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Заслужений працівник народної освіти України, доктор
філологічних наук, професор Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова Марія Яківна Плющ
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МАРІЯ ЯКІВНА ПЛЮЩ
НАРИС ЖИТТЯ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Марія Яківна Плющ народилася 7 січня 1926 року в с. Храпачі
Білоцерківського району Київської області в селянській сім’ї.
Батьки – Уляна Юхимівна та Яків Іванович – своє подружнє життя
розпочали в роки колективізації, коли пропагувався не тільки колективний
спосіб господарювання, а й велася активна культурно-просвітницька робота,
зокрема організовувалися лікнепи з метою ліквідації неписьменності селян,
художня самодіяльність, хор і вистави тощо. У лікнепі Уляна Юхимівна
навчилася читати й писати, а “хоровий” спів пізніше запровадила і в своїй
сім’ї, де всі четверо дітей разом із матір’ю, усівшись на печі, протопленій
соломою, виводили “альтом”, “сопрано”, “баском” “Я бачив, як вітер берізку
зломив...”, “Карії очі, чорнії брови...”, “Ой у лузі, та ще й при дорозі...”.
Особливо, коли були вже школярами, бідували, до холодів ходили босими до
школи, а взимку – у пошитих матір’ю валянках із галошами. Колгоспникам
до війни майже нічого не платили на трудодні, а батько так захопився
драмгуртком, що артистична робота стала для нього і самоціллю, і
необхідністю. Залишав сім’ю, переїздив з одного місця на інше, працюючи
режисером, директором будинків культури, маючи лише чотирикласну освіту
та вроджений талант. Проте діти згадують його добрим словом, бо в голодні
1932-33 рр. забрав сім’ю до себе в Алчевськ і врятував від смерті. Багато для
виховання дітей важило й те, що мали змогу десятки разів перечитувати
п’єси І.Карпенка-Карого, М.Островського та інших драматургів та дивитися
вистави, поставлені батьком у 1932-37 рр. на Луганщині.
У 1933 році Марія Яківна разом із старшою сестрою пішли в 1-й клас
зразкової школи. Першокласниці не давалося відразу читання, все
переказувала напам’ять. Тоді, лише один раз у житті, мати посварила за
погану науку. Надалі були тільки заслужені похвали. Початкова школа в
Алчевську була справді зразкова (так зазначалося на будинку школи), бо
давала прекрасні знання. У цьому переконалася Марія Яківна уже в 5-ому
класі Храпачівської семирічної школи, коли в 1937 році сім’я повернулася в
рідне село. Особливо любила уроки української мови, української і
російської літератури та історії. Учитель Анатолій Григорович Бутківський
так проводив уроки з мови і літератури, що викликав бажання і собі стати
учителем. Хоча книг у шкільній бібліотеці було мало, перечитувалися по
кілька разів ті, що були. Так, Б.Грінченка “Під тихими вербами” після того,
як прочитала й мати, розповідали іншим матерям. “Кобзар” Т.Шевченка
читали, вчили напам’ять, співали на його слова пісні. Усі четверо – три
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сестри і брат – училися дуже добре, і всі стали педагогами: старша сестра –
учителем історії в селі, молодша – професором на кафедрі української мови в
Кам’янець-Подільському педагогічному інституті, брат – учителем
української мови та музики й співу.
Закінчила семирічну Храпачівську школу у 1940 році, вступила до
Білоцерківської педшколи, але війна 1941-1945 рр. перервала навчання і
мирне життя. Матері з чотирма дітьми невідомо якими зусиллями
доводилося зберігати сім’ю від холоду, уночі йти до скирти соломи, щоб
протопити в хаті. Усі разом пололи й копали ділянку буряків, косили й
в’язали уже “нічийне” жито. А скільки натерпілися, ховаючись, щоб не
забрали до Німеччини! Працювали в торфартілі, бо з тієї важкої роботи не
забирали.
Село Храпачі було звільнене від німецьких фашистів 4 січня 1944 року
– і вже через кілька днів продовжилося навчання в педшколі. Це були
щасливі роки, хоч і важкі. Проте повоєнні труднощі усі сприймали з
оптимізмом. Запам’яталися викладачі української мови і літератури та
математик – майстри-педагоги, вимогливі і людяні. Взагалі в педшколі
панував дух творчості і завзяття. Саме там формувалися початки
лінгвістичного мислення Марії Яківни, бо по закінченню у 1946 році
педшколи вона вирішила продовжити навчання на мовно-літературному
факультеті Київського державного педагогічного інституту імені
М.Горького. Тоді це право надавалося лише 2% випускників-відмінників.
Хоч директор не відпускав, Міністерство освіти дозволило продовжити
навчання у вищій школі. Так 1 вересня 1946 року Марія Яківна (тоді ще за
дівочим прізвищем Яценко) стала студенткою. Це був рік, коли ще багато
вікон педагогічного інституту на Бульварі Шевченка 22/24 (а з вулиці
Пирогова був вхід до індустріального) були забиті фанерою, не було паперу,
щоб писати конспекти, використовували синій, грубий – для обгорток,
писали ручками з пером рондо, а клякси не було чим промочити. Багато
студентів сідали за парти прямо після звільнення з армії у шинелі або
німецькому френчі, як Павло Глазовий, Олексій Євтушенко – її
однокурсники, а в гуртожитках в одній кімнаті селили по 12-15 студентів.
Але у всіх було велике бажання навчатися! А які викладачі навчали! Досить
назвати
професорів,
авторів
перших
повоєнних
підручників
П.К.Волинського, А.П.Медушевського, Д.Ф.Жилка, М.А.Жовтобрюха,
Ю.С.Кобилецького,
доцентів Б.М.Кулика,
Н.Й.Жук,
М.К.Бойчука,
А.Г.Деркача, В.Д.Войтушенко та багато інших.
Особливий вплив на формування Марії Яківни як педагога і
мовознавця мали викладачі української мови і літератури. Їх лекції, наукові
праці спрямовували на поглиблене осмислення наукових поглядів, ідей і
течій. Вона брала найактивнішу участь як у гуртку української мови, так і в
гуртку української літератури. Її активність і прагнення до науки були
помічені і відзначені: протягом трьох років вона була Горьківським
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стипендіатом, а по закінченню інституту рекомендована до аспірантури при
обох фахових кафедрах. Марія Яківна Плющ обрала аспірантуру при кафедрі
української мови, де навчалася протягом 1950-1953 рр. У ті роки після
критики маризму в мовознавстві активно впроваджувалися дослідження з
проблем словотвору. Тож актуальну тему було запропоновано і Марії Яківні:
“Способи словотворення в сучасній українській мові”.
Рік закінчення аспірантури (1953-й) – знаменний у її житті: їй надано
роботу асистентом кафедри рідного інституту – тепер Національного
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова - і запропонував їй руку і
серце студент-випускник історичного факультету Плющ Микола Романович
(нині доктор історичних наук).
Наукові інтереси ще з студентських років більшою мірою були
пов’язані з мовознавством. Перші спроби наукової роботи М.Я.Плющ було
зроблено ще в студентські роки, коли під керівництвом працівника Інституту
мовознавства В.М.Брахнова проходила діалектологічну практику в
м.Борисполі на Київщині, результати якої знайшли відображення в статті у
співавторстві з П.П.Хропком.
Під час навчання в аспірантурі працювала над кандидатською
дисертацією під керівництвом А.П.Медушевського, яку захистила в 1957
році. До захисту було опубліковано дві статті у “Наукових записках КДПУ”
(1956, Т. 20, С. 3 –19; Т.24, 1957, С. 29 – 68) і навчальний посібник.
Над проблемами словотвору продовжувала працювати і впродовж
наступних десятиліть, опублікувала численні тези наукових доповідей на
республіканських
наукових
конференціях,
статті
у
12-томному
Енциклопедичному словнику (УРЕ). За матеріалами кандидатської дисертації
підготовлено навчальний посібник для вчителів “Словотворення та вивчення
його в школі”, який вийшов двома виданнями (К.: Рад. школа, 1969 і 1985).
У подальші роки наукові інтереси М.Я.Плющ зосереджені на дослідженні
проблем граматики сучасної української мови – морфеміки, семантики і
функцій категорії відмінка іменника, категорії числа іменника і займенника,
категорії особи в змісті іменника, займенника та дієслова, категорії стану
дієслова, - на проблемі відокремлених другорядних членів речення та ін.
З середини 60-х рр. М.Я.Плющ опрацьовує тему “Орудний відмінок в
українській мові”, опублікувала низку статей у наукових журналах, тези
наукових доповідей, виголошених на Республіканських конференціях, та
монографію “Відмінок у семантико-синтаксичній структурі речення” (К.:
КДПУ, 1978). Докладне опрацювання окремого відмінка переросло в тему
докторської дисертації, у якій досліджено семантику усіх семи відмінків
сучасної української мови з погляду їх функціонування в словосполученні,
простому реченні та ускладненому звертанням, дієприкметниковим зворотом
з другоряднопредикативним значенням.
Матеріали дисертації знайшли також відображення в монографії
“Категорії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення” (К.: Вища школа,
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1986. – 175 с.). Монографічні праці, особливо друга – “Категорії суб’єкта і
об’єкта в структурі простого речення”, не втратили своєї актуальності і в
наші дні. Науковий пошук М.Я.Плющ поглиблюється і розгортається у кінці
ХХ – на початку ХХІ століття. Дослідниця ще раз і ще раз звертається до
кличного відмінка – найбільш суперечливого з усіх відмінків української
мови. За останні роки опублікувала низку статей у наукових збірниках
Вінницького, Київського, Кіровоградського, Уманського, Чернівецького
університетів, присвячених категоріям числа іменних частин мови та
категоріям особи і стану дієслова. Наукові ідеї й напрацювання М.Я.Плющ
підсумовані в опублікованій у видавництві “Вища школа” праці “Граматика
української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія” (2005 р.) та
навчальному посібнику “Граматика української мови в таблицях” (2004 р.).
Мовознавчі студії М.Я.Плющ охоплюють також проблеми
лінгвістичного аналізу художнього тексту. У співавторстві з доктором
філологічних наук, професором І.І.Коваликом та Л.І.Мацько було створено
навчальний
посібник
для
філологічних
факультетів
“Методика
лінгвістичного аналізу тексту” (К.: Вища школа, 1984); різні аспекти
лінгвістичного аналізу тексту стали об’єктом дослідження М.Я.Плющ у її
теоретичних і методичних статтях, тезах наукових доповідей на
Всеукраїнських
конференціях,
знайшли
стисле
коментування
в
енциклопедичному словнику “Українська мова” (К., 2000).
Особливе місце в творчому доробкові М.Я.Плющ посідає підготовка
підручників та навчальних посібників для вищої школи, коледжів, ліцеїв та
загальноосвітньої школи. Вона є відповідальним редактором і автором
основних розділів підручника “Сучасна українська літературна мова”,
створеного колективом кафедри української мови (за винятком двох розділів,
опрацьованих викладачами інших навчальних закладів України – Н.Я.Грипас
і В.В.Лободи). М.Я.Плющ є також співавтором підручника для філологічних
факультетів університетів “Сучасна українська літературна мова” / За ред.
А.П.Грищенка. Їй належать розділи “Морфемна будова слова”, “Словотвір”,
“Займенник”.
До комплексу теоретичного і методичного забезпечення основного для
філологічних факультетів курсу мови входить також навчальний посібник
“Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ”, створений
колективом кафедри, який очолила М.Я.Плющ (К.: Вища школа, 1995 і 2002).
Співпрацю з викладачами кафедри – академіком А.П.Грищенком,
академіком Л.І.Мацько, професором Г.О.Козачук, доцентами Леутою О.І.,
Гальоною Н.П. – доповнює спільна робота над підручниками і навчальними
посібниками
з
професором
Кам’янець-Подільського
університету
Н.Я.Грипас, у співавторстві з якою створено цілу низку навчальних
посібників. Творчі зв’язки єднали і єднають М.Я.Плющ із науковими
співробітниками
Інституту
української
мови
НАН
України:
М.А.Жовтобрюхом ( колишнім деканом мовно-літературного факультету),
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І.Р.Вихованцем, К.Г.Городенською, С.Я.Єрмоленко, В.В.Німчуком, з
викладачами-мовознавцями Н.Л.Іваницькою (Вінницький педагогічний
університет), А.Мойсієнком (КНУ імені Т.Г.Шевченка), В.В.Ґрещуком
(Прикарпатський університет), М.В.Мірченком (Луцький університет),
М.І.Степаненком (Полтавський університет), К.Ф.Шульжуком (Рівненський
університет) та багатьма іншими.
М.Я.Плющ, починаючи з 1965 року, коли вона вперше взяла участь у
науковій Республіканській конференції у Чернівецькому державному
університеті, постійно виявляла активність, спрямовуючи свій науковий
пошук у русло нових ідей, виступала з доповідями у багатьох містах України,
у Мінську, Лейпцигу, брала участь в обговоренні дискусійних проблем. Тези
доповідей
засвідчують широкий діапазон її мовознавчих інтересів,
прилучення до найбільш актуальних проблем українського мовознавства.
Своїми ідеями і творчими здобутками М.Я.Плющ щедро ділиться з
магістрами, аспірантами, докторантами, молодими викладачами. Під її
керівництвом підготовлено 19 кандидатських і одна докторська дисертація,
ще чотири аспіранти успішно завершують роботу над кандидатськими
дисертаціями. З усіма своїми дисертантами М.Я.Плющ підтримує тісні
контакти, ділиться з ними новими ідеями, залучає до роботи над
підручниками з української мови тощо.
Як методист М.Я.Плющ заявила про себе в підготовці навчальнометодичних посібників для вчителів української мови і літератури. Це: „Словотворення та вивчення його в школі”, що вийшов двома виданнями;
„Вивчення морфології в 5 – 7 класах”; „Українська мова. Дидактичні
матеріали з морфології”; „Українська мова. Довідник” та ін. Обійнявши
посаду завідувача кафедри методики української мови і літератури (19871991 рр.), М.Я.Плющ за власним бажанням протягом двох років вела уроки у
125 школі М.Києва в 10-ому, а потім 11-ому класах із поглибленим
вивченням української мови. У цей же період працювала над проблемами
методики мови і керувала 4 аспірантами і докторантом (Г.Онкович);
організовувала міжвузівські наукові конференції тощо.
На основі власного педагогічного досвіду Марія Яківна разом із тоді
ще аспірантом С.О.Караманом опрацьовує методику викладання української
мови в школі з поглибленим її вивченням. У видавництві “Освіта” вийшли
друком підручники для коледжів, ліцеїв, шкіл з поглибленим вивченням
української мови (автори М.Я.Плющ, С.О.Караман, В.І.Тихоша та
О.В.Караман – також колишня аспірантка М.Я.Плющ): “Рідна мова” для 8
класу (де М.Я.Плющ є відповідальним редактором), “Рідна мова” для 9 класу
та для 10 класу. Серія цих підручників дістала позитивні відгуки, відповідно
збільшується тираж наступних видань, охоплюється ширше коло освітян в
Україні.
У творчій біографії професора М.Я. Плющ були відрядження у вищі
навчальні заклади за кордон: у 1973 році протягом двох місяців читала лекції
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з української мови на педагогічному факультеті Кошицького університету в
Пряшеві; мала відрядження до цього ж університету з метою читання
спецкурсу у 1985 і 1996 рр.; у 1989 році виїжджала до Лейпцигської вищої
школи (НДР) з метою обміну досвідом викладання мови і літератури.
Навчальну і наукову роботу М.Я.Плющ успішно поєднує з
громадською.Вона є членом експертної комісії МНО України. Протягом
багатьох років була вченим секретарем спеціалізованих вчених рад з захисту
докторських дисертацій з педагогіки, психології і методик викладання
української мови і літератури та кандидатських дисертацій зі спеціальностей
„Українська мова”,”Українська література”, „Російська мова”. З 2004 р. –
голова спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій зі
спеціальностей української і російської лінгвістики.
Упродовж багатьох років М.Я. Плющ обиралася Головою жіночої ради
університету, виконувала обов’язки вченого секретаря ради університету,
куратора академічних груп; брала активну участь як голова секції української
мови у проведенні Всеукраїнських студентських олімпіад з української мови
і літератури та у Всеукраїнському третьому турі змагань учнів Малої академії
наук.
Праця М.Я. Плющ відзначена урядовими нагородами колишнього
Союзу РСР та України: присуджено звання “Заслужений працівник народної
освіти України” (1995), нагороджено медаллю “За трудову доблесть” (1970),
медаллю імені А.С. Макаренка (1990), відзначена знаками “Відмінник
народної освіти УРСР” (1971), “Отличник просвещения СССР”(1982) та
багатьма Грамотами і Подяками університету, Міністерства освіти і науки
України. У галузі лінгвістичної науки праця М.Я. Плющ відзначена
“Медаллю честі”, яка присуджена Міжнародним Бібліографічним центром
(Кембридж) у номінації “Жінка світу в галузі наук 2000 – 2001 р.”. У 2002
році була нагороджена за підручник „Сучасна українська літературна мова”
у співавторстві з А.П.Грищенком і Л.І.Мацько дипломом ІІ ступеня в
номінації „За кращий підручник, навчальний посібник”. У 2005 р.
нагороджена медаллю “За наукові досягнення” Міністерства освіти і науки
України.
Різнобічні наукові інтереси та улюблену викладацьку роботу Марії
Плющ доповнюють її захоплення спортом: в аспірантські роки навчилася
грати у волейбол, не полишала відвідувати спортивний зал і пізніше – у групі
“здоров’я”. А шахи й досі для сім’ї Плющів є найкращим активним
відпочинком, тому завжди знайдеться для шахів часина.
Марія Яківна знаходить також можливість переглянути на екрані
телевізора (а в молодості і на стадіоні) футбольні баталії як уболівальник
“Динамо” та збірної України, “Мілану” чи англійської прем’єрліги, де грають
спортсмени з України.
У житті, за її словами, найважливіше – не втрачати темпу і робити
добро, тоді воно повернеться тобі сторицею.
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Оцінюючи наукову і педагогічну діяльність М.Я.Плющ, можна сказати,
що в її особі поєдналися дві найважливіші сутності – висока професійна
майстерність викладача і глибока наукова ерудиція мовознавця-дослідника.

Професор Національного педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова
Г.О.Козачук

Основні дати життя та діяльності професора
Марії Яківни Плющ
Плющ Марія Яківна народилася 7 січня 1926 року в селі Храпачі
Білоцерківського району Київської області в родині Якова Івановича та
Уляни Юхимівни Яценків
1933-1937 рр. – навчалася в Алчевській 1-й зразковій школі
Ворошиловоградської (тепер Луганської) області.
1938-1940 рр. – навчалася в Храпачівській семирічній школі.
1940-1941 рр. – навчалася на першому курсі Білоцерківської педшколи
Київської області.
1941-січень 1944 рр. – перебувала на окупованій німецькими
фашистами території у селі Храпачі, виконувала різні сільськогосподарські
роботи, працювала в торфартілі.
Січень 1944 р. – липень 1946 р. – навчалася у Білоцерківській
педшколі.
1946 р. –1950 р. – навчалася в Київському державному педагогічному
інституті О.М.Горького на мовно-літературному факультеті. Подальша
трудова діяльність пов’язана з Київським державним
педагогічним
інститутом імені О.М.Горького (тепер Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова).
1950 – 1953 рр. – аспірант кафедри української мови.
1953 р. – вийшла заміж за Плюща Миколу Романовича, який довгі роки
працював науковим співробітником Інституту історії Академії наук України
УРСР, а з виходом на пенсію працює професором кафедри історії України
Київського міського педагогічного університету імені Б.Грінченка.
1955 р. – народився син Юрій. Після закінчення Київського державного
педагогічного інституту імені О.М.Горького (природничо-географічний
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факультет) працює в Київському міському будинку молоді та юнацтва,
заслужений тренер з ГО.
1957 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему “Способи
словотворення в сучасній українській мові”.
1953-1959 рр. – асистент кафедри української мови.
1959-1961 рр. – старший викладач кафедри української мови.
1961-1987 рр. – доцент кафедри української мови.
1967-1968 – заступник декана філологічного факультету.
1970 р. – нагороджена медаллю “За трудову доблесть”.
1971р. –нагороджена знаком “Відмінник народної освіти”
(Міністерство освіти УРСР).
1982 р. – нагороджена знаком “Отличник просвещения СССР”.
1983 р. – захистила докторську дисертацію на тему “Категорія відмінка
в семантико-синтаксичній структурі речення” і в 1984 році отримала диплом.
1986 р. – професор кафедри української мови.
1987-1991 рр. – завідувач кафедри методики мови і літератури.
1990 р. – нагороджена медаллю імені А.С.Макаренка.
1992 р. – по цей час – професор кафедри української мови.
1995 р. – присвоєно почесне звання “Заслужений працівник народної
освіти України”.
1995 р. – нагороджена
медалями „50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”(Росія), „50 років визволення України”.
1997 р. – нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки
України за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю та за
значний внесок у підготовку і проведення Всеукраїнської студентської
олімпіади.
1999 р. - нагороджена медаллю „Захиснику Вітчизни”.
2001р.
–
нагороджена
“Медаллю
честі”
Міжнародного
Бібліографічного центру (Кембридж) у номінації “Жінка світу в галузі
філологічних наук 2000-2001 рр.”.
2002 р.- нагороджена за підручник „Сучасна українська літературна
мова” у співавторстві з А.П.Грищенком і Л.І.Мацько дипломом ІІ ступеня в
номінації „За кращий підручник, навчальний посібник”.
2005 р. -нагороджена медаллю “За наукові досягнення” (Міністерство
освіти і науки України).
- відзначена Подякою Міністерства освіти і науки України за
вагомий внесок у становлення та розвиток Малої академії наук.
- нагороджена
медаллю „60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”
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Друковані праці професора М.Я.Плющ
МОНОГРАФІЇ

1. Синтаксис словосполучення і простого речення (синтаксичні категорії і
зв’язки): Кол. монографія М.А.Жовтобрюх (відп. ред.), І.Р.Вихованець,
А.П.Грищенко, С.Я.Єрмоленко,…М.Я.Плющ та ін. – К.: Наук. думка,
1975. - 222 с
2. Відмінок у семантико-синтаксичній структурі речення /Відп. ред.
В.І.Кононенко. – К.: КДПІ, 1978. – 108 с.
3. Іван Франко і питання мовознавства /М.А.Жовтобрюх, І.Г.Галенко,
М.Я.Плющ та ін. – Львів: Вища школа, 1983 - 87 с.
4. Категорії суб’єкта і об’єкта в структурі простого речення. – К.: Вища
школа, 1986. – 175 с.
5. Творчість Івана Котляревського в контексті сучасної філології:
Колективна монографія /Редкол.: А.А.Бурячок (відп. ред.), П.П.Хропко,
Ю.О.Станішевський. – К.: Наук. думка, 1990.- 208 с.

Підручники
6. Сучасна українська літературна мова: Підручник для студ. рос. відділів
філ. фак. ін-тів /А.П.Медушевський, В.В.Лобода, Л.М.Марченко,
М.Я.Плющ; Упоряд. А.П.Медушевський. – К.: Вища школа, 1975. – 397 с.
7. Сучасна українська літературна мова / Підручник для студ. філол. спец
вузів /А.П.Грищенко, Л.І.Мацько, М.Я.Плющ, Н.І.Тоцька, І.М.Уздиган; За
ред. А.П. Грищенка. – К.: Вища школа, 1993. - 439 с.
8. Сучасна українська літературна мова: Підручник для студ., які вивч.
дисципліну „Сучасна укр. літ. мова” /М.Я.Плющ, С.П.Бевзенко,
Н.Я.Грипас, Г.О.Козачук, С.І.Леута, В.В.Лобода.; За ред. М.Я. Плющ – К.:
Вища школа, 1994.- 424 с.
9. Українська мова. Фонетика. Орфографія. Морфологія /М.Я.Плющ,
Н.Я.Грипас, Н.Я.Потелло. – К.: МАУП, 1995. – 122 с.
10. Українська мова. Фонетика. Орфографія. Морфологія /М.Я.Плющ,
Н.Я.Грипас, Н.Я.Потелло. – К.: МАУП, 1996. – 122 с.
11. Українська мова. Фонетика. Орфографія. Морфологія /М.Я.Плющ,
Н.Я.Грипас, Н.Я.Потелло. – К.: МАУП, 1997. – 122 с.
12. Сучасна українська літературна мова: Підручник для студ. філол. спец.
вузів /А.П.Грищенко, Л.І.Мацько, М.Я.Плющ, Н.І.Тоцька, І.М.Уздиган; За
ред. А.П. Грищенка. - 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Вища школа, 1997. 439 с.
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13. Сучасна українська літературна мова: Підручник для студ. філол. спец.
/М.Я.Плющ, С.П.Бевзенко, Н.Я.Грипас та ін.; За ред. М.Я. Плющ. – К.:
Вища школа, 2000.- 430 с.
14. Сучасна українська літературна мова. Підручник для студ. філол. фак.
/М.Я.Плющ, С.П.Бевзенко, Н.Я.Грипас та ін.;За ред. М.Я. Плющ.-Вид. 2-е.
– К.: Вища школа, 2001. – 430 с.
15. Сучасна українська літературна мова /А.П.Грищенко, Л.І.Мацько,
М.Я.Плющ, Н.І.Тоцька, І.М.Уздиган; За ред. А.П. Грищенка. -Вид. 3-є,
доповнене. – К.: Вища школа, 2002. – 439 с.
16. Сучасна українська літературна мова /М.Я.Плющ, С.П.Бевзенко,
Н.Я.Грипас та ін.; За ред. М.Я. Плющ.- Вид. 3-є. – К.: Вища школа, 2003. –
430 с.
17. Рідна мова: Підручник для 9 класу гімназій, ліцеїв та шкіл з поглибленим
вивченням української мови /М.Я.Плющ, В.І.Тихоша, С.О.Караман,
О.В.Караман. – К.: Освіта, 2002. – 287 с.
18. Рідна мова: Підручник для 10 класу гімназій, ліцеїв та шкіл з поглибленим
вивченням української мови В.І.Тихоша, М.Я.Плющ,С.О.Караман. – К.:
Освіта, 2004. – 351 с.
19. Сучасна українська літературна мова: Підручник для студ. філол.. спец.
/М.Я.Плющ, С.П.Бевзенко, Н.Я.Грипас та ін.; За ред. М.Я. Плющ.-4-е вид.
– К.: Вища школа, 2004.- 430 с.
20. Сучасна українська літературна мова / М.Я.Плющ, С.П.Бевзенко,
Н.Я.Грипас та ін.; За ред. М.Я.Плющ.- 5-е вид. – К.: Вища школа, 2005. –
439 с.
21. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія. – К.:
Вища школа, 2005. – 286 с.
Дисертації
22. Способы словообразования в современном украинском языке: Автореф.
дис. …канд. филол. наук.- К.: КГПИ им. А.М.Горького, 1957.- 9 с.
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