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ПЕРЕДМОВА 

Бібліографічний покажчик підготовлено з метою популяризації досягнень 

наукових співробітників відділу навчання іноземних мов за результатами 

дослідження трьох тем прикладного характеру: «Лінгводидактичні засади 

навчання іноземної мови учнів старшої школи» (2011–2013 рр.); «Дидактичне 

забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов у старшій 

школі» (2014–2016 рр.); «Дидактичні та методичні засади компетентнісно 

орієнтованого  навчання іноземних мов у початковій школі» (2017–2019 рр.). 

 Класифікацію робіт проведено за такими видами: наукова продукція 

(монографії, концепції);  навчальна продукція: навчальні програми, навчальні 

посібники, робочі зошити і збірники завдань, підручники; виробничо-практична 

продукція: методичні рекомендації;  статті, тези та матеріали конференцій; 

докторські та кандидатські дисертації, підготовлені у відділі. 

 Монографії, концепції, навчальні програми, навчальні та навчально-

методичні посібники, методичні рекомендації та зміст дисертацій подано з 

короткими анотаціями. 

До бібліографічного покажчика увійшло 344 наукові праці різного виду, 

які презентують науковий доробок співробітників відділу навчання іноземних 

мов Інституту педагогіки НАПН України за результатами виконаних наукових 

досліджень упродовж 2011–2019 років і впроваджених в освітню практику.  

Розділи покажчика впорядковано в алфавітному порядку за прізвищами 

дослідників. 
Електронну версію покажчика розміщено в Електронній бібліотеці 

Інституту педагогіки НАПН України (http://undip.org.ua/news/library/inshe.php). 
 

 

 

 

http://undip.org.ua/news/library/inshe.php
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Розділ 1. НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ 

1.1. Монографії 

 

1. Редько В. Г. Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: 

теорія і практика : моногр. Київ : Пед. думка, 2017. 628 с. 

 Монографію присвячено проблемам теорії і практики конструювання змісту 

шкільних підручників іноземних мов. Розглянуто питання теорії шкільного 

підручника іноземної мови, здійснено ретроспективний аналіз розвитку 

вітчизняної галузі підручникотворення, досліджено особливості проектування 

змісту підручників, науково обґрунтовано систему дидактичних засобів 

оволодіння змістом, з’ясовано структуру підручників, презентовано авторські 

погляди на сучасний шкільний підручник іноземної мови як поліфункціональний  

засіб навчання іншомовного спілкування, подано результати дослідно-

експериментальної перевірки ефективності змісту підручників з іспанської мови.  

 Монографію адресовано науковцям, викладачам закладів вищої освіти, 

методистам, учителям, авторам підручників і всім, кого цікавлять питання 

удосконалення змісту шкільної іншомовної освіти. 

 

2. Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах вищої 

педагогічної та загальної середньої освіти : моногр. / відп. за вип. М. М. 

Сідун, Т. К. Полонська. Мукачево : МДУ, 2018. 342 с. 

Монографію присвячено різним аспектам удосконалення змісту 

професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови та особливостям 

компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів 

початкової школи. У презентованих матеріалах розглядаються, обґрунтовуються 

та характеризуються актуальні проблеми, зумовлені трансформаційними 

процесами, що відбуваються у вітчизняній освітній сфері. 

Порушені проблеми можуть викликати професійний інтерес у викладачів 

закладів вищої освіти, методистів, учителів іноземних мов, магістрів, аспірантів 

і всіх, кого цікавлять питання реформування змісту іншомовної освіти. 

 

3. Тенденції оновлення змісту навчання іноземних мов у закладах вищої та 
загальної середньої освіти: виклики Нової української школи : моногр. / В.Г. 



6 
 

Редько, Т. К. Полонська, І. О. Горошкін, О.С. Пасічник, Н. В. Шпак ; за наук. 

ред. В. Г. Редька. Мукачево : МДУ, 2019. 265 с.  

 Монографія є науковим доробком, у якому висвітлюються результати 

наукових досліджень викладачів Мукачівського державного університету і 

наукових співробітників відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки 

НАПН України. У ній представлено дидактичні та методичні матеріали, які 

розкривають тенденції оновлення змісту іншомовної освіти в сучасних закладах 

вищої та загальної середньої освіти. Зміст матеріалів узгоджується з 

актуальними освітніми парадигмами вітчизняної психолого-педагогічної науки 

та відповідає цілям і змісту європейських стандартів.  

 Монографія може бути рекомендована викладачам університетів, студентам 

– майбутнім учителям іноземних мов, учителям закладів загальної середньої 

освіти, методистам, усім тим, кого цікавлять питання іншомовної освіти. 

 

1.2. Препринти 

1. Концепція навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для 10–

11 класів профільної школи / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, Н. П. Басай [та ін.];  

за наук. ред. В. Г. Редька. Київ : Пед. думка, 2015. 38 с.  

Концепція розкриває основні науково-теоретичні засади конструювання 

змісту навчальних посібників елективних курсів  з іноземних мов для учнів 

профільної школи, зокрема принципи й особливості добору навчального 

матеріалу та засоби його організації. У ній описуються зміст і структура 

навчальних посібників «Культура і мистецтво Великої Британії», «Англійська 

мова для ділового спілкування», «Завітайте до України», «Країнознавство: 

Іспанія і Латинська Америка», «Німецькомовні країни», «Моя Франція» та 

характеризуються основні технології оволодіння ними. 

 Концепцію адресовано вчителям іноземних мов, методистам, авторам 

навчальної літератури, студентам мовних факультетів закладів вищої 

педагогічної освіти. 

 

2. Концепція компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 

початкової школи /  В. Г. Редько, Т. К. Полонська, О. С. Пасічник, Н. П. Басай; 

за наук. ред. В. Г. Редька. Київ : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018.  36 с.  
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 Концепція розкриває дидактичні та методичні аспекти організації навчання 

іноземних мов учнів початкової школи на засадах компетентнісного підходу. 

У ній проілюстровано принципи добору навчального матеріалу до 

компетентнісно орієнтованого змісту навчання, розглянуто вікові особливості 

учнів молодшого шкільного віку та їх уплив на формування готовності до 

оволодіння змістом навчання, окресленим чинною програмою. Відповідно до 

розглянутих наукових положень запропоновано модель компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов учнів 1–4 класів.  

 Концепцію адресовано вчителям іноземних мов, методистам, авторам 

навчальної літератури, студентам мовних факультетів закладів вищої 

педагогічної освіти. 
 

Розділ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ 

2.1. Навчальні програми 

 

1. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов : 

Англійська мова. Німецька мова. Французька мова. Іспанська мова. 1–4 класи 

/ В. Г. Редько В. Г. (кер. кол.), Басай Н. П. [та ін.]. Київ : Вид. дім «Освіта», 

2012. 89 с. 

Усі компоненти програми спрямовані на формування в учнів 

комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і 

соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших 

школярів. Автори програми розкривають питання змісту навчання іноземної 

мови учнів початкової школи, основні принципи добору навчального матеріалу, 

зазначається роль мовного портфоліо в самооцінюванні навчальних результатів 

тощо. Матеріал програми структуровано за класами і мовами, він включає сфери 

і тематику спілкування, мовленнєві функції та засоби вираження. 

 Програму адресовано вчителям іноземних мов, методистам, авторам 

підручників і навчальних посібників. 

 

2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і 

спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов : Англійська 
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мова; Німецька мова; Французька мова; Іспанська мова.   5–9 класи / В. Г.  

Редько (кер. кол.), Н. П. Басай [та ін.]. Київ : Вид. дім «Освіта», 2013. 160 с. 

 

Програмою визначено мінімум, яким мають оволодіти учні в кожному класі. 

Навчання в різних класах характеризується різною тематикою для спілкування, 

різним обсягом навчального матеріалу, різними методами, формами і видами 

навчальної діяльності відповідно до рівня психофізіологічного розвитку учнів, 

їхніх інтересів і досвіду. У зв’язку з цим етапи мають свої цілі й завдання. 

Навчання усного й писемного спілкування відбувається в межах сфер і тем, 

передбачених програмою. Для кожного класу визначено сфери і тематику 

спілкування, мовленнєві функції за засоби вираження, лінгвістичну, 

соціокультурну та загальнонавчальну компетенції.  

 Програму адресовано вчителям іноземних мов, методистам, авторам 

підручників і навчальних посібників. 

 

3. Навчальна програма елективних курсів з іноземних мов для старшої школи 

загальноосвітніх навчальних закладів / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, Н. П. 

Басай [та ін.] ; за наук. ред. В. Г. Редька. Київ : Пед. думка, 2015. 41 с.  

Навчальна програма елективних курсів спрямована на забезпечення 

варіативного  компонента  змісту  навчання  іноземних  мов  учнів  старшої  

(профільної) школи. Вона вказує на основні методологічні підходи до добору та 

конструювання змісту елективних курсів, визначає їх тематику і характеризує 

технології оволодіння ними. У програмі окреслюються орієнтовні рівні 

навчальних досягнень учнів. 

 Програму адресовано вчителям іноземних мов, методистам, авторам 

підручників і навчальних посібників, студентам мовних факультетів закладів 

вищої педагогічної освіти. 

 

4. Іноземні мови. 1–11 класи : навчальні програми і методичні рекомендації 

щодо організації навчально-виховного процесу в 2016/2017 навчальному році 

з коментарем провідних фахівців / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, Н. П. Басай, 

О. В. Басай, І. В. Алєксєєнко. Харків : Ранок, 2016. 160 с. 

 Посібник містить нормативні документи МОН України, необхідні вчителеві 

для організації навчально-виховного процесу в 2016/2017 навчальному році, а 

також методичні коментарі провідних фахівців Інституту педагогіки НАПН 
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України щодо навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти. 

Зокрема, розкриваються питання компетентнісної парадигми змісту навчання, 

дидактичних і методичних підходів до організації навчання, особливостей 

навчання іншомовного спілкування на різних ступенях школи (початкової, 

основної, старшої), змісту сучасного уроку, самостійної роботи, допрофільної 

підготовки з іноземної мови учнів  8–9 класів.   

 Програму адресовано вчителям іноземних мов, методистам, авторам 

підручників і навчальних посібників. 

 

2.2. Навчальні посібники 

 

1.  Редько В.Г., Федусенко Ю.І., Сідун М.М. Canada and Australia in Focus: навч. 

посіб. із країнознавства. Мукачево: ФОП Дискант С.Я., 2011. 135 с. 

 Навчальний посібник вміщує короткі відомості про Канаду й Австралію, 

міфи і легенди цих країн із прозорою фабулою, різноманітні за змістом, дібрані 

з урахуванням сфери інтересів і потреб учнів. Запропоновані тексти ілюструють 

особливості суспільного життя цих країн: історичної, соціальної, релігійної та 

культурної сфер. До кожного автентичного тексту додаються різноманітні 

вправи і завдання, що дозволяють зацікавити учнів, забезпечити їхню 

комунікативні активність, здійснювати контроль рівня сформованості їхніх 

іншомовних комунікативних навичок і вмінь, дати школярам можливість 

самостійно себе оцінити, порівняти власні навчальні досягнення. 

 Посібник рекомендовано учням закладів загальної середньої освіти, 

студентам педагогічних факультетів університетів, учителям і викладачам, а 

також усім, хто вивчає англійську мову самостійно.  

 

2. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів 

загальноосвітніх навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / В. Г. Редько,          

Т. К. Полонська, Н. П. Басай [та ін.] ; за ред. В. Г. Редька.  Київ : Пед. думка, 

2013. 360 с.   

Навчально-методичний посібник присвячено актуальним питанням навчання 

іноземної мови учнів старшої (профільної) школи. У ньому обґрунтовано 

стратегічні напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти у старшій 

школі; окреслено лінгводидактичні засади рівневого навчання іноземної мови 

старшокласників; розглянуто методологічні основи системи навчання; з’ясовано 
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науково-теоретичні підходи до конструювання змісту уроків іноземної мови і до 

побудови елективних курсів; cхарактеризовано особливості організації 

самостійної роботи з іноземної мови старшокласників; досліджено й 

рекомендовано найбільш адекватні сучасним цілям і завданням іншомовної 

освіти педагогічні технології навчання; визначено об’єкти, види й технології 

моніторингу та критерії оцінювання навчальних досягнень з іноземної мови 

учнів старшої школи  тощо. 

Посібник призначено для вчителів іноземних мов різних типів 

загальноосвітніх навчальних закладів, методистів інститутів післядипломної 

педагогічної освіти, авторів підручників з іноземних мов, студентів – майбутніх 

учителів іноземних мов, аспірантів і докторантів.  

 

3.  Світ без кордонів : експериментальні  матеріали / Т. К. Полонська, О. С. 

Пасічник, І. В. Алєксєєнко, Н. П. Басай, В. Г. Редько, О. В. Басай,  Є. В. 

Долинський. Київ : Пед. думка, 2016. 52 с. 

Навчальне видання експериментальних матеріалів – це збірник окремих 

розділів шести навчальних посібників елективних курсів з англійської 

(«Культура і мистецтво Великої Британії», «Англійська мова для ділового 

спілкування», «Завітайте до України»), німецької («Німецькомовні країни»), 

іспанської («Країнознавство: Іспанія і Латинська Америка») і французької («Моя 

Франція») мов для учнів 10–11 класів профільної  школи. Видання підготовлено 

відповідно до вимог Навчальної програми елективних курсів з іноземних мов для 

старшої школи і Концепції навчальних посібників елективних курсів з іноземних 

мов для учнів 10–11 класів профільної школи, підготовлених у відділі навчання 

іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України. 

 Видання адресовано вчителям іноземних мов експериментальних 

навчальних закладів Інституту педагогіки НАПН України, методистам з 

іноземних мов закладів ППО, викладачам закладів вищої освіти. 

 

4.  Басай Н. П. Німецькомовні країни : навч. посіб. елективного курсу з нім. мови  

для учнів старших класів профільної школи. Київ : Вид. дім «САМ», 2017.     

96 с. 

«Німецькомовні країни» – це новий елективний курс із країнознавства, який 

містить сучасну інформацію про країни, мова яких вивчається, і призначений для 

учнів 10-х і 11-х класів ЗЗСО та шкіл з поглибленим вивченням німецької мови. 

Навчальний посібник містить автентичний мовний матеріал, дібраний 
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відповідно до інтересів старшокласників, вправи і завдання на розвиток умінь 

учнів у всіх видах мовленнєвої діяльності. У посібнику широко 

використовується інтеграція знань з інших предметів. Він орієнтований на 

використання вчителем сучасних освітніх технологій. 

Посібник адресовано учням старших класів профільної школи, учителям 

англійської мови ЗЗСО, методистам з іноземних мов закладів ППО, авторам 

підручників і посібників, студентам мовних факультетів закладів вищої 

педагогічної освіти.  

 
5. Пасічник О. С. Англійська мова для ділового спілкування : навч. посіб. 

елективного курсу з англ. мови  для учнів старших класів профільної школи. 

Київ : Вид. дім «САМ», 2017. 96 с. 

 

 Елективний курс «English For Business Communication» призначений для 

учнів 10–11-х класів, які вивчають англійську мову. Він зорієнтований на 

задоволення пізнавальних потреб старшокласників, їх мовну, мовленнєву та 

соціокультурну підготовку в сфері ділової комунікації. Зміст курсу побудовано 

на основі оригінальних автентичних матеріалів, його тематика охоплює основні 

аспекти ділової взаємодії та спрямована на вирішення тих життєвих і 

професійних ситуацій, які потенційно можуть виникнути в житті молодої особи: 

працевлаштування, ділові подорожі, телефонні розмови, офісний етикет, 

виступи, презентації тощо. Посібник уміщує значний обсяг вправ і завдань, які 

стимулюють пошукову та творчу діяльність старшокласників. Основний акцент 

у навчальній книзі зроблено на формуванні міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності, що досягається завдяки моделюванню реальних 

ситуацій ділової взаємодії.  

 Елективний курс адресовано учням старших класів профільної школи, 

учителям англійської мови, методистам з іноземних мов закладів ППО, 

студентам мовних факультетів закладів вищої педагогічної освіти.   

 

6. Полонська Т. К. Культура і мистецтво Великої Британії : навч. посіб. 

елективного курсу з англ. мови  для учнів старших класів профільної школи. 

Київ : Вид. дім «САМ», 2017. 94 с. 

 

 Навчальний посібник є основним засобом оволодіння учнями старшої 

школи змістом англомовного елективного курсу «Культура і мистецтво Великої 

Британії». Створення посібника сприятиме подальшому розвиткові у 
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старшокласників іншомовної комунікативної компетентності, передусім такого її 

складника як соціокультурний, який передбачає опанування учнями 

загальнокультурними, країнознавчими і лінгвознавчими знаннями та навичками 

спілкування.  

 Посібник адресовано учням старших класів профільної школи, учителям 

англійської мови ЗЗСО, методистам з іноземних мов закладів ППО, авторам 

підручників і посібників, студентам мовних факультетів закладів вищої 

педагогічної освіти. 

 

7.   Редько В. Г., Басай О. В.  Країнознавство:  Іспанія  і  Латинська  Америка :  

навч. посіб. елективного курсу з ісп. мови  для учнів старших класів 

профільної школи. Київ : Вид. дім «САМ», 2017. 104 с. 

 

 Навчальний посібник елективного курсу «Країнознавство: Іспанія, 

Латинська Америка» для учнів 10–11-х класів має інформаційний і навчальний 

характер, у ньому представлено інформацію про сучасну Іспанію та Латинську 

Америку. Посібник містить розділи про державний устрій, пресу, молодь та її 

життя, культуру Іспанії та іспаномовних країн Латинської Америки (музику, 

танці, кіно, театр, живопис, свята, традиції і звичаї). Зміст посібника мотивує 

учнів до вивчення іспанської мови, сприяє розвитку навчальних, комунікативних 

навичок і вмінь. Курс навчає читати, розуміти, інтерпретувати, аналізувати і 

використовувати отриману інформацію як у класі, так і в повсякденному житті, 

одночасно удосконалює мовні навички і мовленнєві уміння в усній та письмовій 

формах. Учні навчаються формулювати, висловлювати своє ставлення та 

обґрунтовувати власну думку з пропонованої тематики, вести дискусію, писати 

короткі есе, листи, статті, створювати проекти іспанською мовою. Пропоновані 

вправи і завдання спрямовані на навчання працювати в колективі, раціонально 

розподіляти ролі, порівнювати інформацію та робити аргументовані висновки. 

  Посібник адресовано учням старших класів профільної школи, учителям 

іспанської мови, методистам з іноземних мов  закладів ППО, студентам мовних 

факультетів закладів вищої педагогічної освіти. 

8.  Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання 

іноземних мов у початковій школі: навч.-метод посіб. / за наук. ред. В. Г. 

Редька ; відп. за вип. Т. К. Полонська. Київ : Пед. думка, 2020. 413 с.  

 

 Навчально-методичний посібник присвячено актуальним питанням 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи. 
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У ньому презентовано матеріали як результати наукових досліджень, що 

окреслюють основні тенденції розвитку змісту навчання іноземних мов у 

початковій школі. Здійснено спробу окреслити та схарактеризувати визначальні 

пріоритети сфери навчання іноземних мов, на які орієнтується діяльність у 

закладах шкільної початкової освіти. 

 Посібник може бути корисним учителям, методистам, викладачам закладів 

вищої освіти, студентам – майбутнім учителям іноземних мов. 

 

 

2.3. Робочі і тестові зошити, книги для вчителя, 

збірники завдань для проведення моніторингу якості знань 

 

  Робочі зошити з німецької та іспанської мов для 1–10  класів закладів 

загальної середньої освіти укладено відповідно до Державних стандартів, 

типових освітніх програм і підручників. Зазвичай робочі зошити узгоджуються 

зі змістом відповідних підручників. Вправи і завдання, які передбачено 

виконувати в письмовій формі,  на презентацію , активізацію та контроль 

практичних умінь розроблено відповідно до вікових особливостей учнів та їхніх 

інтересів і спрямовані на розвиток комунікативної компетентності в письмі. 

Різноманітні тренувальні вправи різного рівня складності дозволять учителям 

застосовувати диференційований підхід до учнів. Запропоновані інтерактивні 

вправи, ігри, кросворди  покликані зацікавити учнів до вивчення іноземних мов.  

  Тестові зошити, укладені до підручників, містять різнорівневі завдання 

для оцінювання вмінь і навичок учнів з іноземної мови. Крім тематичних тестів, 

до зошитів включено семестрове тестування з усіх видів мовленнєвої діяльності 

(читання, аудіювання, говоріння і письма), а також із граматики і лексики. 

  Книги для вчителя є частиною НМК, зокрема з німецької мови, і 

зорієнтовані на підручники і робочі зошити. Книги містять методичні 

рекомендації щодо використання матеріалу НМК і перебігу кожного етапу уроку 

під час викладання іноземної мови як у закладах загальної середньої освіти. У 

книгах подано також ключі до вправ підручника та робочого зошита, тексти для 

аудіювання, тестові завдання для контролю засвоєння навчального матеріалу з 

відповідями.  

  Збірники завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої 

освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі (німецька, 

англійська та іспанська мови) передбачають визначення рівня набутого ними 

іншомовного комунікативного досвіду за курс початкової та основної школи. 

Добір тестових завдань здійснено відповідно до змістових ліній (мовленнєвої, 
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мовної, соціокультурної, діяльнісної) Державного стандарту і з урахуванням 

вимог чинної навчальної програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством 

освіти і науки України. Тестування здійснюється в письмовій формі і складається 

із двох типів завдань: 1) завдання закритого типу (вибір одного правильного 

варіанта відповіді з кількох запропонованих; визначення відповідностей до 

пред’явлених об’єктів з кількох поданих варіантів); 2) завдання відкритого типу 

– творче завдання (для початкової школи: написання висловлення за змістом 

запропонованої ілюстрації; для основної школи: написання висловлення за 

змістом запропонованої мовленнєвої ситуації).  
   Для вчителів та учнів закладів загальної середньої освіти, студентів 

факультетів іноземних мов, методистів іноземних мов закладів післядипломної 

педагогічної освіти. 

 

1. Басай Н. П. Паралелі 5 : роб. зошит з нім. мови для 5-го класу загальноосвіт. 

навч. закл. (1-й рік навч.). Київ : Методика паблішинг, 2013. 104 с. : іл. 

 

2. Басай Н. П., Ліщук Н. І., Буксар І. О. Німецька мова. 5 клас : збірник завдань 

для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами 

навчання учнів у початковій школі. Київ : Ґенеза, 2013. 40 с. 

 

3.  Басай Н. П., Федірко Н. В., Микитюк С. М. Німецька мова. 10 клас : збірник 

завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за 

результатами навчання учнів в основній школі. Київ : Ґенеза, 2013. 40 с.  

 

4. Басай Н. П. Німецька мова. Паралелі 5 : книга для вчителя для 5-го класу 

загальноосвіт. навч. закл. (1-й рік навч.). Київ : Методика Паблішинг, 2014.     

80 с. : іл.  

 

5. Басай Н. П. Німецька мова. Паралелі 5 : зошит з тестами для 5-го класу 

загальноосвіт. навч. закл. (1-й рік навч.). К. : Методика Паблішинг, 2014. 64 с. 

: іл.  

 

6. Басай Н. П. Паралелі 6 : роб. зошит з нім. мови для 6-го класу загальноосвіт. 

навч. закл. (2-й рік навч.). Київ : Методика Паблішинг, 2014. 84 с. : іл.  

 

7. Басай Н. П. Німецька мова. Паралелі 7 : зошит з тестами для 7 класу 

загальноосвіт. навч. закл. (3-й рік навч.). Київ : Методика Паблішинг, 2015. 64 

с. : іл.  



15 
 

 

8. Басай Н. П. Паралелі 7 : роб. зошит з нім. мови для 7 класу загальноосвіт. 

навчальних закладів (3-й рік навч.). Київ : Методика Паблішинг, 2015. 128 с. : 

іл.  

 

9. Басай Н. П. Німецька мова. Паралелі 6 : книга для вчителя для 6 кл. 

загальноосвіт. навч. закл. (2-й рік навч.). Київ : Методика Паблішинг, 2016.  72 

с. : іл.  

 

10. Басай Н. П. Німецька мова. Паралелі 7 : книга для вчителя для 7 кл. 

загальноосвіт. навч. закл. (3-й рік навч.). Київ : Методика Паблішинг, 2016. 104 

с. : іл.  

 

11. Басай Н. П. Німецька мова. Паралелі 6 : зошит з тестами для 6-го кл. 

загальноосвіт. навч. закл. (2-й рік навч.). Київ : Методика Паблішинг, 2016. 48 

с. : іл. 

 

12. Басай Н. П. Паралелі 6 : роб. зошит з нім. мови для 6 класу загальноосвіт. 

навч. закл. (2-й рік навч.) ; 2-ге вид. зі змінами. Київ : Методика Паблішинг, 

2016. 88 с. : іл. 

 

13. Басай Н. П. Паралелі 8 : роб. зошит з нім. мови для 8 класу загальноосвіт. 

навч. закл. (4-й рік навч.).  Київ : Методика Паблішинг, 2016. 112 с. : іл. 

 

14.  Басай Н. П. Паралелі 9 : роб. зошит з нім. мови для 9 кл. загальноосвіт. навч. 

закл. (5-й рік навчання). Київ : Методика Паблішинг, 2017. 128 с. 

 

15. Басай Н. П. Паралелі 9 (5-й рік навч.) : зошит з тестами для 9 кл. загальноосвіт. 

навч. закл. Київ : Методика Паблішинг, 2017. 64 с.  

 

16. Басай Н. П. Паралелі 9 (5-й рік навч.) : зошит з тестами для 9 кл. загальноосвіт. 

навч. закл. Київ : Методика Паблішинг, 2017. 64 с.  

 

17. Басай Н. П. Паралелі 8 (4-й рік навч.) : зошит з тестами для 8 кл. загальноосвіт. 

навч. закл. Київ : Методика Паблішинг, 2017. 64 с.  

 

18. Басай Н. П. Паралелі 5 : роб. зошит з нім. мови для 5 кл. загальноосвіт. навч. 

закл. (1-й рік навч.). К. : Методика Паблішинг, 2017. 104 с. 
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19.  Басай Н. П. Паралелі 7 (3-й рік навч.) : роб. зошит для 7 кл. загальноосвіт. 

навч. закл. Київ : Методика Паблішинг, 2017. 128 с.  

 

20. Басай Н. П. Паралелі 10 : роб. зошит з нім. мови для 10 кл. закл. заг. середньої 

освіти (6-й рік навч.). Київ : Методика Паблішинг, 2018. 128 с.  

 

21. Пасічник О. С., М. Н. Шопулко, С. О. Мельник. Англійська мова. 5 клас : 

збірник завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти 

за результатами навчання учнів у початковій школі.  Київ : Ґенеза, 2013. 32 с.  

 

22. Пасічник О. С.,  М. Н. Шопулко, С. О. Мельник. Англійська мова. 10 клас : 

збірник завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти 

за результатами навчання учнів в основній школі. Київ : Ґенеза, 2013. 40 с.  

 

23. Редько В. Г., Береславська В. І. Іспанська мова : роб. зошит для 1-го кл. 

загальноосвіт. навч. закл. Київ : Генеза, 2012. 48 с. 

 

24. Редько В. Г., Шмігельський І. С. Іспанська мова. 5 клас : збірник завдань для 

проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами 

навчання учнів у початковій школі. Київ : Ґенеза, 2013. 40 с.  

 

25. Редько В. Г., Цимбалістий І. Ю. Іспанська мова. 10 клас : збірник завдань для 

проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами 

навчання учнів в основній школі. Київ : Ґенеза, 2013. 40 с.  

 

26. Редько В. Г., Береславська В. І.  Іспанська мова: робочий зошит для 3-го кл. 

загальноосвіт. навч. закл. Київ : Генеза, 2014. 72 с. : іл. 

 

27.  Редько В. Г., Береславська В. І. Зошит з іспанської мови. 1 клас. Київ : 

Генеза, 2018. 48 с.  

 

2.4. Підручники 

Підручники німецької (Н.П. Басай), іспанської (В.Г. Редько) та англійської 

(О.С. Пасічник) мов для 1–10 класів закладів загальної середньої освіти 

призначено для вивчення учнями тієї чи іншої іноземної мови як основної (з 1-

го класу) або як другої іноземної (з 5-го класу). Підручники створено відповідно 

до Державних стандартів і чинних навчальних програм з іноземних мов для 

початкової, основної та старшої школи на засадах компетентнісного, 
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комунікативно-діяльнісного, особистісно орієнтованого та культурологічного 

підходів.  

У кожному підручнику враховано попередній навчальний досвід учнів, їхні 

інтереси і комунікативні наміри. Навчальний матеріал структуровано за 

тематичним принципом, а зміст підручника сконструйовано в такий спосіб, який 

дає можливість вчителеві за потреби самостійно дозувати матеріал відповідно до 

умов навчання та використовувати інші дидактичні засоби. 

Підручники Н.П. Басай складають навчально-методичні комплекси разом із 

робочими зошитами, зошитами для контролю знань, книгами для читання, 

методичними посібниками для вчителів із дидактичними матеріалами, 

аудіозаписами вправ і текстів для аудіювання.  

Підручники 2017–2019 років створено на засадах компетентнісного підходу 

з урахуванням вимог Нової української школи, нових Державних стандартів і 

навчальних програм з іноземних мов щодо формування ключових 

компетентностей як результату навчання учнів. 

Для учнів 1–10 класів закладів загальної середньої освіти, учителів 

іноземних мов, методистів закладів післядипломної педагогічної освіти. 

1. Басай  Н. П. Німецька мова : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. (2-га 

ін. мова, 5-й рік навч.). Київ : Освіта, 2011. 272 с. 

 

2. Басай Н. П. Німецька мова. Добрий день! : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. 

навч. закл. (9-й рік навч., рівень стандарту). Київ : Освіта, 2011. 240 с. : іл. 

 

3. Басай, Н. П. Німецька мова. Добрий день! : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. 

навч. закл. (10-й рік навч., рівень стандарту, акад. рівень). Київ : Освіта, 2011. 

352 с. 

 

4. Басай Надія.  Паралелі 5 : підруч. з нім. мови для 5 кл. загальноосвіт. навч. 

закл. (1-й рік навч.). Київ : Методика паблішинг, 2013. 176 с. : іл. 

 

5. Басай Н. П. Паралелі 6 : підруч. з нім. мови для 6 кл. загальноосвіт. навч. 

закладів (2-й рік навч.). Київ : Методика Паблішинг, 2014. 152 с. : іл.  

 

6. Басай Н. П. Німецька мова (3-й рік навч.) : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. 

навч. закл. Київ : Методика Паблішинг, 2015. 232 с. : іл.  
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7. Басай Н. П. Німецька мова (4-й рік навч.) : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. 

навч. закл. Київ : Методика Паблішинг, 2016. 183 с. : іл.  

 

8. Басай Н. П. Паралелі 6 : підруч. з нім. мови для 6 класу загальноосвіт. навч. 

закл. (2-й рік навч.) ; 2-ге вид. зі змінами. Київ : Методика Паблішинг, 2016. 

152 с. : іл. 

 

9. Басай Надія.  Німецька мов (5-й рік навч.) : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. 

навч. закл. Київ : Методика Паблішинг, 2017. 216 с. 

 

10. Басай Н. П. Паралелі 5 : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. (1-й рік 

навч.). Київ : Методика Паблішинг, 2017. 176 с.  

 

11. Басай Н. П. Німецька мова (3-й рік навч.) : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. 

навч. закл. Київ : Методика Паблішинг, 2017. 232 с.  

 

12. Басай Н. П. Німецька мова. Deutsch (6-й рік навч., рівень стандарту) : підруч. 

для 10 кл. закл. заг. середньої освіти. Київ : Методика Паблішинг, 2018. 200 с.  

 

13. Басай Надія, Орап Валентина, Кириленко Ріта. Німецька мова» (7-й рік 

навч., рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. заг. середньої освіти. Київ : 

Методика Паблішинг, 2019. 216 с. 

 

14. Пасічник О. С. Англійська мова (7-й рік навч.) : підруч. для 7 кл. 

загальноосвіт. навч. закл. Київ : Методика Паблішинг, 2015. 168 с. 

 

15. Пасічник О. С. Англійська мова (8-й рік навч.) : підруч. для 8 кл. 

загальноосвіт. навч. закл. Київ : Методика Паблішинг, 2016. 168 с. : іл. 

 

16. Редько В. Г. HOLA – 11 : підруч. з ісп. мови, 11 клас. Київ : Генеза, 2011.        

240 с.  

 

17. Редько В. Г., Шмігельський І. С.  AMIGOS – 1 : підруч. з ісп. мови, 10 клас. 

Перший рік навчання. Київ : Пед. думка, 2011. 228 с.  

 

18. Редько В. Г., Шмігельський І. С.   AMIGOS – 2 : підруч. з ісп. мови, 11 клас. 

Другий рік навчання. Київ : Пед. думка, 2011. 228 с. 
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19. Редько В. Г., Береславська В. І. HOLA – 1. Іспанська мова : підруч. для 1 кл. 

загальноосвіт. навч. закл. Київ : Генеза, 2012. 104 с.  

 

20. Редько В. Г., Береславська В. І.  Іспанська мова: підруч. для 2 кл. 

загальноосвіт. навч. закл. Київ : Генеза, 2012. 167 с. : іл. 

 

21. Редько В. Г., Береславська В. І.  «HOLA» : підруч. з ісп. мови, 5 клас.  Київ : 

Генеза, 2013. 239 с. 

 

22. Редько В. Г., Береславська В. І. «Bienvenidos al ESPANOL» : підруч. з ісп. 

мови (2-га ін. мова), 5 клас. Київ : Генеза, 2013. 239 с. 

 

23. Редько Валерій, Іваненко Олександра. «ESPANOL» : підруч. з ісп. мови для 

3 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ : Генеза, 2013. 176 с. 

 

24. Редько В. Г., Береславська В. І.  Іспанська мова (2-й рік навч.) : підруч. для 

6 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ : Генеза, 2014. 192 с. : іл. 

 

25. Редько В. Г., Береславська В. І.  Іспанська мова (6-й рік навч.) : підруч. для 

6 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ : Генеза, 2014. 240 с. : іл. 

 

26. Редько В. Г., Береславська В. І.  Іспанська мова (2-й рік навч.) : підруч. для 

6 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ : Генеза, 2014. – 192 с. : іл. 

 

27. Редько В. Г., Береславська В. І.  Іспанська мова (6-й рік навч.) : підруч. для 

6 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ : Генеза, 2014. 240 с. : іл. 

 

28. Редько В. Г., Береславська В. І.  Іспанська мова (8-ий рік навч.) = Español (8° 

año de enseñanza) : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ : Генеза, 

2016. 224 с. : іл. 

 

29. Редько В. Г., Цимбалістий І. Ю.  Іспанська мова (4-ий рік навч.) = Español (4° 

año de enseñanza) : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ :  Генеза, 

2016. 256 с. : іл. 

 

30. Редько В. Г., Береславська В. І. «HOLA -7» Іспанська мова (7-й рік навч.) : 

підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ : Генеза, 2016. 192 с.  
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31. Редько В. Г., Шмігельський І. С.  «Bienvenidos al ESPANOL» : підруч. з ісп. 

мови, 7-й клас (2-га ін. мова, 3-й рік навч.). Київ : Генеза, 2016. 239 с. : іл. 

 

32. Редько В. Г., Іващенко О. Г.  «HOLA -4» Іспанська мова (4-й рік навч.) : 

підруч. для 4-го кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ : Генеза, 2016. 192 с. : іл. 

 

33. Редько В. Г., Береславська В. І. Іспанська мова (5-й рік навч.) : підруч. для 9 

кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ : Генеза, 2017. 200 с.  

 

34. Редько В. Г., Береславська В. І.  Іспанська мова (9-й рік навч.) : підруч. для 

9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ : Генеза, 2017. 224 с.  

 

35. Редько В. Г., Береславська В. І. Іспанська мова. Español : підруч. для 1 кл. 

закл. заг. середньої освіти (з аудіосупроводом). Київ : Генеза, 2018. 112 с. 

 

36. Редько В. Г., Береславська В. І.  Іспанська мова. Español (5-й рік навч.) : 

підруч. для 5 кл. закл. заг. середньої освіти. Київ : Генеза, 2018. 224 с. 

 

37. Редько В. Г., Береславська В. І.  Іспанська мова. Español (6-й рік навч., рівень 

стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. заг. середньої освіти. Київ : Генеза, 2018. 

192 с. 

 

38. Редько В. Г., Береславська В. І.  Іспанська мова. Español (10-й рік навч., 

рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. заг. середньої освіти. Київ : Генеза, 

2018. 192 с. 

 

39. Редько Валерій. Іспанська мова. Español : підруч. для 2-го кл. закл. заг. 

середньої освіти. Київ, 2019. 144 с.  

 

40. Редько В. Г., Береславська В. І. Іспанська мова. Español (11-й рік навч., 

рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. заг. середньої освіти. Київ, 2019. 

176 с.  

 

41. Редько В. Г., Береславська В. І. Іспанська мова. Español (7-й рік навч., рівень 

стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. заг. середньої освіти. Київ, 2019. 176 с.  
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Розділ 3. ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА ПРОДУКЦІЯ  

3.1. Методичні рекомендації  

 

1.   Полонська Т. К.  Профільне навчання іноземної мови учнів старшої школи : 

метод. рек. Київ : Пед. думка, 2014. 80 с.  

У методичних рекомендаціях розглядається широке коло питань  організації 

профільного навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України (на прикладі англійської мови). Особливу увагу 

звернено на базові складники профільного навчання іноземної мови у старшій 

школі: елективні курси, професійну орієнтацію, мовне портфоліо. 

 Методичні рекомендації призначено вчителям іноземних мов, методистам, 

студентам мовних факультетів закладів вищої педагогічної освіти, аспірантам і 

науковцям, які досліджують окремі проблеми профільного навчання іноземних 

мов, і всім тим, кого цікавлять питання профільного навчання іноземних мов.  

 

2. Іноземні мови. 1–11 класи : методичні рекомендації щодо організації 

навчально-виховного процесу в 2015/2016 навчальному році з коментарем 

провідних фахівців / В. Г. Редько,  Н. П. Басай, І. В. Алєксєєнко [та ін.]. Харків 

: Ранок, 2015. 96 с. 

Програми з іноземних мов мають наскрізний характер та представлені в 

єдиній системі, в діяльнісній термінології з чітко вираженою кореляцією між 

класами. Вони не встановлюють порядку (послідовності) вивчення предметної 

тематики в рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення котрого 

є об’єктом тематичного контролю та оцінювання в рамках семестрового і 

підсумкового контролю. Програму розвантажено та внесено певні зміни. 

Зокрема, у програмі підкреслюється значення демонстрації знань, навичок і 

вмінь у відповідних типових контекстах їх використання через компетенції, тому 

важливими вважаються не тільки процеси засвоєння змісту, методів і форм 

контролю навчального процесу, а й оцінювання та показ засвоєного, зрозумілого, 

побаченого, почутого, переглянутого. У коментарях науковців Інституту 

педагогіки НАПН України розкрито особливості навчання різних видів 

іншомовної мовленнєвої діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письма) 

учнів початкової, основної та старшої школи. 
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3. Редько В. Г. Іноземні мови. Експертиза шкільних підручників : 

інструктивно-методичні матеріали для експертизи електронних версій 

проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

; за заг. ред. О. М. Топузова, Н. Б. В’яткіної. Київ : Пед. думка, 2016. С. 76–

84. 

Автор зазначає принципи, на засадах яких має створюватися зміст 

підручника з іноземної мови, характеризує ключові функції підручника, основні 

показники рівня володіння іншомовним спілкуванням випускниками школи 

тощо. Оскільки основна мета вивчення іноземної мови – це інтеграція до 

міжнародної комунікації, то інформація, яку отримує учень з підручника, має 

відображати, сучасний стан іноземної мови, яка вивчається, включно з останніми 

тенденціями й змінами. Так, на думку автора, варто враховувати досвід мовної 

політики в англійській, німецькій, іспанській, французькій мовах з огляду на 

рекомендацію про усунення сексизму з мовного вжитку, яку прийняла Рада 

Європи у 1990 році. 

Матеріали призначено для експертів та авторів шкільної навчальної 

літератури. 

 

4. Іноземні мови : методичні рекомендації МОН України щодо організації 

навчального процесу в 2017/2018 навчальному році; оновлені на 

компетентнісній основі навчальні програми для 5–9-х класів ЗЗСО; 

методичні коментарі провідних науковців щодо впровадження ідей Нової 

української школи / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, О. С. Пасічник, Н. П. Басай. 

Київ : УОВЦ «Оріон», 2017. 160 с. 

 

У методичних коментарях даються поради вчителям іноземних мов щодо 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової, 

основної та старшої школи. Розкривається низка питань, пов’язана із цією 

проблемою, зокрема: організація навчання краєзнавчого матеріалу у формі 

діалогу культур,  формування соціокультурної компетентності учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів у процесі навчання іноземних мов, 

педагогічні та Інтернет-технології навчання як засоби оволодіння іншомовною 

комунікацією, особливості навчання іншомовного читання учнів основної школи 

тощо. 

Призначено для вчителів ЗЗСО і методистів іноземних мов закладів ППО. 
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5. Редько В. Г. Організація компетентнісно орієнтованого навчання іноземних 

мов у початковій школі : метод. рек. Київ : Пед. думка, 2019. 36 с.  

 Методичні рекомендації розкривають дидактичну і методичну сутність 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи; 

окреслюють зміст освітнього іншомовного комунікативного середовища як 

засобу ефективної організації навчального процесу, визначають чинники впливу 

на його впровадження; описують зміст і структуру іншомовної комунікативної 

компетентності, характеризують її компоненти, засоби становлення та 

показники сформованості в учнів 1–4 класів. Дидактичні та методичні 

положення, викладені в їх змісті, орієнтують діяльність педагогів та майбутніх 

учителів, спрямовану на формування в учнів 1–4 класів іншомовної 

міжкультурної комунікативної компетентності. 

 Адресуються вчителям іноземних мов ЗЗСО, які працюють у  початковій 

школі. 

 

Розділ 4. СТАТТІ, ТЕЗИ І МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ 

4.1. Статті 

Зміст наукових статей презентує проміжні та кінцеві результати трьох 

наукових досліджень: «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів 

старшої школи» (2011–2013 рр.); «Дидактичне забезпечення варіативного 

компонента змісту навчання іноземних мов у старшій школі» (2014–2016 рр.); 

«Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого  навчання 

іноземних мов у початковій школі» (2017–2019 рр.). У них висвітлено окремі 

питання, пов’язані однією темою чи проблемою, та підготовлені одним або 

декількома авторами. Зокрема, питання стосуються навчання іноземних мов 

учнів старшої (два дослідження) і початкової (одне дослідження) школи. У 

статтях розкрито  основні положення й результати наукових досліджень, 

представлено й обґрунтовано ідеї та думки авторів, отримані наукові факти, 

виявлені закономірності, тенденції, програми експериментів та аналіз здобутих 

даних, методи і технології навчання, проілюстровано особистий внесок авторів 

у здійсненому дослідженні тощо.  
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Розділ 5. ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ,  

              ПІДГОТОВЛЕНІ У ВІДДІЛІ 

 

5.1. Докторські дисертації 

1.   Редько В. Г. Теорія і практика конструювання змісту шкільних підручників 

з іноземних мов : дис. на здобуття наук. ступ. д-ра пед. наук :  13.00.09 ; Ін-т 

педагогіки НАПН України. Київ, 2017. 628 с.  

 

Дисертацію виконано та захищено у формі монографії, яку присвячено 

проблемам теорії і практики конструювання змісту шкільних підручників з 

іноземних мов. Мета дослідження – науково-теоретичне обґрунтування 

концептуальних засад і практичне розроблення змісту та структури шкільних 

підручників з іноземних мов. Дисертація складається із 7-ми розділів, у яких 

розглянуто питання теорії шкільного підручника з іноземної мови, здійснено 

ретроспективний аналіз розвитку вітчизняної галузі підручникотворення, 

досліджено особливості проектування змісту шкільних підручників з іноземних 

мов, науково обґрунтовано моделювання системи дидактичних засобів 

оволодіння змістом підручників з іноземних мов, з’ясовано й дидактично 

обґрунтовано структуру підручників, презентовано авторські погляди на 

сучасний шкільний підручник з іноземної мови як поліфункціональний засіб 

навчання іншомовного спілкування, подано результати дослідно-

експериментальної перевірки й оцінювання ефективності змісту підручників з 

іспанської мови. 

Може бути корисною для науковців, викладачів закладів вищої педагогічної 

освіти,  учителів і методистів, авторів шкільної навчальної літератури. 

 

5.2. Кандидатські дисертації 

 
1. Пасічник О. С. Тенденції конструювання змісту підручників з іноземних 

мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (80-ті рр. XX ст. – 
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початок XXI ст.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 ; Житомир. держ. ун-т ім. 

І. Франка. Житомир, 2011. 256 с. 

Дисертаційну роботу присвячено вивченню та аналізу особливостей добору 

змісту підручників з іноземних мов для ЗНЗ України в період 80-х рр. ХХ ст. – 

початку ХХІ ст. Автором розглянуто соціально-історичні передумови 

зародження галузі конструювання вітчизняної шкільної навчальної літератури з 

іноземних мов, а також укладено й обґрунтовано її періодизацію, представлену 

трьома історичними етапами: 1) становлення – 80-ті рр. ХХ ст.; 2) перехідний – 

1991–2000 рр.; 3) період упровадження комунікативно-діяльнісного підходу – 

початок ХХІ ст. У межах кожного етапу визначено дидактико-методичні 

особливості добору змісту шкільної навчальної літератури з іноземних мов; 

охарактеризовано концепції та найвагоміші розробки авторів; окреслено 

позитивні тенденції та особливості використання підручників у комплекті з 

робочими зошитами і програмними педагогічними засобами. Визначено 

дидактичні та методичні засади щодо способів конструювання змісту 

комунікативно-орієнтованих підручників з іноземних мов. 

Дисертація може бути корисною для науковців, викладачів закладів вищої 

педагогічної освіти,  учителів і методистів з іноземних мов, аспірантів і 

докторантів, авторів шкільної навчальної літератури. 

 

2. Смелянська В. В.  Тенденції розвитку раннього навчання іноземних мов у 

початковій школі США : дис. …канд. пед. наук : 13.00.01 ; Житомир. держ. 

ун-т ім. І. Франка. Житомир, 2011. 265 с. 

 

Дисертацію присвячено проблемі становлення й розвитку раннього 

навчання іноземних мов у початковій школі Сполучених Штатів Америки. 

Автором визначено теоретичні засади навчання іноземних мов у початковій 

школі; викладено результати історико-педагогічного аналізу розвитку теорії та 

практики ранньої іншомовної освіти в США, окреслено сучасні тенденції 

розвитку галузі. Здійснено аналіз провідних сучасних тенденцій розвитку галузі 

(90-і рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.): упровадження предмета «іноземна мова» на 

ранніх етапах освіти, диверсифікації переліку іноземних мов, стандартизації 

змісту навчання, орієнтації навчально-виховного процесу на особистість 

молодшого школяра, інтеграції навчання іноземної мови та інших предметів, 

посилення комунікативної спрямованості та технологізації навчального процесу, 

забезпечення іншомовної освіти молодших школярів засобами іноземної мови та 

іншомовної культури, домінування принципу освітнього плюралізму у виборі 
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технологій навчання. З’ясовано, що суттєвою ознакою навчання іноземних мов 

у початковій школі США є відсутність цілісної системи на загальнодержавному 

рівні, оскільки управління освітою в цій країні традиційно здійснюється 

департаментами освіти штатів. На основі порівняльного аналізу особливостей 

раннього навчання іноземних мов у США та в Україні визначено шляхи 

можливого використання американського науково-практичного досвіду в 

Україні. 

Дисертація може бути корисною для науковців, викладачів закладів вищої 

педагогічної освіти,  учителів і методистів з іноземних мов, аспірантів і 

докторантів. 

 

3. Мовчан Л. Г. Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві 

Швеція : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку 

людини «Україна». Київ, 2012.  198 с. 

У дисертації досліджено й проаналізовано зміст шкільної іншомовної освіти 

в Королівстві Швеція, що дало змогу виявити сучасні тенденції розвитку галузі. 

Формування змісту освітньої політики Швеції в другій половині ХХ – на початку 

ХХ ст. здійснювалося в контексті процесів євроінтеграції, глобалізації та 

обумовлено мовною політикою Ради Європи, спрямованої на підтримку статусу 

іноземних мов в суспільстві, розвитку мовного різноманіття, створення 

сприятливого середовища для міжнародного спілкування, співпраці та вивчення 

мов. Чинниками впливу на визначення освітніх пріоритетів Швеції стали: 

навчання двох і більше іноземних мов з раннього віку та протягом життя, 

інтеграція мовного та соціокультурного досвіду, виховання національної та 

інтернаціональної свідомості, створення сприятливого середовища для навчання 

мов. Аналіз нормативного забезпечення змісту шкільної іншомовної освіти 

Швеції в умовах мультилінгвізму (навчальні плани, програми, засоби навчання) 

свідчить про тенденцію до модернізації змісту навчання та іншомовної освіти в 

цілому. Вивчення педагогічних умов реалізації змісту шкільної іншомовної 

освіти Швеції вказує про активне використання комунікативно-орієнтованих 

методів навчання та міжкультурного підходу, розширення соціокультурного 

компоненту змісту навчання. На основі узагальнення станів розвитку шкільної 

іншомовної освіти Швеції та України виявлено положення та ідеї, що дозволять 

визначити вектори перспективного розвитку відповідної галузі вітчизняної 

освіти та здійснити певні творчі перетворення. 

Дисертація може бути корисною для науковців, викладачів закладів вищої 

педагогічної освіти,  учителів і методистів з іноземних мов, аспірантів і 

докторантів. 
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4.     Сідун М.М.  Формування професійної компетентності майбутнього вчителя 

іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій : дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.04 ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир, 2013. 

248 с.  

Дисертацію присвячено актуальній проблемі підготовки майбутнього 

вчителя іноземної мови початкової школи з використанням навчальних ситуацій. 

Проаналізовано стан її дослідженості в педагогічній теорії та практиці. 

Теоретично обґрунтовано модель формування професійної компетентності 

майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних 

ситуацій, результатом реалізації якої є сформована професійна компетентність. 

Здійснено класифікацію навчальних ситуацій, типових для діяльності вчителя 

зазначеного напряму. Визначено критерії та рівні сформованості професійної 

компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. 

Експериментально перевірено ефективність авторської технології. Доведено, що 

формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови 

початкової школи може бути ефективним за умов: а) створення розвивального 

середовища; б) забезпечення ситуативного спрямування змісту професійно 

орієнтованих дисциплін; в) системного використання педагогічної діагностики у 

навчальному процесі; г) уведення спецкурсу «Ситуативне спрямування процесу 

навчання іноземної мови в початковій школі» та ситуативних завдань до змісту 

програм педагогічних практик. 

Дисертація доцільно рекомендувати науковцям, викладачам закладів вищої 

педагогічної освіти,  учителям і методистам з іноземних мов, аспірантам і 

докторантам. 

 

 

5.    Гарбуза Т. В. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови в 

системі дистанційного навчання університетів Великої Британії : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. Житомир, 

2015. 243 с. 

 Дисертація присвячується проблемі професійної підготовки вчителів 

іноземної мови в системі дистанційного навчання у Великій Британії. 

Проаналізовано наукові здобутки британських учених щодо професійної 

підготовки майбутніх учителів іноземної мови в системі дистанційного навчання 

та уточнено зміст основних понять дослідження. Визначено й охарактеризовано 

соціально-педагогічні умови організації системи дистанційної освіти у Великій 
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Британії, які впливають на функціонування цієї системи. 

У роботі розглянуто зміст і структуру процесу дистанційної підготовки вчителів 

іноземної мови, розроблено й охарактеризовано відповідну модель. 

Обґрунтовано можливі шляхи впровадження моделі дистанційного навчання 

майбутніх учителів іноземної мови Великої Британії в систему вищої освіти 

України та окреслено низку напрямів подальшої роботи. 

Дисертація може бути корисною для науковців, викладачів закладів вищої 

педагогічної освіти,  учителів і методистів з іноземних мов, аспірантів і 

докторантів. 

 

6.    Мудра О.В. Підготовка майбутніх економістів до професійного іншомовного 

спілкування в університетах Великої Британії : дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.04 ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. Житомир, 2015. 281 с. 

Дисертацію присвячено проблемі підготовки майбутніх економістів до 

професійного іншомовного спілкування в університетах Великої Британії. 

Досліджено освітню політику  Великої Британії щодо реформування іншомовної 

освіти для професійних цілей. Визначено, що метою британської системи 

підготовки майбутнього економіста до професійного іншомовного спілкування є 

формування конкурентоспроможного фахівця, здатного ефективно здійснювати 

мовну професійну діяльність відповідно до потреб економічного ринку праці. 

Схарактеризовано організацію навчального процесу підготовки майбутніх 

економістів до професійного іншомовного спілкування в університетах Великої 

Британії. Розкрито методичні засади підготовки майбутніх економістів до 

професійного іншомовного спілкування, визначено й узагальнено можливості їх 

використання в навчальному процесі університетів Великої Британії. Здійснено 

порівняльно-педагогічний аналіз підготовки майбутніх економістів до 

професійного іншомовного спілкування в Україні та Великій Британії. 

Сформовано й обґрунтовано рекомендації щодо впровадження досвіду Великої 

Британії у практику підготовки до професійного іншомовного спілкування 

майбутніх економістів у вищих закладах освіти України. 

Дисертація може бути корисною для викладачів закладів вищої освіти,  

котрі готують майбутніх економістів, науковців, аспірантів і докторантів. 

7.  Сорокіна Н.В.  Формування професійної іншомовної компетентності 

майбутніх філологів засобами мультимедійних технологій : дис. ... канд. 

пед. наук : 13.00.04 ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2016.          

295 с. 
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  У дисертації розглянуто проблему формування професійної іншомовної 

компетентності майбутніх філологів засобами мультимедійних технологій. 

Визначено і науково обґрунтовано зміст поняття «професійна іншомовна 

компетентність майбутнього філолога», яка тлумачиться як інтегральне 

особистісне утворення, що включає ціле-мотиваційний, когнітивно-діяльнісний, 

оцінювально- регулятивний та індивідуально-психологічний компоненти. 

Розроблено методику діагностування, визначено критерії, показники та рівні 

(низький, достатній, високий) сформованості досліджуваної компетентності. 

Доведено необхідність удосконалення професійної іншомовної підготовки 

майбутніх філологів, проаналізовано дидактичний потенціал мультимедійних 

технологій, обґрунтовано принципи використання мультимедійних засобів 

навчання у процесі професійної іншомовної підготовки майбутніх філологів. 

Уточнено сутність поняття «мультимедійна навчальна презентація» як виду 

мультимедійних технологій в контексті проблематики дослідження, здійснено 

класифікацію презентацій за функціональними критеріями. Розроблено зміст і 

педагогічну технологію впровадження мультимедійних навчальних презентацій 

у процес формування професійної іншомовної компетентності майбутніх 

філологів; здійснено її апробацію. Підготовлено рекомендації щодо 

вдосконалення процесу формування професійної іншомовної компетентності 

майбутніх філологів засобами мультимедійних навчальних презентацій. 
Дисертація може бути корисною для науковців, викладачів закладів вищої 

педагогічної освіти,  учителів і методистів з іноземних мов, аспірантів і 

докторантів. 

 

8. Березюк Ю.В. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до 

використання в початковій школі підручників зарубіжних видань : дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. Житомир, 

2019. 329 с. 

       У результаті теоретичного аналізу проблеми підручникотворення та 

вивчення досвіду педагогів-практиків виокремлено три групи педагогічних 

умов, що забезпечують ефективність використання підручників зарубіжних 

видань у початковій школі (соціально-професійні, організаційно-педагогічні та 

методично-орієнтовані). Охарактеризовано важливість та доцільність реалізації 

таких з них, як формування соціально-позитивної мотивації майбутніх вчителів 

до використання підручників зарубіжних видань, застосування порівняльно-

інтегративного підходу при організації роботи з такими підручниками, 

структурування навчального матеріалу відповідно здійснюваної комунікативно-



63 
 

пізнавальної діяльності та з метою створення сприятливого освітнього 

середовища, апробування інтерактивних технологій під час використання 

підручників з іноземної мови зарубіжних видань у початковій школі. Доведено, 

що впровадження виокремлених педагогічних умов має забезпечуватися 

відповідним змістом, формами, методами та засобами професійної підготовки 

майбутніх учителів іноземної мови у визначеному напрямі. Виділено критерії 

(мотиваційно-орієнтувальний, пізнавально-культурологічний, операційно-

розвивальний, діагностико-результативний) та показники готовності майбутніх 

вчителів іноземної мови до використання підручників зарубіжних видань у 

початковій школі. Теоретично розроблено авторську структурно-функціональну 

модель підготовки майбутніх учителів іноземної мови як комплекс 

взаємопов’язаних структурних блоків (методологічно-цільовий, змістово-

методичний, організаційно-процесуальний, оцінно-результативний) та 

функціональних компонентів (інформаційно-мотиваційний, інтерпретаційно-

операційний, комунікативно-рефлексивний), простежено їх взаємозв’язок та 

взаємозумовленість. Аналіз результатів експериментальної роботи засвідчив 

ефективність запропонованої авторської моделі, що підтверджено позитивною 

динамікою рівнів готовності студентів до використання у початковій школі 

підручників зарубіжних видань в експериментальних групах. 

Результати проведеного наукового пошуку можуть бути використані 

викладачами в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців, в системі 

післядипломної педагогічної освіти. 

 
9.   Барбаш Є. М. Розвиток системи контролю навчальних досягнень учнів з 

іноземної мови у школах України (60-ті рр. XX ст. – початок XXI ст.) : дис. 

... канд. пед. наук : 13.00.01 ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. 

Житомир, 2019. 374 с. 

 

          У дисертації здійснено комплексне дослідження системи контролю 

іншомовних навчальних досягнень учнів у закладах загальної середньої освіти 

України (60-ті рр. XX ст. – початок XXI ст.). Запропоновано тлумачення поняття 

«система контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови». Визначено 

передумови становлення та основні етапи розвитку системи контролю 

іншомовних навчальних досягнень учнів. Окреслено тенденції оновлення змісту 

навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти та їх вплив на 

визначення мети, об’єктів, видів, форм і засобів контролю на кожному 

історичному етапі. Розглянуто реалізацію системи контролю навчальних 

досягнень учнів у засобах навчання іноземних мов; охарактеризовано форми, 
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види і засоби перевірки в історико-педагогічній ретроспективі. Проаналізовано 

інноваційні форми і засоби контролю в закладах загальної середньої освіти на 

початку XXI ст. Визначено роль інформаційно-комунікаційних технологій у 

здійсненні контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови. 

Представлено рекомендації щодо здійснення контролю рівня сформованості 

іншомовних навчальних досягнень учнів у закладах загальної середньої освіти. 

Дисертація може бути корисною для науковців, викладачів закладів вищої 

педагогічної освіти,  учителів і методистів з іноземних мов, аспірантів і 

докторантів. 
 
 

 


