Нехай у Вашій душі 
завжди буде гармонія і благодать, а здоров'я потішить своїм 
постійністю! 

З повагою,  
Козирєва Катерина 

    
 Шановна Віро Орестівно! 

 
Прийміть сердечні вітання з нагоди Дня народження!  

Бажаю Вам міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших мрій, 
невичерпної енергії на багато-багато років уперед, щоб усе в житті 
приносило Вам тільки позитивні емоції. Бажаю процвітання і 
значних професійних успіхів. 

З повагою,  
Зєнкова Світлана 

 
Шановна Віро Орестівно! 

 
Прийміть мої найщиріші вітання з Днем народження! Від 

усього серця бажаю Вам міцного здоров’я та життєвої наснаги, 
професійних успіхів та особистих творчих досягнень, сімейного 
щастя, злагоди та добробуту у Вашій оселі! Нехай здійсняться всі 
заповітні мрії, а будь-які повороти долі завжди відкривають лише 
нові обрії для майбутніх перспектив! Щастя Вам, радості, добра і 
благополуччя! 

З повагою,  

Веред Лідія 
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Шановна Ви наша Віро Орестівно! 

 
У цей весняний і сонячний день дозвольте привітати Вас із 

Днем народження! Бажаємо Вам гармонії в сім'ї і на роботі, 
взаєморозуміння та великого терпіння! Нехай усі Ваші зусилля 
вкласти науку в наші «світлі» голови окупляться сторицею і 
принесуть очікувані плоди! А наші люблячі серця залишаються 
вдячними і розуміючими!  

 
З Днем народження! 

З повагою,  

Пікалова Марина 

 
 
 

Найщиріші вітання із Днем народження 
чарівній, милій жінці, мудрій і добросердечній колезі і 
наставниці, люблячій і турботливій дружині, берегині 

сімейного благополуччя 
Науменко Вірі Орестівні! 

 
Нехай жіноче щастя квітне веселково, 
і хай лунає скрізь привітне слово. 
Хай Бог благословляє Вашу долю, 
і вбереже Вас від розчарування і болю. 
Достатку, щастя, радості й любові, 
родині Вашій в доброму здоров’ї. 

З вдячністю та  

найкращими побажаннями,  

Паншина Юлія 
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Шановна Віро Орестівно! Вітаю Вас із Днем народження! 
 

Нехай Ваша душа радіє, 
А серденько співає наче птах, 
Хай здійснюються мрії та надії, 
І завжди сяє сонце в небесах! 
Бажаю Вам життя прожити 
Без сліз, без горя, без біди! 
Нехай воно щасливим буде! 
Сьогодні, завтра, назавжди! 

 

З повагою та найтеплішими побажаннями,  
Уманська Євгенія 

 

 
Шановна Віро Орестівно! 

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині, 

Щоб радісний настрій у серці не згас, 

Все світле, гарне, що треба людині, 

Нехай неодмінно приходить до Вас! 

Хай щастя приходить і ллється рікою, 

Хай горе обходить завжди стороною, 

Хай доля дарує Вам довгі літа, 

А в серці завжди хай живе доброта! 

 З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!!! 
 

З повагою,  

Борзенець Юлія 
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Шановна Віро Орестівно! 

Прийміть найщиріші побажання! 
Бажаємо здоров'я, як криця, міцного, 
Будьте душею завжди молоді. 
Хай вашу долю освітлюють зорі, 
А щастя рікою вливається в дім. 
Хоч було тривог в житті немало, 
Та не будемо згадувать сумне, 
Бо горить в душі іще багаття, 
Вогонь горить — це головне. 
На довгий вік, на многії літа, 
На шану від людей, тепло родинне, 
Стелися, доле, крізь усе життя, 
Лише добром для доброї людини. 
Нехай старання ваші і труди 
Помножать успіх в нашім колективі, 
Живіть в добрі і радості завжди, 
Та будьте все життя щасливі!   

З повагою,  

Кохніченко Оксана 

 
Шановна, Віро Орестівно! 

 
Ваші роки − то Ваш скарб, 

Їм ціни немає, 
Кожен рік багато вартий, 

Всі про це ми знаємо. 
Вашу мудрість знаємо ми, 

Цінуємо Ваш досвід, 
Шана в Вас поміж людьми 

І поваги досить. 
Тож прийміть уклін від нас, 

Щирі слова пошани, 
Всякий день й усякий час  

Пишаємося ми Вами.                                                         
  

 З повагою,   

Литовченко Наталія 
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Шановна Віро Орестівно! Сердечно вітаю Вас із Днем 
народження! 

 
Прийміть мої найщиріші побажання міцного здоров’я, 

особистого щастя, невичерпної енергії і наснаги у всіх Ваших 
добрих справах, 

Хай у Вашому домі завжди панують мир і злагода, у серці − 
доброта, а у справах − мудрість та виваженість. 

Нехай доля і надалі буде прихильною до Вас, даруючи радість 
життя, незрадливу вдачу, вірних і надійних друзів. 

 
З найкращими побажаннями,  

Калюжна Юлія 

 
 
 

Шановна Віро Орестівно! 
 

Ви всі у справах, Ви все у турботах, але ось прийшов і до Вас 
світлий день, день вашого народження. Хочемо побажати ми Вам 
удачі, успіхів у житті, яскравих справ.  

І ще побажаємо, щоб Ви із щасливою усмішкою зустрічали 
кожен новий день.  

З Ювілеєм вас! 
 

 

З повагою,   
Галимзянов Євген 
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Вельмишановна Віро Орестівно! 
 
Дозвольте привітати з ювілеєм 
І побажати від душі 
Багато щастя і добра багато. 
Хай буде світлим кожен день в житті, 
Хай негаразди завжди обминають, 
Хай буде легко Вам вперед іти, 
І словом добрим Вас завжди вітають. 
Бажаєм успіхів великих у роботі, 
Й побільше творчих Вам натхнень. 
Нехай минають завжди всі турботи. 
І хай приносить радість кожен день. 

 
З повагою,  

Чкалова Олена,  
Кеня Марина 

Шановна Віро Орестівно! 
 

Цей день має чарівне походження, 
Бо сьогодні Ваше День народження, 

Бажаю, щоб сонце Вас зігрівало, 
Люди − усмішку Вам дарували, 
Природа здоров'я Вам піднесла, 

А ластівка щастя мішок принесла! 
Ми знаємо цей день чарівний, не звичайний, 
Тож нині здійсняться всі наші побажання!!! 

 
З глибокою повагою,  

Чередніченко Поліна 
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Дорога Віро Орестівно! 
Вітаємо Вас з цим  світлим, радісним  святом − 

Днем народження! 
 

Ще небо хмарами не вкрите, 
Ще так прозоро сяють роси, 

А вже по ліву руку − літо, 
А вже по праву руку − осінь. 
Ще очі блиску не позбулись, 

Ще серце жити не стомилось, 
А вже по ліву руку − юність, 

А вже по праву руку − зрілість. 
А час летить нестримно далі 

Й душа немовби молодіє, 
По ліву руку − всі печалі, 
По праву руку − всі надії. 

Життя не зміряти літами, 
А щастя − то важка наука, 

Хай буде щастя завжди з вами, 
По ліву й праву руку. 

 
З найщирішими побажаннями,   

Рибалко Наталія 
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Шановна Віра Орестівна! 
 

В день Вашого ювілею дарую 
Вам свої привітання. 
Добра і радощів бажаю, 
Здоров’я Вам на всі літа ! 
Хай сонце весело Вам сяє, 
Хай квітне в серці доброта. 
Хай світять Вам життєві долі, 
Хай обминає Вас журба. 
Бажаю Вам від всього серця 
Любові, щастя, і добра. 

 
З повагою,  

Драчук Дарина 
Шановна Віро Орестівно! 

 
Напевне слів таких ніхто ще й не придумав, 
Щоб в словах тих вмістити все про вас: 
Ви – порядність, доброта і скромність. 
Ми дуже цінуємо і любим Вас. 
Живіть в злагоді, здоров’ї та любові, 
Якнайдовше радуйте Ви нас. 
Нехай кожна мить буде повна надії 
і нехай пощастить здійснити усі свої мрії! 
Удачі, натхнення й духовного росту, 
Хай буде в житті усе легко та просто! 

 
З найщирішими побажаннями, 

Ляхова Катерина 
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Фотоматеріали 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серед колег  і однодумців. Кафедра теорії початкової освіти, індивідуального 
навчання, методик викладання дисциплін гуманітарного циклу  

Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Засідання Вченої ради Педагогічного інституту  
Київського університету імені Бориса Грінченка 
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Заняття з курсу «Теорія і практика навчання української мови» на тему 
«Особистісно орієнтовані технології навчання в початковій школі  

(навчання читання)». 

 С. М. Мартиненко, завідувач кафедри теорії початкової освіти, 
індивідуального навчання, методик викладання дисциплін гуманітарного циклу  

Педагогічного інституту 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
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Виступ на літературно-музичному вечорі пам’яті письменника, педагога, громадського 
діяча Івана Боднарчука 

«Педагогічні ідеї І. Боднарчука в підручникотворенні, на прикладі «Читанки» І. 
Боднарчука для 1 класу» 

Презентація підручників для початкової школи 
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І у свята разом: М.Д.Осколова, колега, співавтор… 
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Біобібліографічний покажчик 
 

Розділ ІІ. Покажчик науково-методичних 

праць      

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук 

1. Науменко В. О. Система міжпредметних завдань як засіб 

удосконалення навички читання молодших школярів: дис… 

канд. пед. наук : 13.00.01 / В. О. Науменко. – К., 1991. – 196 

с. – Бібліогр.: С. 161–179. 

2. Науменко В. О. Система міжпредметних завдань як засіб 

удосконалення навички читання молодших школярів : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»/ В. 

О. Науменко. – К., 1991. – 19 с.* 

 

Підручники. Навчально-методичні посібники для початкової школи       

       1984 

3. Уроки позакласного читання в других класах 

експериментальних шкіл / В. Науменко. – К. : Рад. шк., 

1984. – 24 с. 

1986 

4. Формування способів читання в 6-літніх учнів / В. Науменко 

// Навчаємо і виховуємо на уроках читання. – К. : Рад. шк., 

1986. – С. 68–76. 
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1988 

5. Рекомендації до використання в початкових класах 

комплекту картин «Казки малятам» / В. Науменко. – К. : 

Мистецтво, 1988. – 26 c. 

6. Рекомендації до використання в початкових класах 

комплекту картин «Загадки, скоромовки» / В. Науменко. – К. 

: Мистецтво, 1988. – 26 с. 

1992 

7. Журавлятко : книга для  додаткового читання / В. 
Науменко. – К. : Екон, 1992. – 96 с. 

1994 

8. Вивчення в учнів початкових класів умінь працювати з 

текстом  / В. Науменко. – К. : Навч. посіб., 1994. – 75 с. 

1997 

9. Посієш вчасно … : добірка вправ з формування навички 

читання / В. Науменко. – К. : Навч. посіб.,1997. – 48 с.* 

10. Посієш вчасно, вродить рясно : зошит з формування навички 

читання в учнів 1 класу / В. Науменко. – К. : А.С.К., 1997. – 

64 с.* 

1998 

11. Джерельце : додатковий матеріал з читання в учнів 2(1) 

класів / В.  Науменко. – К. : Магістр-S, 1998. – 78 с. 

12. Перлинка : завдання для розвитку естетичного сприймання 

текстів учнями початкових класів 1-4(1-3)/ В. Науменко. – К. 

: Магістр-S, 1998. – 64 с. 
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1999 

13. Журавлятко : читанка для самостійного читання / В. 
Науменко. – К. : Магістр-S, 1999. – 230 с. 

2003 

14. Порадник батькам першокласників : методичний посібник 

для вчителів та батьків /авт. кол.: Л. П. Кочина, О. М. 

Ващенко, М. Д. Захарійчук, О. В. Кочерга, В. О. Науменко, 
Н. В. Кудикіна, І. Л. Сіданіч. – К. : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 

2003. – 26 с.  

2004 

15. Післябукварик : навчальний посібник з рідної мови для 1 

класу / М. Вашуленко, В. Науменко, М. Захарійчук. – Вид. 2-

е, допов. – К. : Літера ЛТД, 2004. – 112 с. 

16. Післябукварик : навчальний посібник з російської мови для 1 

класу / М. Вашуленко, В. Науменко, М. Захарійчук. – К. : 

Літера ЛТД, 2004. – 112 с. 

17. Читанка : підручник для 2 класу : у 2-х  ч. / В. Науменко. – 

К. :  Навч. кн., 2004. – Ч. 1. – 112 с. 

18. Читанка : підручник для 2 класу : у 2-х  ч. / В. Науменко. – 

К. : Навч. кн., 2004. – Ч. 2. – 112 с. 

19. Читанка : підручник для 3 класу : у 2-х ч. / В. Науменко. – К. 

:  Навч. кн., 2004. – Ч. 1. – 128 с. 

20. Читанка : підручник для 3 класу : у 2-х ч. / В. Науменко. – К. 

:  Навч. кн., 2004. – Ч. 2. – 128 с. 
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21. Читанка : підручник для 4 класу : у 2-х ч. / В. Науменко. – К. 

:  Навч. кн., 2004. – Ч. 1. – 127 с.  

22. Читанка : підручник для 4 класу : у 2-х ч. / В. Науменко. – К. 

:  Навч. кн., 2004. – Ч. 2. – 127 с.   

       2007 

23. Риторика : навчальний посібник для 1 класу / В. О. 
Науменко, М. Д. Захарійчук. – К. : Літера ЛТД, 2007. – 72 с.  

2008 

24. Післябукварик : підручник / М. Вашуленко, В. Науменко, М. 

Захарійчук. – Вид. 3-е. – К. : Літера ЛТД, 2008. – 111 с. 

25. Риторика : навчальний посібник для 1-го класу / В. 
Науменко, М. Захарійчук. – К. : Літера ЛТД, 2008. – 72 c.  

26. Риторика : навчальний посібник для 2-го класу / В. 
Науменко, М. Захарійчук. – К. : Літера ЛТД, 2008. – 104 с.   

2009 

27. Післябукварик : підручник / М. Вашуленко, В. Науменко, М. 

Захарійчук. – Вид. 3-е. – К. : Літера ЛТД, 2009. – 110 с. 

28. Риторика : навчальний посібник для 3-го класу / В. О. 
Науменко, М. Д. Захарійчук. – К. : Літера ЛТД, 2009. – 110 с. 

                      2010 

29. Веселкова читанка : книга для позакласного 

читання в 3 класі. Ч. 1. / В. О. Науменко, І. 

Г. Сухопара. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 112 с. 
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30. Веселкова читанка : книга для позакласного 

читання в 3 класі. Ч. 2. / В. О. Науменко, І. 

Г. Сухопара. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 112 с. 

 

 

31. Вікно у світ : книга для позакласного читання 

в 4 класі. Ч. 1./ В. О. Науменко, І. Г. 

Сухопара. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 128 с. 

32. Вікно у світ : книга для 

позакласного читання в 4 

класі. Ч. 2. / В. О. Науменко, 

І. Г. Сухопара. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 128 

с. 

 

33. До уроків риторики в початкових класах : 

методичний посібник / В. О. Науменко, М. Д. 

Осколова, М. Д. Захарійчук – К. : Літера ЛТД, 

2010. – 128 c.  

 
34. Перші кроки : книга для позакласного 

читання в 1 кл./ В. О. Науменко, І. Г. 

Сухопара. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 160 с. 
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35. Післябукварик : навчальний посібник з рідної мови для 1 

класу / М. Вашуленко, В. Науменко, М. Захарійчук. – Вид. 2-

е, допов. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 112 с. 

36. Послебукварик. 1 класс : учебник / Н. С. Вашуленко, В. 
Науменко, М. Захарийчук. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 112 с. 

 

37. Риторика : навчальний посібник для 1-го класу / В. 
Науменко, М. Захарійчук. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 72 c. 

38. Риторика : навчальний посібник для 2-го класу / В. О. 
Науменко, М. Д. Захарійчук. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 104 c.  

39. Риторика : навчальний посібник для 3-го класу / В. О. 
Науменко, М. Д. Захарійчук. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 110 с. 

40. Риторика : навчальний посібник для 4-го класу / В. О. 
Науменко, М. Д. Захарійчук. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 110 с. 



 40

Біобібліографічний покажчик 
 

 

41. Чарівне слово : книга для позакласного 

читання у 2 кл./ В. О. Науменко, І. Г. 

Сухопара. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 160 

с. 

 

 

42. Читанка : підручник для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. : у 

2-х ч. / В. О. Науменко. – Вид. 2-ге, доопрац. – К. :  Генеза, 

2010. – Ч. 1. – 144 с. 

 

 

 

 

 

 

43. Читанка : підручник для 2 класу загальноосвіт. навч. закл. : у 

2-х ч. / В. О. Науменко. – Вид. 2-ге, доопрац. – К. : Генеза, 

2010. – Ч. 2. – 144 с. 
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Навчальні програми 

2002 

44. Основні ідеї програми з читання «Початки словесного 

мистецтва»  / В. Науменко // Початкова школа. – 2002. – № 

4. – С. 53–55. 

 

2003 

45. Програма з читання / уклад. В. Науменко // Початкова 

школа. – 2003. – № 7. – С. 24–28 ; № 8. – С. 40–43 ; № 9. – С.  

50–54.* 

        2004 

46. Програма з читання. 4 клас / В. О. Науменко // Початкова 
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