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Наукова та педагогічна діяльність Г. Т. Шелехової 

 

З 2001 року державна науково-педагогічна бібліотека України започатковує 
організацію книжкових виставок циклу “Ювіляри АПН України”. На їх основі 
бібліотека готує серію каталогів цих виставок. 

Даний каталог коротко представляє наукову та педагогічну діяльність 
Шелехової Галини Тарасівни, кандидата педагогічних наук, старшого наукового 
співробітника лабораторії навчання української мови Інституту педагогіки АПН 
України, яка відмічає свій 50-літній ювілей 22 березня 2001 року. Довгий час 
Галина Тарасівна досліджує важливий напрямок в українській лінгводидактиці - 
розвиток мовлення школярів. 

Г.Т.Шелехова є одним із авторів нової концепції навчання державної мови в 
загальноосвітніх школах України, проекту державного стандарту з української 
мови загальноосвітньої школи, розроблена нею система зв’язного мовлення 
учнів 5-11 класів на уроках рідної мови запроваджена сьогодні в школах 
України. Галина Тарасівна є співавтором усіх чинних програм з рідної мови та 
підручників “Рідна мова” для 5-11 класів. 

З 1999 року вона бере участь у дослідженні актуальної проблеми на 
сучасному етапі реформування загальноосвітньої школи - питання 
розвивального навчання на уроках рідної мови. Розв’язання цієї проблеми 
передбачає корекцію предмету навчання: на перший план висувається 
необхідність різнобічного особистісного і мовленнєвого розвитку учнів, якому 
підпорядковується завдання системного вивчення мови. В процесі вивчення 
проблеми за участю Г.Т.Шелехової розроблено експериментальні програми 
для 5-11 класів, що містять 4 змістові лінії: комунікативну, лінгвістичну, 
культурологічну та діяльнісну. Відповідно до програм підготовлено навчально-
методичний комплект, до якого входять пробний підручник рідної мови для 5 
класу, посібник для вчителя та робочий зошит для учнів. Підручник якісно 
відрізняється від попередніх поколінь, він побудований на комунікативній 
основі. 

Г.Т.Шелехова є членом спеціалізованої вченої ради К 26.452.02 в Інституті 
педагогіки АПН України, експерт науково-методичної комісії з української мови 
Міністерства освіти і науки України. 

Галина Тарасівна Шелехова - автор 120 наукових праць. Найважливіші з 
них представлено у цьому каталозі. 

Літературу каталогу систематизовано за розділами виставки, а в їх межах - 
за алфавітом. Цифри, що передують бібліографічному опису документа, 
свідчать про його наявність у фондах ДНПБ України та дають можливість, не 
звертаючись до каталогів бібліотеки, замовити літературу в читальних залах та 
по міжбібліотечному абонементу. 

Каталог адресований науковцям, вчителям, студентам, учням шкіл. 



Дисертація. Підручники. Методичні посібники. Збірник 
диктантів.  

Робочі зошити. 

Дис. 

Ш 42 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук у формі наукової доповіді "Система роботи з розвитку 
зв’язного мовлення на уроках рідної мови в середній школі". - К., 
1996. – 45 с. 

  
  Комп’ютерний навчальний курс "Українська мова. Синтаксис. 

Пунктуація" /О.М.Довгялло, Г.Т.Шелехова, А.Ф.Манако та ін. - К.: 
Конекс, 1995. - І2 с. 

  
  Навчання української мови в 10-11 класах: Кн. для вчителя 

/О.М.Бєляєв, Л.М.Симоненкова, Д.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова. - К.: 
Освіта, 1998. – 141 с. 

  
811.161.2 

(075.3) 

Р 49 

Рідна мова: Підручник для 5 кл. /Г.Р.Передрій, Л.В.Скуратівський, 
Г.Т.Шелехова, Я.І.Остаф. - 5-те вид. - К.: Освіта, 1996. – 288 с. 

  
811.161.2 

(075.3) 

Р 49 

Рідна мова: Підруч. для серед. загальноосвіт. закл. 5 кл. 
/Л.В.Скуратівський, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф, Г.Т.Шелехова. - К.: 
Абрис, 2000. – 334 с. 

  
811.161.2 

(075.3) 

Р 49 

Рідна мова: Підруч. для 6 кл. /Г.Р.Передрій, Л.В.Скуратівський, 
Г.Т.Шелехова, Я.І.Остаф. - 3-тє вид. - К.: Освіта, 1996. – 286 с. 

  
811.161.2 

(075.3) 

Р 49 

Рідна мова: Підруч. для 6 кл. /Г.Р.Передрій, Л.В.Скуратівський, 
Г.Т.Шелехова, Я.І.Остаф. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Освіта, 
1999. – 254 с. 

  
811.161.2 

(075.3) 

Р 49 

Рідна мова: Підруч. для 7 кл. /Г.Р.Передрій, Л.В.Скуратівський, 
Г.Т.Шелехова, Я.І.Остаф. - 4-те вид. - К.: Освіта, 1995. – 287 с. 

  
811.161.2 

(075.3) 

Р 49 

Рідна мова: Підруч.для 7 кл. /Г.Р.Передрій, Л.В.Скуратівський, 
Г.Т.Шелехова, Я.І.Остаф. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Освіта, 
1999. – 270 с. 

  

  



 
811.161.2 

(075.3) 

Р 49 

Рідна мова: Підруч. для 8 кл. /Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, 
Я.І.Остаф. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Освіта, 1994. – 207 с. 

  
811.161.2 

(075.3) 

Р 49 

Рідна мова: Підруч.для 8 кл. /Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, 
Я.І.Остаф. - 6-те вид. - К.: Освіта, 1998. – 173 с. 

  
811.161.2 

(075.3) 

Р 49 

Рідна мова: Підруч. для 9 кл. /Г.Т.Шелехова, Я.І.Остаф, 
Л.В.Скуратівський. - К.: Освіта, 1995. – 224 с. 

  
  Українська мова: Диктанти для випуск. екзаменів /Л.І.Мацько, 

О.М.Сидоренко, Г.Т.Шелехова, Н.І.Шинкарук. - К.: Райдуга, 1993. - 
164 с. 

  
811.161.2 

(075.3) 

У 45 

Українська мова: Підруч. для 10-11 кл. шк. з укр. та рос. мовами 
навчання /О.М.Біляєва, Л.М.Симоненкова, Л.В.Скуратівський, 
Г.Т.Шелехова. - 4-те вид. - К.: Освіта, 2000. – 240 с. 

  
  Шелехова Г.Т. Уроки розвитку зв’язнoro мовлення: Метод. рек. з 

рід. мови для 5-7 кл. за новими підруч. - Д.: Пороги, 1994. – 44 с. 

Шелехова Г.Т. Уроки розвитку зв’язного мовлення в старших 
класах: Посіб. для вчителя. - К.: Альфа-М, 1996. – 36 с. 

Шелехова Г.Т., Скуратівський Л.В. Рідна мова: Робоч. зошит учня 5 
кл. /За ред. Н.І.Шинкарук. - К.: Абрис, 2000. – 127 с.: іл., схем. 

Шелехова Г.Т., Скуратівський Л.В. Рідна мова: Робоч. зошит учня 6 
кл. /За ред. Н.І.Шинкарук. - К.: Абрис, 2000. – 111 с. 

Шелехова Г.Т., Скуратівський Л.В. Рідна мова: Робоч. зошит учня 7 
кл. /За ред. Н.І.Шинкарук. - К.: Абрис, 1999. – 119 с. 

  

Статті в збірках, журналах 

  Шелехова Г.Т. Займенник //Дивослово. - 1995. - №9. - C.34-48. 

Шелехова Г.Т. Зміст роботи і система завдань і вправ з розвитку 
зв’язного мовлення у нових підручниках для 5 класу //Укр. мова і л-ра 
в шк. - 1991. - №9. - С.8-11. 

Шелехова Г.Т. Календарне планування уроків з рідної (української) 
мови для 10-11-х класів //Укр.мова і л-ра в шк. - 1999. - №4. - С.80-82. 

 



Концепція навчання державної мови в школах України /Г.Т.Шелехова 
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Шелехова Г.Т. Про систему роботи з розвитку зв’язного мовлення у 
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Шелехова Г.Т. Система уроків з розвитку зв’язного мовлення в 
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умовах розбудови національної школи: Матеріали звіт. наук.-практ. 
конф. Ін-ту педагогіки АПН України. - К., 1995. - C.31-33. 

Шелехова Г.Т. Уроки розвитку зв’язного мовлення у 8 класі //Укр. мова і 
л-ра в шк. - 2000. - №4. - С.7-11. 

Шелехова Г. Уроки розвитку зв’язного мовлення в 9 класі //Укр. мова і 
л-ра в шк. - 2000. - №5. - C.4-8. 

 


