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РЕФЕРАТ 

Заключний звіт викладено  на 82 сторінках (вступ – с. 5–25, основний 

текст – с. 26–67, список публікацій – с. 68–82, зміст – с. 3).   

Ключові слова: компетентнісно орієнтоване навчання, іноземні мови, 

гімназія, учні 5–6 класів, ключові компетентності, міжкультурна іншомовна 

комунікативна компетентність, ситуаційний підхід, мовленнєві ситуації. 

Основні конструктивні та техніко-економічні показники: відповідність    

результатів  дослідження сучасним   досягненням   психолого-педагогічної та 

методичної наук; потребам держави  щодо  досягнення обов’язкових 

результатів навчання та компетентностей учнів гімназій згідно з концепцією 

Нової української школи, чинними навчальними програмами з іноземних мов 

для 5–9 класів, модельними програмами «Іноземні мови. 5–9 класи» для 

закладів загальної середньої освіти  та відповідно  до Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. 

Робота   проводилася з урахуванням Державного стандарту базової 

середньої освіти, законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту» «Про наукову і науково-технічну  діяльність»,  «Положення  

про порядок    планування і  контролю  виконання  наукових  досліджень у 

Національній академії педагогічних наук України», інших  нормативно-

правових документів із питань науки та освіти. Валідність дослідження 

забезпечувалася презентативністю результатів проведених експериментів. 

Ступінь упровадження: монографія, методичний посібник, методичні 

рекомендації, підручники з іноземних мов для учнів гімназії, наукові статті, 

тези виступів на різного рівня конференціях і семінарах. 

Ефективність дослідження: окремі науково-теоретичні положення 

дослідження впроваджено у процес навчання іноземних мов учнів  5–6 класів 

гімназій, у зміст підручників, методичного посібника і методичних 

рекомендацій з іноземних мов для 5–6 класів гімназій. 

Галузь використання: педагогіка, психологія, теорія та методика 

навчання іноземних мов. 
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ВСТУП 

Тема: «Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних 

мов учнів 5–6 класів гімназій» (державний реєстраційний номер: 

0120U100433). 

Різноманітні соціально-економічні трансформації, що відбуваються в 

сучасному світі, зумовлені насамперед активізацією міжнародних контактів, 

які виникають між державами з різними мовами і культурами, а також є 

результатом мобільності громадян у світовому просторі. Усе це вимагає 

певного перегляду ставлень до іноземної мови як важливого засобу 

міжкультурного спілкування в сьогоднішньому полікультурному та 

мультилінгвальному середовищі.  

Сучасний розвиток шкільної іншомовної освіти характеризується 

впровадженням компетентнісного підходу до навчання, що найбільше 

відповідає потребам суспільства і випускників закладів загальної середньої 

освіти, і має сприяти формуванню  компетентної особистості, котра могла б 

успішно жити і творити в швидкозмінному соціумі. Це зумовлює 

необхідність перегляду і дослідження окремих аспектів методики навчання 

іноземних мов, у тому числі цілей, змісту та засобів їх реалізації у шкільній 

практиці.  

Вибір для дослідження першого циклу навчання в гімназії (5–6 класи) 

зумовлений тим фактом, що саме на цьому етапі розпочинають системно і 

усвідомлено формуватися в учнів базові механізми іншомовного 

спілкування, що в майбутньому можуть удосконалюватися кожною людиною 

відповідно до її соціальних і професійних комунікативних потреб. 

Обране дослідження певною мірою системно продовжує попереднє, яке 

було присвячено проблемі компетентнісно орієнтованого навчання іноземних 

мов учнів початкової школи (2017–2019 рр.), і ґрунтується на досвіді, 

набутому учнями в 1–4 класах. Після завершення курсу оволодіння 

іноземною мовою в початковій школі у школярів склалися певні уявлення 

про іноземну мову, що вивчалася, вони набули мінімального освітнього 
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досвіду в цій галузі, зокрема оволоділи певним обсягом лексичних і 

граматичних знань, у них сформувалися елементарні вміння й навички 

володіння іноземною мовою та активно почали розвиватися механізми 

іншомовного спілкування. Для учнів 5-го класу гімназій створилося 

підґрунтя у вигляді мовного, мовленнєвого й освітнього досвіду, набутого не 

тільки в іншомовній сфері, а й під час вивчення інших навчальних курсів.  

Здійснений аналіз становлення  й розвитку зазначеної проблеми 

засвідчує, що в науковій теорії та шкільній практиці спостерігаються деякі, 

деколи значні, смислові розбіжності в розумінні окремих питань методики, 

насамперед у наданні навчальним діям учнів характеристик, властивих 

здобуванню знань і формуванню іншомовних умінь та навичок, або часто 

простежується не обґрунтована абсолютизація їх значення та функцій для 

успішного засвоєння змісту навчання іншомовного спілкування. Окрім того, 

часто вчителі й автори навчальної літератури не повною мірою враховують 

особливості розвитку учнів-підлітків цієї вікової категорії, їхніх потенційних 

можливостей, набутого досвіду та інтересів.  

Певна нечіткість і неповнота осмислення цих понять, а також 

визначених цілей і змісту навчання іншомовного спілкування, 

неузгодженість з тенденціями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти 

призводить до неадекватного сприймання їх сутності та функцій, і, як 

наслідок, – до помилкових дій як в організації процесу навчання іноземних 

мов, так і у виборі засобів, зокрема підручників і посібників, котрі 

забезпечують освітню діяльність учнів. А між тим, за результатами 

психологічних досліджень, рівень розвитку учнів цього віку 

характеризується значно більшим обсягом потенційних можливостей щодо 

оволодіння іншомовним спілкуванням: у них спостерігаються значні 

фізіологічні зміни пам’яті, уваги, аналітичних здібностей, розвивається 

уміння систематизувати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити 

висновки тощо.   
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5–6 класи – це саме той етап навчання, коли учні розпочинають 

активно й усвідомлено оволодівати лексичними та граматичними одиницями, 

у них розвиваються механізми спілкування на засадах більшого обсягу 

мовних засобів у межах різноманітних тем, передбачених чинною 

навчальною програмою, вищого рівня розвитку досягають навички 

самостійної діяльності, творчі здібності, комунікативні вміння, що дають 

змогу активніше здійснювати творчі види діяльності, зокрема проєктну 

роботу, розвивати механізми спілкування в різних видах мовленнєвої 

діяльності, зокрема в ситуативних і діалогових формах.  

Зазначене вище зумовлює потребу внесення деяких уточнень до змісту 

програми з іноземних мов, з’являється необхідність наукового обґрунтування 

методики компетентнісно орієнтованого змісту навчання і проєктування 

наукових засад відповідної шкільної навчальної літератури, зокрема 

підручників як важливих поліфункціональних засобів навчання іншомовного 

спілкування, котрі різнобічно забезпечують освітню діяльність учнів, а також 

професійну роботу вчителя, слугують методичним підґрунтям у їхній 

діяльності, спрямованій на формування в учнів ключових і предметної 

міжкультурної іншомовної комунікативної компетентностей. 

Окреслені питання визначають цілі та зміст наукового дослідження, 

засадами для якого слугують суперечності, що виникають між очікуваними 

рівнями усвідомленого оволодіння школярами досвідом іншомовного 

спілкування і недостатнім ступенем розвитку науково-теоретичної та 

навчально-методичної бази для активного впровадження компетентнісного 

підходу в навчальний процес гімназій та забезпечення його дидактично 

доцільними засобами, зокрема підручниками, сконструйованими відповідно 

до компетентнісної парадигми. 

Розглядаючи міжкультурну іншомовну комунікативну компетентність 

як певну сукупність ціннісних орієнтацій, знань, умінь і навичок 

продуктивної та рецептивної діяльності, спрямованої на усвідомлене 

оволодіння учнями значенням, формою і функціями мовних одиниць в 
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усному й писемному спілкуванні та механізмами їх використання в мовленні, 

уважаємо за доцільне теоретично визначити та науково обґрунтувати 

педагогічні умови, що сприяють формуванню компетентної особистості 

учня, здатного набувати комунікативного досвіду в освітньому іншомовному 

середовищі, навчитися самостійно аналізувати ситуативні потреби у 

спілкуванні та приймати необхідні рішення, бути готовим збагачувати свій 

іншомовний досвід відповідно до власних соціально-комунікативних намірів. 

Наукові співробітники, які брали участь у дослідженні заявленої теми, 

є розробниками Державних стандартів з іноземних мов (Редько В.Г.), 

авторами чинних навчальних програм для різних типів шкіл і всіх рівнів 

шкільної освіти (Редько В.Г., Яковчук М.В.), авторами шкільних підручників 

і навчальних посібників (Пасічник О.С., Полонська Т.К., Редько В.Г.), 

більшість з яких мають гриф МОН України, монографій, навчально-

методичних посібників, методичних рекомендацій для вчителів, електронних 

засобів навчання тощо. 

Проведення дослідження ґрунтувалося на таких положеннях:  

1) міжкультурна іншомовна комунікативна компетентність учнів 5–6 

класів гімназій – це сукупність набутих школярами знань, умінь, навичок, 

способів діяльності, ставлень, мотивів, необхідних для усвідомленого 

виконання комунікативних дій, спрямованих на оволодіння іншомовним 

спілкуванням у межах вимог навчальної програми; 

2) міжкультурна іншомовна комунікативна компетентність – це 

інтегрована характеристика особистості учня/учениці, яка передбачає                                    

оволодіння ним/нею досвідом іншомовного спілкування в усній та письмовій 

формах у межах програмових вимог і засвоєння культурних цінностей 

народу, мова якого вивчається, що здійснюється у формі діалогу культур; 

3) формування міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності – це діяльність, яка організовується в межах таких 

структурних компонентів: 
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– мотиваційного (ставлення учнів до навчання й усвідомлення 

соціальної потреби в оволодінні іноземною мовою як засобом 

міжкультурного спілкування, ціннісні орієнтації); 

– когнітивного (знання, уміння, навички, досвід іншомовної 

комунікативної діяльності); 

– діяльнісного (способи і форми виконання навчальних дій, 

спрямованих на усвідомлене оволодіння іншомовною комунікативною 

діяльністю); 

– контрольно-оцінного (самооцінювання і самоконтроль рівня власних 

навчальних досягнень); 

– рефлексивного (самоаналіз, самооцінка, самокорекція процесу і 

результатів навчання); 

4)  цілі та зміст міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності передбачають оволодіння учнями іноземною мовою для 

задоволення різнобічних соціально-економічних і культурно-освітніх потреб 

життя в сучасному полікультурному і мультилінгвальному світовому 

просторі та розуміння особливостей інших культур, і створюються на 

підґрунті таких компетенцій:  

 інформаційної (демонструвати вміння вчитися користуватися 

підручником, довідниковою літературою, зразками мовлення, словником, 

Інтернетом та іншими доступними джерелами; аналізувати, систематизувати, 

узагальнювати отриману з різних іншомовних джерел інформацію відповідно 

до власних вікових і потенційних можливостей, комунікативних ситуативних 

потреб і набутого навчального досвіду); 

 аксіологічної (висловлювати емоційно-оцінні ставлення до об’єктів 

спілкування; формулювати та відповідно до власних мовних можливостей 

обґрунтовувати оцінні судження й думки щодо предметів і явищ, довкола 

яких відбувається спілкування); 
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 мовної (виявляти вміння доцільно користуватися лексичним і 

граматичним матеріалом для породження та сприймання іншомовних 

текстів); 

 мовленнєвої (виявляти вміння організовувати, брати участь і 

підтримувати іншомовне спілкування в усній та письмовій формах, 

дотримуючись вербальних норм); 

 соціокультурної (оволодівати іноземною мовою у взаємозв’язку з 

культурою народу, що нею спілкується).  

 Дослідження проблеми компетентнісно спрямованого навчання 

іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій дасть змогу внести певні корективи 

до змісту чинних навчальних програм, зорієнтувати діяльність авторів 

шкільної навчальної літератури відповідно до компетентнісної парадигми 

побудови її змісту, дозволить сформувати чіткі уявлення в учителів щодо 

організації їхньої діяльності на засадах компетентнісно орієнтованої 

методики. 

 Здійснене дослідження зможе слугувати науковим підґрунтям для його 

розвитку на наступних етапах навчання іноземних мов відповідно до 

освітнього досвіду, вікових можливостей та іншомовних комунікативних 

потреб учнів гімназій і ліцеїв. 

Об’єкт дослідження: процес навчання іноземних мов у гімназії. 

Предмет дослідження: дидактичні та методичні засади 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у 5–6 класах гімназій. 

Основна мета дослідження: розробити методику компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій на основі 

інтегрованого оволодіння іноземною мовою і культурою країни, мова якої 

вивчається, засобами мовленнєвих ситуацій.  

Завдання дослідження:   

1. Теоретично визначити й науково обґрунтувати методи, форми і 

засоби компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у 5–6 класах 

гімназій. 
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2. Виявити і схарактеризувати дидактичні та методичні умови 

організації процесу інтегрованого навчання іноземної мови і культури з 

метою формування в учнів міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності як пріоритетного напряму компетентнісно орієнтованого 

навчання. 

3. Розробити систему мовленнєвих ситуацій  для компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій на засадах 

інтегрованого  оволодіння мовою і культурою. 

4. Окреслити і схарактеризувати рівні сформованості та визначити 

критерії оцінювання міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності учнів 5–6 класів. 

5. Теоретично розробити та науково обґрунтувати концептуальні 

засади змісту і структури шкільного підручника з іноземної мови, що 

забезпечує компетентнісно орієнтоване навчання учнів іншомовного 

спілкування. 

6. Апробувати окремі теоретичні положення наукового дослідження у 

шкільній практиці та перевірити їх ефективність у навчальному процесі. 

7. Науково обґрунтувати та розробити методичні рекомендації 

«Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності 

учнів 5–6 класів гімназій». 

8. Підготувати рукописи монографії «Шкільний підручник з іноземної 

мови: проектування, конструювання, апробація» і методичного посібника 

«Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 

класів гімназій». 

Загальна гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що цілі 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів 

гімназій будуть успішно реалізовані за певних умов:  

 формування міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності буде здійснюватися в особливому освітньому іншомовному 

комунікативному середовищі, яке за допомогою використання відповідних 
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вправ і завдань сприятиме розвиткові іншомовних пізнавальних інтересів 

учнів, забезпечуватиме формування міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності та удосконалення їхнього навчального 

досвіду; 

 зміст навчальної діяльності в межах освітнього середовища 

передбачатиме виконання учнями навчальних дій, спрямованих на 

формування ключових і предметної міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентностей, а також сприятиме розвиткові креативних 

здібностей та готовності учнів самостійно й усвідомлено виконувати творчі 

види роботи, спонукатиме до рефлексії щодо власних навчальних 

можливостей і досягнутих результатів; 

 навчальна діяльність учнів і методична робота вчителя будуть 

скеровуватися підручником, зміст якого проектується як полідидактична 

система навчальних дій основних суб’єктів освітнього процесу, 

сконструйована на домінувальних у сучасній шкільній іншомовній освіті 

науково-теоретичних концептах: компетентнісному, комунікативному, 

діяльнісному, особистісно орієнтованому та культурологічному підходах. 

Методи дослідження: теоретичні (аналіз наукової та навчальної 

літератури, програм, концепцій; вивчення й узагальнення досвіду навчання 

іноземних мов в основній школі закладів загальної середньої освіти); 

емпіричні (бесіди з учителями й учнями, анкетування, педагогічне 

спостереження, моделювання, діагностування); експериментальні (апробація 

теоретичних положень, викладених у методичних рекомендаціях, змісті 

монографії та методичного посібника).   

Концепція дослідження базувалася на розумінні цілей, змісту і засобів 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів 

гімназій як структурного компонента всієї шкільної іншомовної освіти, і на 

основі системного підходу розглядається як цілісне утворення, що 

функціонує як підсистема в макроструктурі всієї системи та демонструє 

наступність і взаємодію із загальношкільним освітнім середовищем, 
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ілюструючи динамічність свого розвитку і сприяючи оптимізації та 

ефективності всього навчального процесу.  

Розроблення наукових підходів до визначення окреслених цілей і 

змісту навчання здійснювалося відповідно до вікових особливостей і 

потенційних можливостей учнів зазначеного віку, їхніх інтересів, нахилів, 

мотивів, освітнього та життєвого досвіду, що зумовлює перегляд змісту 

шкільного підручника іноземної мови як основного засобу навчання, котрий 

забезпечує  виконання учнями системи навчальних дій, спрямованих на 

формування і розвиток міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності, зокрема становлення механізмів іншомовного спілкування в 

усній та письмовій формах у взаємозв’язку з оволодінням окремими 

аспектами культури народу, мова якого вивчається. Пріоритетними 

концептуальними засадами дослідження слугують компетентнісний, 

комунікативний, діяльнісний, особистісно орієнтований та культурологічний 

підходи до навчання іноземних мов учнів 5–6 класів, а також основні 

положення Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

Наукова новизна дослідження полягає: 

 у теоретичному визначенні та науковому обґрунтуванні 

концептуальних засад методики компетентнісно орієнтованого навчання 

іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій;  

 в обґрунтуванні методичних підходів до створення технології 

формування ключових і предметної міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентностей в учнів 5–6 класів гімназій, зокрема 

комплексів вправ і завдань, які сприяють становленню механізмів 

спілкування в рецептивних і продуктивних видах мовленнєвої діяльності; 

 у визначені дидактичних і методичних концептів для проектування 

та конструювання компетентнісно орієнтованого змісту шкільного 

підручника з іноземної мови як засобу формування компетентної особистості 

учня, здатного за потреби використовувати іноземну мову як засіб 

міжкультурного спілкування. 



 14 

 Теоретичне значення дослідження полягає:  

 а)   у визначенні концептуальних засад компетентнісно орієнтованого 

навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій;  

 б) в науковому обґрунтуванні сутності міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності учнів 5–6 класів;  

 в) у теоретичному визначенні та науковому обґрунтуванні 

концептуальних засад компетентнісно орієнтованого змісту сучасного 

шкільного підручника з іноземної мови;  

 г) у визначенні та науковому обґрунтуванні системи вправ і завдань 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів 

гімназій. 

Практичне значення дослідження полягає: 

 у забезпеченні системи шкільної іншомовної освіти теоретико-

методичними засадами компетентнісно орієнтованого навчання іноземних 

мов учнів 5–6 класів гімназій, котрі будуть висвітлені в методичному 

посібнику «Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов 

учнів 5–6 класів гімназій»; 

  у розробленні методичних рекомендацій «Формування міжкультурної 

іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій», у 

яких буде розкрито технологію формування ключових і предметної 

міжкультурної іншомовної комунікативної компетентностей, що може 

слугувати вчителям методичним підґрунтям для організації процесу 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів 

гімназій;    

 у підготовці монографії «Шкільний підручник з іноземної мови: 

проектування, конструювання, апробація», у якій будуть представлені 

концептуальні засади проектування, конструювання й апробації 

компетентнісно орієнтованого змісту шкільного підручника з іноземної мови 

в закладах загальної середньої освіти, у тому числі у 5–6 класах гімназій. 
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Зазначені результати дослідження можуть слугувати дидактичним і 

методичним підґрунтям для професійної діяльності вчителів і методистів з 

іноземних мов, а також авторів шкільної навчальної літератури у їхній 

підручникотворчій діяльності.  

Очікувані результати дослідження.  

Науково-теоретичні результати:  

 визначення дидактичних і методичних засад компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов у 5–6 класах гімназій; 

 виявлення та характеристика дидактичних і методичних умов 

організації процесу інтегрованого навчання іноземної мови і культури з 

метою формування в учнів 5–6 класів гімназій міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності як пріоритетного напряму компетентнісно 

орієнтованого навчання; 

 розроблення концептуальних підходів, теоретико-методичних і 

дидактичних засад проектування  компетентнісно орієнтованого змісту 

навчання іноземних мов у 5–6 класах гімназій; 

 визначення та наукове обґрунтування сутності та компонентного 

складу іншомовних предметних і ключових компетентностей учнів 5–6 

класів гімназії; 

 визначення й обґрунтування рівнів сформованості та критеріїв 

оцінювання міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 

5–6 класів гімназій; 

 визначення та наукове обґрунтування концептуальних засад 

проектування змісту сучасного шкільного підручника іноземної мови як 

поліфункціональної дидактичної системи та засобу компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов. 

Експериментальна база дослідження – експериментальні навчальні 

заклади відділу навчання іноземних мов: 

  Нововолинський ліцей № 1 Нововолинської міської ради Волинської 

 області;   
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   Навчально-виховний комплекс (спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивчення іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія)        

№ 176 імені Мігеля де Сервантеса  міста Києва;   

   Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 ім. М.Й. Очерета; 

   Спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 125 м. Києва з поглибленим 

вивченням англійської мови; 

   Іванківський районний ліцей Київської області. 

 Упровадження результатів дослідження. Проміжні та кінцеві 

результати дослідження впроваджувалися у процес навчання іноземних мов 

учнів 5–6 класів гімназій України, обласні інститути післядипломної 

педагогічної освіти, заклади вищої педагогічної освіти, що здійснюють 

підготовку майбутніх учителів іноземних мов. Окрім того,  вони 

оприлюднювалися на різного рівня науково-методичних зібраннях для 

ознайомлення з ними працівників МОН України, науковців, методистів з 

іноземних мов, аспірантів, докторантів, учителів. 

Соціальний ефект упровадження результатів наукового 

дослідження: підвищення якості навчання іноземних мов у 5–6 класах 

гімназій відповідно до вимог сьогодення щодо рівнів володіння іноземною 

мовою як засобом міжкультурного спілкування та в контексті 

компетентнісно орієнтованого  підходу до  навчання; створення передумов 

для  успішного вивчення іноземних мов в гімназіях. 

Структура дослідження. Педагогічне проектування змісту наукового 

дослідження узгоджується з його етапами і термінами виконання. 

І.  Пошуково-концептуальний (2020 р.). 

 ІІ.  Теоретико-моделювальний (2021 р.). 

 ІІІ. Узагальнювально-впроваджувальний (2022 р.). 

 На І-му етапі  вивчено й проаналізовано наукову літературу з 

окресленої проблеми дослідження; виявлено основні напрями дослідження; 

розроблено нормативні документи  дослідження; визначено й обґрунтовано 

науково-теоретичні засади методики компетентнісно орієнтованого навчання 
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іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій.  Розроблено концептуальні підходи, 

теоретико-методичні й дидактичні засади проєктування  компетентнісно 

орієнтованого змісту навчання іноземних мов у 5–6 класах.  Визначено й 

науково обґрунтовано сутність міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності учнів 5–6 класів гімназій як стратегічної ознаки компонентів 

орієнтованого навчання та визначено й схарактеризовано засоби її 

формування. З’ясовано психолого-педагогічні умови упровадження 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у 5–6 класах. 

Науково-теоретично обґрунтовано концептуальні засади проєктування змісту 

сучасного шкільного підручника іноземної мови як поліфункціональної 

дидактичної системи. Розроблено плани-проспекти методичних 

рекомендацій  щодо   формування міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності учнів  5–6 класів гімназій та монографії «Шкільний 

підручник з іноземної мови: проєктування, конструювання, апробація».  

На ІІ-му етапі здійснено дидактичне моделювання змісту 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів 

гімназій; визначено та науково  обґрунтовано методи, принципи, форми і 

засоби формування міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності учнів 5–6 класів гімназій. Визначено й обґрунтовано рівні 

сформованості та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Науково 

обґрунтовано методику компетентнісно орієнтованого навчання іноземних 

мов учнів 5–6 класів та апробовано її компоненти. Визначено й обґрунтовано 

концептуальні засади проєктування та конструювання змісту і структури сучасного 

шкільного підручника з іноземної мови.  Розроблено й апробовано  методичні 

рекомендації. 

Упродовж ІІІ-го етапу узагальнено та систематизовано теоретичні 

положення дослідження. Скориговано зміст методичного посібника за 

результатами апробації. Упроваджено наукові результати дослідження в 

освітню практику, здійснено його моніторинг і виявлено соціальний ефект 

від упровадження результатів. Підготовлено до видання рукописи 
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методичного посібника і методичних рекомендацій. Апробовано 

концептуальні положень конструювання змісту та структури шкільного 

підручника з іноземної мови та підготовлено до видання рукопис монографії. 

Підготовлено заключний науковий, річний та анотовані звіти, іншу звітну 

документацію. 

Найсуттєвіші наукові результати, досягнуті в ході  

проведення дослідження 

Уперше 

  а) обґрунтовано: концептуальні засади проєктування, конструювання 

та апробації змісту сучасного шкільного підручника іноземної мови як 

полідидактичної моделі системи формування іншомовної міжкультурної 

комунікативної компетентності учнів ЗЗСО; дидактичну сутність 

міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів 

гімназій як стратегічну ознаку змісту компетентнісно орієнтованого 

навчання; дидактичні та методичні функції мовленнєвих ситуацій у процесі 

компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів 5–6 

класів гімназій; сутність критичного мислення як технології компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов учнів-підлітків;  

  б) розроблено: систему вправ і завдань  для формування іншомовної 

міжкультурної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій в 

аудіюванні, говорінні (діалогічне та монологічне мовлення), читанні та 

письмі; систему організації ситуаційного навчання іншомовного спілкування 

учнів 5–6 класів у процесі компетентнісно орієнтованого навчання; 

концептуальні засади цілей та змісту модельних навчальних програм з 

іноземних мов для 5–9 класів ЗЗСО; 

   Удосконалено складники методик і технологій 

  а) методики: формування міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності учнів 5–6 класів гімназії; використання навчально-

мовленнєвих ситуацій у процесі компетентнісно орієнтованого навчання 

іноземних мов учнів 5–6 класів гімназії; визначення рівнів сформованості, 
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критеріїв оцінювання та показників сформованості міжкультурної 

іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій;  

 б) технології: формування вмінь і навичок іншомовного спілкування в 

умовах використання компетентнісно орієнтованого навчання; організації 

ситуаційного навчання іноземної мови в умовах використання 

компетентнісної парадигми; конструювання змісту компетентнісно 

орієнтованого навчання учнів 5–6 класів гімназій на основі інтегрованого 

оволодіння іноземною мовою і культурою країни, мова якої вивчається; 

ситуаційного компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов; 

розвитку критичного мислення учнів 5–6 класів гімназії щодо 

компетентнісно  орієнтованого  навчання  іноземних  мов  учнів  молодшого 

підліткового віку; проєктування й конструювання змісту та структури 

сучасного шкільного підручника іноземної мови як засобу компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов; 

 в) методи розв’язання визначених проблем: компетентнісного навчання 

(продуктивний, проблемно-пошуковий, інтерактивний); навчання у співпраці 

(ефективна співпраця й комунікація є базовими компонентами 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов); комунікативний 

(моделювання реального, живого спілкування);  діяльнісний (розвиток умінь 

і навичок учнів, застосування здобутих ними знань у практичних ситуаціях 

спілкування); особистісно орієнтований (урахування особистісних інтересів 

учнів та їхніх індивідуальних особливостей в оволодінні іноземною мовою);  

культурологічний (навчання іноземної мови через призму культури країни, 

мова якої вивчається, у порівнянні з культурою свого народу); діалогу 

культур (реалізується через міжкультурний компонент іноземної мови);  

ситуаційного моделювання (для моделювання конкретних ситуацій); 

рефлексивний (сприяє формуванню рефлексивних умінь учнів в оволодінні 

іноземною мовою та самооцінюванні результатів);  

 г) системи: дидактичних засобів компетентнісно орієнтованого 

навчання іноземних мов у 5–6 класах гімназії; вправ і завдань (мовних, 
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умовно-мовленнєвих, мовленнєвих, комунікативних, ситуаційних), які 

сприяють становленню механізмів спілкування в рецептивних і 

продуктивних видах мовленнєвої діяльності; 

 Набули подальшого розвитку: 

 зміст ігрових технологій у теорії і практиці навчання іноземних мов 

учнів основної школи в умовах використання компетентнісного підходу;  

 зміст, форми і методи контролю та оцінювання іншомовних 

навчальних досягнень учнів початкової та основної школи;  

 структура і зміст краєзнавчого компонента у змісті навчання 

іноземних мов учнів початкової та основної школи;  

 система вправ і завдань, які сприяють становленню механізмів 

спілкування в рецептивних і продуктивних видах мовленнєвої діяльності;  

 система дидактичних засобів підручника, зокрема видів вправ і 

завдань, які забезпечують формування міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності;  

 методичні функції підручника у процесі компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов;  

 дидактичні та методичні функції мовленнєвих ситуацій як засобів 

компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів 5–6 

класів гімназій.  

Науково-теоретичні результати дослідження: 

 спроєктовано та дидактично змоделювано зміст компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій; 

 розроблено й схарактеризовано: систему вправ і завдань  для 

формування іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності учнів 

5–6 класів гімназій в говорінні (діалогічне та монологічне мовлення), 

аудіюванні, читанні й письмі;  систему вправ і завдань для формування 

ключових компетентностей учнів 5–6 класів гімназій; систему мовленнєвих 

ситуацій для навчання іншомовного спілкування учнів 5–6 класів у процесі 
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компетентнісно орієнтованого навчання; систему дидактичних засобів 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов, презентовану в змісті 

шкільного підручника; 

 удосконалено й уточнено: принципи побудови компетентнісно 

орієнтованого змісту шкільного підручника іноземної мови; систему 

дидактичних засобів підручника, зокрема видів вправ і завдань, які 

забезпечують формування міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності; психолого-педагогічні умови впровадження компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов у 5–6 класах; концептуальні засади 

проєктування, конструювання та апробації змісту сучасного шкільного 

підручника з іноземної мови як полідидактичної моделі системи формування 

іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності учнів закладів 

загальної середньої освіти;  

 набули подальшого розвитку: методичні функції підручника у процесі 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов; методична технологія 

використання мовленнєвих ситуацій як засобів компетентнісно орієнтованого 

навчання іншомовного спілкування; дидактичні та методичні функції 

мовленнєвих ситуацій як засобів компетентнісно орієнтованого навчання 

іншомовного спілкування учнів 5–6 класів гімназій; прийоми ефективного 

оволодіння мовним і мовленнєвим матеріалом у процесі навчання іноземної 

мови учнів 5–6 класів; 

 визначено та схарактеризовано: дидактичну сутність ситуативного 

підходу до компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування 

учнів 5–6 класів гімназій;  методичні підходи до створення системи вправ і 

завдань для організації ситуативного спілкування учнів 5–6 класів в умовах 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов; зміст наскрізних 

змістових ліній на уроках іноземної мови у 5–6 класах гімназій; сутність 

критичного мислення як технології компетентнісно орієнтованого навчання 

іноземних мов учнів-підлітків; ефективні методи розвитку критичного 

мислення учнів 5–6 класів гімназій на уроках іноземної мови; сутність 
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оцінювання ефективності змісту шкільного підручника іноземної мови;  

 визначено й науково обґрунтовано: науково-теоретичні засади 

методики компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 

класів гімназій;  дидактичну сутність міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій як стратегічної 

ознаки змісту компетентнісно орієнтованого навчання та характеристика 

засобів її формування; педагогічні засади реалізації наскрізних змістових 

ліній на уроках іноземних мов у 5–6 класах гімназій; дидактичні та методичні 

функції мовленнєвих ситуацій у процесі компетентнісно орієнтованого 

навчання іншомовного спілкування учнів 5–6 класів гімназій; структуру 

шкільного підручника  іноземної мови; зміст соціокультурного компонента 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов і засоби оволодіння 

ним учнями 5–6 класів гімназій; способи формування соціокультурної 

компетентності у процесі навчання іноземної мови на компетентнісних 

засадах; етапи роботи над ситуативним мовленням; дидактико-розвивальний 

потенціал навчально-мовленнєвих ситуацій та систему засобів їх 

використання у процесі компетентнісно орієнтованого навчання іноземного 

спілкування учнів 5–6 класів гімназії; концептуальні засади цілей та змісту 

модельних програм з іноземних мов для учнів 5–6 класів в умовах 

використання компетентнісної парадигми;  

 науково обґрунтовано й розроблено методичні рекомендації 

«Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності 

учнів 5–6 класів гімназій», зокрема зміст, структуру і засоби формування 

міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів 

гімназій; систему вправ і завдань для її формування в аудіюванні, говорінні, 

читанні та письмі; показники сформованості МІКК; 

 апробовано у шкільній практиці: систему вправ і завдань для 

формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності в 

аудіюванні, говорінні, читанні та письмі; методи щодо розвитку критичного 

мислення у 5–6 класах гімназій; систему мовленнєвих ситуацій для навчання 
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іноземних мов учнів 5–6  класів у процесі компетентнісно орієнтованого 

навчання; етапи роботи над ситуативним мовленням; методичні функції 

діяльності вчителя іноземної мови у процесі компетентнісно орієнтованого 

навчання у ЗЗСО; концептуальні положення конструювання змісту та 

структури шкільного підручника іноземної мови та підготовлено до видання 

рукопис монографії  «Шкільний підручник іноземної мови: проєктування, 

конструювання, апробація». 

Прикладні результати дослідження 

Наукова продукція – 2  

 Монографія – 1:  

 Редько В. Г. Шкільний підручник іноземної мови: проєктування, 

конструювання, оцінювання (рукопис). 

 Розділ у зарубіжній монографії (англ. мовою) – 1. 

Збірники наукових праць, матеріалів і тез конференцій – 1:  

Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у закладах 

загальної середньої освіти: симбіоз педагогічної науки і шкільної практики : 

збірник матеріалів науково-методичного інтернет-семінару / ред. кол. Редько 

В. Г., Полонська Т. К., Савченко М. П. Київ,  23 вересня 2021 р. (наукове 

електронне видання). Київ : Пед. думка, 2021. 90 с.  

 Навчальна продукція – 7  

 Навчальні програми – 3:  

 1. Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5–9 класи» для 

закладів загальної середньої освіти / Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова 

С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., 

Добра О. М., Кіор Т. М. Рекомендовано МОН України (від 12.07.2021 наказ 

№ 795). Київ : МОН України, 2021. 42 с.  

 2. Модельна навчальна програма «Друга іноземна мова. 5–9 класи» для 

закладів загальної середньої освіти / Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова 

С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., 

Добра О. М., Кіор Т. М., Мацькович М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. Л.  
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Рекомендовано МОН України (від 12.07.2021 наказ № 795). Київ : МОН 

України, 2021. 31 с.  

 3. Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5–9 класи» для 

закладів загальної середньої освіти / Зимомря І. М., Мойсюк В. А., Тріфан М. 

С., Унгурян І. К., Яковчук М. В. Рекомендовано МОН України (від 12.07.2021 

наказ № 795). Київ : МОН України, 2021. 55 с.  

 Навчально-методичний посібник – 1:  

Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого 

навчання іноземних мов у початковій школі : навч.-метод. посіб. / за наук. 

ред. В. Г. Редька; від. за вип. Т. К. Полонська. Київ : Пед. думка, 2020. 293 с. 

Підручники – 3:  

1. Редько В.Г., Береславська В. І. Іспанська мова (7-й рік навч.) =  

Español : підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти. 2-ге вид., переробл. Київ 

: Генеза, 2020. 208 с. : іл.    

2.  Редько В.Г., Шмігельський І.С. Іспанська мова (3-й рік навч.) = 

Español : підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти. 2-ге вид., переробл. Київ 

: Генеза, 2020. 224 с. : іл.  

3. Редько В. Г. Іспанська мова : Español : підруч. для 3-го кл. закл. заг. 

серед. освіти. Київ : Генеза, 2020. 160 с. : іл.   

Виробничо-практична продукція – 2  

Методичний посібник – 1:  

 Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 

5-6 класів гімназій (рукопис). 

Методичні рекомендації – 1: 

 Формування міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності учнів 5–6 класів гімназій (рукопис). 

Довідкова література – 1:  

Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників відділу 

навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України (2011–2019 рр.) 
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: довідник / упоряд. Т. К. Полонська ; за наук. ред. В. Г. Редька. Київ : Пед. 

наука, 2020. 64 с. (електронне видання). 

 

Розділи у збірниках, посібниках, книгах – 45. 

 Статті – 47. 

 Матеріали міжнародних і всеукраїнських конференцій і тези – 129.  

 Загальна кількість наукових праць – 234.  
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Планове наукове дослідження прикладного характеру «Методика 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів 

гімназій» є комплексним, умовно воно поділяється на кілька підтем, 

пов’язаних між собою загальною проблемою. Кожний компонент є 

автономним доробком наукового співробітника, але водночас він певним 

чином розкриває один із аспектів загальної проблеми, надаючи їй як 

теоретичного, так і практичного спрямування.  

Робота виконувалася відповідно до потреб сучасної педагогічної науки 

та шкільної практики, на засадах новітніх досягнень у галузі дидактики, 

психології, методики навчання іноземних мов і суміжних із ними наук. 

Підзвітна тема складається з таких компонентів: 

 Формування ключових компетентностей учнів 5–6 класів гімназій 

на уроках іноземної мови. 

 Методична сутність міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності та технології її формування в учнів гімназії. 

 Формування критичного мислення в учнів-підлітків як технології 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у 5–6 класах 

гімназій. 

 Технологія реалізації інтегрованих змістових ліній на уроках 

іноземної мови у 5–6 класів гімназій. 

 Створення системи вправ і завдань  для формування іншомовної 

міжкультурної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій у 

говорінні, аудіюванні, читанні та письмі. 

 Створення системи мовленнєвих ситуацій для навчання іноземних 

мов учнів 5–6 класів гімназій. 

 Рівні сформованості та критерії оцінювання  міжкультурної 

іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій. 
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Виконавець: РЕДЬКО ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ, 

 доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент,  

завідувач відділу навчання іноземних мов 

 

Терміни виконання: початок – 01.01.2020 р., 

                                     кінець   –  31.12.2022 р. 

 

Актуальність дослідження. Варіативність системи сучасної шкільної 

освіти, її тенденції на компетентнісні, розвивальні, особистісно орієнтовані 

технології навчання активізують необхідність створення умов для розкриття 

індивідуальних можливостей і творчого потенціалу кожного учня, 

проявлення в ньому потреби сформувати в собі здатність стати активним 

суб’єктом процесу соціалізації в сучасному світовому глобалізованому 

просторі. Вирішальна роль у цьому процесі належить іноземній мові як 

важливому засобу впливу на соціальну і комунікативну мобільність школяра, 

яка різнобічно сприяє формуванню його готовності до саморегуляції 

пізнавальної діяльності та самовдосконалення. Визначальне місце в цих 

трансформаційних процесах відводиться закладу загальної середньої освіти, 

у якому зміст навчання іноземної мови зумовлюється стратегічними 

напрямами розвитку сучасної шкільної освіти – спрямуванням навчальної 

діяльності на вироблення в учнів важливих життєвих компетентностей, 

необхідних для майбутнього самостійного життя незалежно від обраної 

професійної діяльності.  

Перехід на компетентнісні засади навчання поки що не належним 

чином відбито в навчальних програмах і підручниках, де домінує знаннєва 

компонента змісту. Діяльнісний складник, відповідальний за формування 

здатності й готовності учнів самостійно розв’язувати життєво важливі 

завдання, залишається недостатньо представленою в них. 

Компетентнісна парадигма навчання проявляється насамперед у 

процесі практичної діяльності, коли учні не тільки отримують певні 
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прагматично спрямовані знання, але й виконують систему навчальних дій, 

що забезпечують оволодіння цими знаннями у практичній діяльності. Лише 

за умови, що кожен учень особисто братиме участь у виконанні навчальних  

дій, усвідомить їх функціональне призначення у комплексі з іншими діями, 

він зможе набути досвіду життєдіяльності в оновленому соціумі.  

Успішне впровадження компетентнісної технології навчання 

різнобічно залежить від різних чинників, зокрема підручників, оскільки саме 

вони репрезентують зміст дій, що мають виконувати учні під час 

пред’явлення й активізації навчального матеріалу, відіграють роль засобу 

самореалізації усіх тих, хто їх використовує, та управління якістю освіти. 

Тільки дидактично доцільний добір їх змісту і методично виправдана його 

організація здатні забезпечувати ефективне формування іншомовних 

комунікативних умінь та успішне виконання компетентнісно орієнтованих 

цілей навчання, визначених чинними програмами. 

Основними напрямами компетентнісно орієнтованого змісту навчання 

іноземних мов у 5–6 класах гімназій є:  

а) дидактичне переосмислення сутності навчального матеріалу під 

кутом зору його доцільності, доступності, відповідності комунікативним 

потребам учнів молодшого шкільного віку, достатності для забезпечення 

їхніх комунікативних намірів;   

б) визначення значущих зв’язків вивченого матеріалу із життєвою 

практикою, що асоціюється з рівнем його прагматичності – сферами 

використання в реальних умовах спілкування;  

в) забезпечення ефективної активізації мовного матеріалу в різних 

видах мовленнєвої діяльності через умотивованість навчальних дій та 

використання оптимальної системи вправ і завдань та дидактично доцільних 

допоміжних матеріалів;  

г) сприяння усвідомленому й умотивованому засвоєнню учнями 

способів діяльності з навчальним іншомовним матеріалом у межах певного 
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кола понять, явищ, процесів, об’єктів, фактів, зокрема тем для спілкування, 

змісту мовного і мовленнєвого матеріалу, змісту правил-інструкцій тощо.  

Саме ці положення, на наш погляд, мають слугувати підґрунтям для 

побудови змісту компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у 

сучасній гімназії. 

Стан розроблення проблеми. Питання компетентнісно орієнтованого 

навчання не є новим для світового, зокрема європейського, соціуму. 

Різноманітні його аспекти як концептуальні орієнтири для здійснення змін у 

вітчизняній шкільній освіті розглядалися на різних державних і наукових 

рівнях стосовно різних навчальних предметів, зокрема й іноземних мов. 

Насамперед, це питання порушено в Загальноєвропейських рекомендаціях з 

мовної освіти, де чітко зазначено про важливість побудови змісту навчання 

на засадах компетентнісного підходу. Цей напрям став пріоритетним у змісті 

різноманітних декларацій і рекомендацій Ради Європи і, відповідно, 

державних освітніх документів європейських країн. 

Помітне місце він почав займати в освітній політиці України: відбулися 

кардинальні зміни у визначенні цілей і змісту навчання, описано його 

характеристики відповідно до низки шкільних курсів, проведено окремі 

наукові дослідження в межах деяких тем і предметів, які вивчаються у школі. 

У державних документах, які зорієнтовують і регламентують освітню 

політику України (Закони України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», Концепція Нової Української школи, Державний базової 

середньої освіти тощо), декларується компетентнісна парадигма вітчизняної 

шкільної освіти і йдеться про формування компетентної особистості 

сучасного школяра.     

Базові положення компетентнісного підходу до навчання викладено в 

наукових публікаціях українських учених-педагогів: Н.М. Бібік, Н.Б. Голуб, 

О.І. Локшиної, О.В. Овчарук, О.І. Пометун, О.Я. Савченко та ін. Певний 

відбиток ця проблема знайшла у сфері іншомовної освіти (Н.П. Басай,  Н.Ф. 

Бориско, Л.Я. Зєня, Л.В. Калініна, С.Ю. Ніколаєва, О.С. Пасічник, Т.К. 
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Полонська, В.Г. Редько, І.В. Самойлюкевич та ін.). Учені досліджують 

питання особливостей організації навчання на компетентнісних засадах, 

висвітлюють свої погляди на побудову змісту компетентнісно орієнтованого 

навчання іноземних мов, описують фрагменти компетентнісно орієнтованого 

змісту шкільних підручників іноземних мов тощо. Утім, глибокі й 

переконливі дослідження щодо організації та проведення компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій відсутні. 

Питання, що порушувалися деякими авторами наукових публікацій, побіжно 

розкривали проблему і, здебільшого, опосередковано були з нею пов’язані 

або узагальнено розглядалися в межах усього навчального процесу в 

закладах загальної середньої освіти. Результати здійснених досліджень не 

носили системного характеру і не узагальнювались. 

Наукові співробітники, які беруть участь у дослідженні заявленої теми, 

є розробниками Державних стандартів з іноземних мов (Редько В.Г.), 

авторами чинних навчальних програм для різних типів шкіл і всіх рівнів 

шкільної освіти (Редько В.Г.), авторами шкільних підручників і навчальних 

посібників (Пасічник О.С., Полонська Т.К., Редько В.Г.), більшість з яких 

мають гриф МОН України, монографій, навчально-методичних посібників, 

методичних рекомендацій для вчителів, електронних засобів навчання тощо. 

Дослідження ґрунтувалося на таких положеннях:  

 1) міжкультурна іншомовна комунікативна компетентність учнів 5–6 

класів гімназій – це сукупність набутих учнями знань, умінь, навичок, 

способів діяльності, ставлень, мотивів, необхідних для усвідомленого 

виконання комунікативних дій, спрямованих на оволодіння іншомовним 

спілкуванням у межах вимог навчальної програми; 

 2) міжкультурна іншомовна комунікативна компетентність – це 

інтегрована характеристика особистості учня, яка передбачає                                    

оволодіння ним досвідом іншомовного спілкування в усній та письмовій 

формах у межах програмових вимог і  засвоєння культурних цінностей 

народу, мова якого вивчається, що здійснюється у формі діалогу культур; 
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 3) формування міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності – це діяльність, яка організовується в межах таких 

структурних компонентів: мотиваційного (ставлення учнів до навчання й 

усвідомлення соціальної потреби в оволодінні іноземною мовою як засобом 

міжкультурного спілкування); когнітивного (знання, уміння, навички, досвід 

іншомовної комунікативної діяльності); діяльнісного (способи і форми 

виконання навчальних дій, спрямованих на усвідомлене оволодіння 

іншомовною комунікативною діяльністю); контрольно-оцінного 

(самооцінювання і самоконтроль рівня власних навчальних досягнень); 

рефлексивного (самоаналіз, самооцінка, самокорекція процесу і результатів 

навчання); 

4) цілі та зміст міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності передбачають оволодіння учнями іноземною мовою для 

задоволення різнобічних соціально-економічних і культурно-освітніх потреб 

життя в сучасному полікультурному та мультилінгвальному світовому 

просторі та розуміння особливостей інших культур і створюється на 

підґрунті таких компетентностей.  

 інформаційної (демонструвати вміння вчитися користуватися 

підручником, довідниковою літературою, зразками мовлення, словником, 

Інтернетом й іншими доступними джерелами; аналізувати, систематизувати, 

узагальнювати отриману з різних іншомовних джерел інформацію відповідно 

до власних вікових і потенційних можливостей, комунікативних ситуативних 

потреб і набутого навчального досвіду); 

 аксіологічної (висловлювати емоційно-оцінні ставлення до об’єктів 

спілкування; формулювати та відповідно до власних мовних можливостей 

обґрунтовувати оцінні судження і думки щодо предметів і явищ, довкола 

яких відбувається спілкування); 

 мовної (виявляти вміння доцільно користуватися лексичним і 

граматичним матеріалом для породження і сприймання іншомовних текстів); 
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 мовленнєвої (виявляти вміння організовувати, брати участь і 

підтримувати іншомовне спілкування в усній та письмовій формах, 

дотримуючись вербальних норм); 

 соціокультурної (оволодівати іноземною мовою у взаємозв’язку з 

культурою народу, що нею спілкується). 

 Дослідження проблеми компетентнісно спрямованого навчання 

іноземної мови учнів 5–6 класів гімназій дасть змогу внести певні корективи 

до змісту чинних навчальних програм, зорієнтувати діяльність авторів 

шкільної навчальної літератури відповідно до компетентнісної парадигми 

побудови її змісту, дозволить сформувати чіткі уявлення в учителів щодо 

організації їхньої діяльності на засадах компетентнісно орієнтованої 

методики. 

 Здійснене дослідження може слугувати науковим підґрунтям для його 

розвитку на наступних етапах навчання іноземних мов відповідно до 

освітнього досвіду, вікових можливостей та іншомовних комунікативних 

потреб учнів гімназій і ліцеїв. 

Об’єкт дослідження: процес навчання іноземних мов у гімназії. 

Предмет дослідження: дидактичні та методичні засади 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у 5–6 класах гімназій, 

зокрема  

 дидактичні та методичні функції мовленнєвих ситуацій як засобів 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів 

гімназій; 

 концептуальні засади проєктування, конструювання та апробації 

змісту шкільного підручника з іноземної мови як засобу компетентнісно 

орієнтованого навчання іншомовного спілкування. 

Мета дослідження: теоретично визначити й науково обґрунтувати 

методику компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 

класів гімназій, окреслити та схарактеризувати концептуальні засади 

проектування, конструювання й апробації змісту шкільного підручника як 
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полідидактичної системи навчальних дій учнів, які забезпечують формування 

і розвиток в учнів механізмів усного і писемного іншомовного спілкування та 

слугують учителеві методичною програмою його професійної діяльності в 

умовах компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування. 

Завдання дослідження:  

а) з’ясувати та обґрунтувати сутність теорії шкільного підручника з 

іноземної мови як педагогічної проблеми;  

б) визначити та обґрунтувати наукові підходи до проєктування змісту 

шкільного підручника з іноземної мови на засадах компетентнісно 

орієнтованого навчання; 

в) визначити, схарактеризувати та змоделювати систему дидактичних 

засобів компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов, презентовану 

у змісті підручника; 

г) визначити і дидактично обґрунтувати структуру шкільного 

підручника іноземної мови; 

д) схарактеризувати критерії оцінювання ефективності компетентнісно 

орієнтованого змісту шкільного підручника з іноземної мови; 

е) підготувати рукопис монографії «Шкільний підручник з іноземної 

мови: проєктування, конструювання, апробація»; 

д) підготувати матеріали до колективного методичного посібника 

«Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів 

гімназій» щодо ситуативного підходу до компетентнісного навчання іншомовного 

спілкування учнів 5–6 класів гімназій.  

Наукова новизна дослідження полягає: 

 у визначенні й науковому обґрунтуванні теоретико-методичних засад 

методики організації  компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов 

учнів 5–6 класів гімназій;  

 в обґрунтуванні дидактичної сутності ситуаційного підходу до 

компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування у 5–6 
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класах гімназій та створенні системи вправ і завдань для організації ситуаційного 

спілкування учнів; 

  у визначені дидактичних і методичних концептів для проєктування 

та конструювання компетентнісно орієнтованого змісту шкільного 

підручника з іноземної мови як засобу формування компетентної особистості 

учня, здатного за потреби використовувати іноземну мову як засіб 

міжкультурного спілкування. 

Загальна гіпотеза дослідження ґрунтувалася на припущенні, що цілі 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів 

гімназій будуть успішно реалізовані за певних умов:  

 формування міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності буде здійснюватися в особливому освітньому іншомовному 

комунікативному середовищі, яке сприятиме розвитку іншомовних 

пізнавальних інтересів учнів, забезпечуватиме формування міжкультурної 

іншомовної комунікативної компетентності та удосконалення їхнього 

навчального досвіду; 

 навчальна діяльність учнів і методична робота вчителя будуть 

скеровуватися підручником, зміст якого проектується як полідидактична 

система навчальних дій основних суб’єктів освітнього процесу, 

сконструйована на домінувальних у сучасній шкільній іншомовній освіті 

науково-теоретичних концептах: компетентнісному, комунікативному, 

діяльнісному, особистісно орієнтованому та культурологічному підходах. 

Методи дослідження: теоретичні (аналіз наукової та навчальної 

літератури, програм, концепцій; вивчення й узагальнення досвіду навчання 

іноземних мов в основній школі закладів загальної середньої освіти); 

емпіричні (бесіди з учителями й учнями, анкетування, педагогічне 

спостереження, моделювання, діагностування); експериментальні (апробація 

теоретичних положень, викладених у методичних рекомендаціях, змісті 

методичного посібника і монографії).   

Практичне значення дослідження полягає: 
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 у забезпеченні системи шкільної іншомовної освіти теоретико-

методичними засадами компетентнісно орієнтованого навчання іноземних 

мов учнів 5–6 класів гімназій, котрі висвітлено в методичному посібнику 

«Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 

класів гімназій»; 

  у підготовці монографії «Шкільний підручник з іноземної мови: 

проєктування, конструювання, апробація», у якій представлено 

концептуальні засади проєктування, конструювання й апробації 

компетентнісно орієнтованого змісту шкільного підручника з іноземної мови 

в закладах загальної середньої освіти, у тому числі у 5–6 класах гімназій. 

Зазначені результати дослідження можуть слугувати дидактичним і 

методичним підґрунтям для професійної діяльності вчителів і методистів з 

іноземних мов, а також авторів шкільної навчальної літератури у їхній 

підручникотворчій діяльності.  

Концепція дослідження базується на розумінні цілей, змісту і засобів 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів 

гімназій як структурного компонента всієї шкільної іншомовної освіти, і на 

основі системного підходу розглядається як цілісне утворення, що 

функціонує як підсистема в макроструктурі всієї системи та демонструє 

наступність і взаємодію із загальношкільним освітнім середовищем, 

ілюструючи динамічність свого розвитку та сприяючи оптимізації та 

ефективності всього навчального процесу.  

Розроблення наукових підходів до визначення окреслених цілей і 

змісту навчання здійснювалося відповідно до вікових особливостей і 

потенційних можливостей учнів зазначеного віку, їхніх інтересів, нахилів, 

мотивів, освітнього та життєвого досвіду, що зумовлює перегляд змісту 

шкільного підручника іноземної мови як основного засобу навчання, котрий 

забезпечує  виконання учнями системи навчальних дій, спрямованих на 

формування і розвиток міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності, зокрема становлення механізмів іншомовного спілкування в 



 36 

усній та письмовій формах у взаємозв’язку з оволодінням окремими 

аспектами культури народу, мова якого вивчається. Пріоритетними 

концептуальними засадами дослідження слугували компетентнісний, 

комунікативний, діяльнісний, особистісно орієнтований та культурологічний 

підходи до навчання іноземних мов учнів 5–6 класів, а також основні 

положення Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

Експериментальна база дослідження – експериментальні навчальні 

заклади відділу навчання іноземних мов: 

   Нововолинський ліцей № 1 Нововолинської міської ради Волинської 

 області;   

   Навчально-виховний комплекс (спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивчення іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія)        

№ 176 імені Мігеля де Сервантеса  міста Києва;   

   Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 ім. М.Й. Очерета; 

   Спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 125 м. Києва з поглибленим 

вивченням англійської мови; 

  Іванківський районний ліцей Київської області.  

Упровадження результатів дослідження. Проміжні та кінцеві 

результати дослідження упроваджувалися в процес навчання іноземних мов 

учнів 5–6 класів гімназій України, обласні інститути післядипломної 

педагогічної освіти, заклади вищої педагогічної освіти, що здійснюють 

підготовку майбутніх учителів іноземних мов. Окрім того, їх оприлюднено 

на різного рівня науково-методичних зібраннях для ознайомлення з ними 

працівників МОН України, науковців, методистів з іноземних мов, 

аспірантів, докторантів, учителів. 

Очікуваний соціальний ефект упровадження результатів 

наукового дослідження: підвищення якості навчання іноземних мов у 5–6 

класах гімназій відповідно до вимог сьогодення щодо рівнів володіння 

іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування та в контексті 
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компетентнісно орієнтованого  підходу до  навчання; створення передумов 

для  успішного вивчення іноземних мов в гімназіях. 

Структура дослідження. Педагогічне проектування змісту наукового 

дослідження узгоджується з його етапами і термінами виконання. 

І.  Пошуково-концептуальний (2020 р.). 

 ІІ.  Теоретико-моделювальний (2021 р.). 

 ІІІ. Узагальнювально-впроваджувальний (2022 р.). 

На І-му етапі  дослідження було визначено стан розроблення 

проблеми дослідження щодо конструювання змісту шкільного підручника 

іноземної мови як поліфункціональної дидактичної системи;  визначено 

базові поняття та теоретичні положення проблеми; підготовлено програму 

дослідження; розроблено план-проспект монографії «Шкільний підручник з 

іноземної мови: проєктування, конструювання, апробація»; теоретично 

обґрунтовано й апробовано концептуальні засади проєктування змісту 

шкільного підручника іноземної мови як поліфункціональної дидактичної 

системи; підготовлено матеріали до розділу монографії щодо теорії 

шкільного підручника з іноземної мови як педагогічної проблеми; розкрито й 

схарактеризовано дидактичну сутність ситуаційного підходу до 

компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів 5–6 

класів гімназій; визначено й обґрунтовано дидактичні та методичні функції 

мовленнєвих ситуацій у процесі компетентнісно орієнтованого навчання 

іншомовного спілкування учнів 5–6 класів гімназій; проведено анкетування 

вчителів іноземних мов щодо різноманітних аспектів компетентнісно 

орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів 5–6 класів гімназій і 

функцій шкільного підручника як засобу компетентнісно орієнтованого 

навчання іншомовного спілкування учнів закладів загальної середньої освіти; 

апробовано основні теоретичні положення, викладені в підготовлених 

розділах монографії та методичного посібника; підготовлено статті, 

матеріали конференцій і тези з теми дослідження.  
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ІІ-ий етап дослідження було присвячено проєктуванню та 

дидактичному моделюванню змісту компетентнісно орієнтованого навчання 

іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій;  визначенню, охарактеризуванню та 

моделюванню системи дидактичних засобів компетентнісно орієнтованого 

навчання іноземних мов, презентованої у змісті підручника; визначенню й 

дидактичному обґрунтуванню структури шкільного підручника  іноземної 

мови; характеризуванню сутності оцінювання ефективності змісту шкільного 

підручника з іноземної мови; окресленню, обґрунтуванню й апробуванню у 

шкільній практиці етапів роботи над ситуативним мовленням; підготовці 

рукопису розділів до монографії «Шкільний підручник з іноземної мови: 

проєктування, конструювання, апробація» і підрозділів до колективного 

методичного посібника «Методика компетентнісно орієнтованого навчання 

іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій»; оприлюдненню у науковій пресі 

проміжних результатів дослідження.  

На ІІІ-му етапі дослідження здійснено узагальнення та 

систематизацію теоретичних положень дослідження; коригування змісту 

монографії та методичного посібника за результатами їх апробації; 

упровадження наукових результатів дослідження в освітню практику та його 

моніторинг; виявлення соціального ефекту впровадження результатів 

дослідження; підготовку до видання рукописів монографії та методичного 

посібника; підготовку заключного наукового звіту. 

Результати наукового дослідження.  

Наукова продукція – 1: 

рукопис монографії «Шкільний підручник з іноземної мови: 

проєктування, конструювання, апробація» (12,0 авт. арк.). 

Виробничо-практична продукція – 1:  

рукопис методичного посібника «Методика компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій» (14,0 авт. 

арк.; у співавторстві). 

Розділи у наукових працях, статті, тези і матеріали конференцій.  
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Виконавець: ПОЛОНСЬКА ТАМАРА КОСТЯНТИНІВНА, 

 кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,  

провідний науковий співробітник відділу навчання іноземних мов     

         

Терміни виконання: початок – 01.01.2017 р.,  

                                       кінець   – 31.12.2019 р. 

 

Актуальність дослідження. Вибір наукового дослідження зумовлений 

трансформаціями, що активно відбуваються впродовж останнього 

десятиліття в галузі шкільної іншомовної освіти. У її цілях чітко 

простежується тенденція на компетентнісно орієнтоване навчання 

іншомовного спілкування. Передбачається виконання учнями навчальних 

дій, спрямованих на формування іншомовної предметної та ключових 

компетентностей, що проявляється в готовності учнів практично 

застосовувати здобуті знання, сформовані вміння й навички, способи 

діяльності для використання пізнавальних і комунікативних завдань. 

           Визначення для дослідження першого – адаптаційного – циклу 

навчання в гімназії (5–6 класи) викликано, насамперед, дотриманням 

принципу наступності в наукових пошуках, оскільки попереднє дослідження 

було спрямоване на розгляд дидактичних і методичних засад компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі. Окрім того, на 

цьому етапі простежуються кількісні та якісні зміни в навчальних 

потенційних можливостях учнів, збільшується обсяг мовного, мовленнєвого 

та інформаційного матеріалу, який долучається до змісту навчання. Учні 

гімназії вже набули достатнього навчального, у тому числі й іншомовного 

комунікативного досвіду, що створює підґрунтя для виконання нескладних 

творчих дій з метою формування міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності як стратегічної мети навчання іноземної мови в закладах 

загальної середньої освіти.  

 Визначальними методологічними засадами для проведення дослідження 
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слугували  компетентнісний, комунікативний, особистісно орієнтований, 

діяльнісний і культурологічний підходи. 

Як засвідчує науковий педагогічний досвід, компетентнісний підхід до 

навчання трансформується в суспільно значуще явище, яке стає 

пріоритетним у формуванні освітньої політики України. А відтак, набуття 

учнями компетентностей – актуальна стратегія державної політики, котра 

потребує кардинальних змін у різноманітних сферах вітчизняної іншомовної 

освіти. 

 Вихідні дані для проведення дослідження. Базові положення 

компетентнісного підходу до навчання закладено в Концепції Нової 

української школи, у Державному стандарті початкової освіти, у чинних 

навчальних і модельних програмах з іноземних мов для 5–9 класів закладів 

загальної середньої освіти, а також висвітлено в наукових публікаціях 

українських учених-педагогів: Н.М. Бібік, О.І. Локшиної, О.В. Овчарук, О.І. 

Пометун, О.Я. Савченко та ін. Певний відбиток ця проблема знайшла у 

працях українських дослідників у сфері іншомовної освіти (Н.Ф. Бориско, 

Л.Я. Зєня, Л.В. Калініна, С.Ю. Ніколаєва, І.В. Самойлюкевич та ін.) і 

наукових співробітників відділу навчання іноземних мов Інституту 

педагогіки НАПН України (Н.П. Басай, О.С. Горошкін, О.С. Пасічник, Т.К. 

Полонська, В.Г. Редько).  

 Як засвідчує аналіз науково-методичної літератури із зазначеної 

проблеми, деякі аспекти застосування компетентнісного підходу в навчанні 

іноземних мов учнів основної школи були предметом розгляду окремих 

науковців і практиків, проте системного дослідження щодо трактування 

іншомовних ключових компетентностей на цьому етапі нами не було 

виявлено.  Бракувало  ґрунтовних досліджень щодо прийомів формування та 

розвитку критичного мислення учнів 5–6 класів гімназій на уроках іноземної 

мови. Існувала необхідність розроблення системи вправ і завдань для 

формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 

5–6 класів гімназій в аудіюванні, читанні та письмі.  Сучасна теорія  і 



 41 

практика  навчання іноземних мов учнів основної школи потребує також 

глибокого осмислення й обґрунтування  змісту наскрізних змістових ліній і 

способів їх реалізації у процесі навчання іноземних мов учнів 5–6 класів 

гімназій.  

Наявний науковий доробок автора. Дослідниця є співавтором 

наукової (концепція, монографії), навчальної (навчально-методичний 

посібник) і виробничо-практичної продукції (методичні рекомендації) з 

різних питань компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 

початкової і профільної школи, автором підручників з англійської мови для 

5–6 класів ЗЗСО.  

Об’єкт дослідження: процес навчання іноземних мов у гімназії.  

Предмет дослідження: дидактичні та методичні засади 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у 5–6 класах гімназій, 

зокрема засади реалізації наскрізних змістових ліній на уроках іноземних 

мов, технології розвитку критичного мислення як засобу формування мовної 

особистості учнів, методи формування міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності (в аудіювання, читанні та письмі).  

Основна мета дослідження: теоретично визначити, науково 

обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність методів 

реалізації наскрізних змістових ліній, формування міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності (в аудіювання, читанні та письмі) і 

критичного мислення учнів 5–6 класів гімназій. 

Завдання дослідження:  

1. Визначити стан розроблення проблем дослідження щодо реалізації 

наскрізних змістових ліній, формування міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності та розвитку критичного мислення  учнів 5–6 

класів гімназій у педагогічній науці та освітній практиці.   

2. Теоретично обґрунтувати педагогічні засади реалізації наскрізних 

змістових ліній на уроках іноземних мов у 5–6 класах гімназій.  

3. Розробити й охарактеризувати систему вправ і завдань для 
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формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 

5–6 класів гімназій в аудіюванні, читанні та письмі та апробувати її в 

закладах загальної середньої освіти.  

4. Розкрити сутність критичного мислення як технології 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів-підлітків. 

Визначити й охарактеризувати ефективні методи формування та розвитку 

критичного мислення учнів 5–6 класів гімназій на уроках іноземної мови. 

5. Науково обґрунтувати та розробити методичні рекомендації 

«Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності 

учнів 5–6 класів гімназій» (у співавторстві). 

6. Підготувати рукописи методичного посібника та методичних 

рекомендацій (у співавторстві) та апробувати їх основні науково-теоретичні 

положення. 

7. Апробувати основні теоретичні положення, викладені в 

підготовлених  розділах методичного посібника і методичних рекомендацій. 

  Для реалізації поставлених завдань використано такі методи 

дослідження: теоретичний аналіз наукової літератури, навчальних програм, 

підручників і посібників із досліджуваної проблеми; педагогічне 

спостереження за навчальним процесом; бесіди; анкетування; апробація 

теоретичних положень, викладених у підрозділах методичних рекомендацій і 

навчально-методичного посібника; аналіз отриманих результатів. 

 Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягали у розробленні системи вправ і завдань для формування 

міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності в аудіюванні, 

читанні та письмі з урахуванням сучасних умов і тенденцій відповідно до 

компетентнісного підходу в навчанні іноземних мов; в обґрунтуванні 

педагогічних засад реалізації наскрізних змістових ліній та визначенні 

способів їх реалізації у процесі навчання іноземних мов учні 5–6 класів 

гімназій; у визначенні та характеристиці ефективних методів формування та 
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розвитку критичного мислення учнів 5–6 класів гімназій на уроках іноземної 

мови.  

Практичне значення роботи отриманих результатів вбачається в 

широкому впровадженні підготовлених підрозділів методичного посібника  і 

методичних рекомендацій в освітній процес основної школи та навчально-

виховний процес інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також 

лінгвістичних закладів вищої освіти у процесі підготовки майбутніх учителів 

іноземних мов. Вони також стануть у нагоді авторам навчальної літератури з 

іноземних мов для основної школи, аспірантам і докторантам, які працюють 

над дослідженням різних аспектів навчання іноземних мов в гімназіях. 

Апробація й упровадження результатів дослідження здійснювалося 

шляхом їх обговорення на засіданнях відділу, низки науково-практичних 

конференцій і семінарів для науковців і педагогів; висвітлення у фахових 

наукових журналах і збірниках, на сайті Інституту педагогіки НАПН 

України. Окремі підрозділи методичного посібника і методичних 

рекомендацій апробовано в експериментальних навчальних закладах відділу. 

Очікуваний соціальний ефект упровадження результатів 

дослідження: підвищення якості навчання іноземних мов у 5–6 класах 

гімназій відповідно до вимог сьогодення щодо рівнів володіння іноземною 

мовою як засобом міжкультурного спілкування та в контексті 

компетентнісно орієнтованого  підходу до  навчання; створення передумов 

для  успішного вивчення іноземних мов в гімназіях. 

Експериментальна база дослідження: експериментальні навчальні 

заклади відділу:  

 1. Нововолинський ліцей № 1 Нововолинської міської ради Волинської 

області. 

 2. Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 ім. М.Й. Очерета. 

 3. Навчально-виховний комплекс (спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим   вивченням іспанської мови –   суспільно-гуманітарна гімназія)      

№ 176 імені Мігеля де Сервантеса м. Києва. 
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3.  Спеціалізована школа  І–ІІІ ступенів № 125 м. Києва з поглибленим 

вивченням англійської мови; 

4. Іванківський районний ліцей Київської області. 

Організація дослідження. Дослідження здійснювалося у три етапи: 

І-ий етап –  пошуково-концептуальний (2020 рік); 

ІІ-ий етап – теоретико-моделювальний (2021 рік); 

ІІІ-ій етап – узагальнювально-впроваджувальний (2022 рік). 

На І-му етапі  дослідження було вивчено й проаналізовано науково-

педагогічну вітчизняну і зарубіжну літературу з окресленої проблеми; 

визначено базові поняття та теоретичні положення; підготовлено програму 

дослідження; визначено стан розроблення проблеми дослідження щодо 

реалізації наскрізних змістових ліній на уроках іноземних мов у гімназіях; 

проаналізовано чинні підручники англійської мови для 5–6 класів  гімназії 

щодо відображення у їх змісті наскрізних змістових ліній; охарактеризовано 

зміст наскрізних змістових ліній, виокремлених у чинній навчальній 

програмі з іноземних мов, і визначено способи їх реалізації у процесі 

навчання іноземних мов учні 5–6 класів гімназій; розроблено й 

охарактеризовано вправи і завдання для формування міжкультурної 

іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій в 

аудіюванні; проведено анкетування вчителів іноземних мов різних регіонів 

України з окремих питань компетентнісно орієнтованого навчання іноземних 

мов учнів 5–6 класів гімназій (у співавторстві); підготовлено план-проспект 

методичних рекомендацій «Формування міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій» (у співавторстві); 

апробовано основні теоретичні положення, викладені в підготовленому 

підрозділі методичного посібника, щодо реалізації наскрізних змістових  

ліній у процесі навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій; 

підготовлено статті, матеріали конференцій і тези з теми дослідження.  

На ІІ-му етапі дослідження розроблено й охарактеризовано систему 

вправ і завдань для формування міжкультурної іншомовної комунікативної 
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компетентності учнів 5–6 класів гімназій в читанні й письмі та апробовано її 

в експериментальних навчальних закладах відділу; проаналізовано проблему 

розвитку критичного мислення як технологію компетентнісно орієнтованого 

навчання іноземних мов учнів-підлітків; визначено й охарактеризовано 

ефективні методи формування критичного мислення учнів 5–6 класів 

гімназій на уроках іноземної мови; науково обґрунтовано та розроблено 

методичні рекомендації «Формування міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій», підготовлено їх 

рукопис до видання (у співавторстві); підготовлено рукопис підрозділів до 

колективного методичного посібника «Методика компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій»; 

оприлюднено у фаховій науковій пресі проміжні результати дослідження.  

На ІІІ-му етапі дослідження здійснено узагальнення та 

систематизацію теоретичних положень дослідження, апробацію рукопису 

методичних рекомендацій «Формування міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій» і підрозділів 

методичного посібника «Методика компетентнісно орієнтованого навчання 

іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій» та їх коригування за результатами  

апробації; підготовку методичного посібника  до видання. 

Результати наукового дослідження.  

Виробничо-практична продукція – 2:  

рукопис методичного посібника «Методика компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій» (14 авт. 

арк.; у співавторстві); 

рукопис методичних рекомендацій «Формування міжкультурної 

іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій» (2,0  

авт. арк.; у співавторстві). 

Розділи у наукових працях, статті, тези і матеріали конференцій.   
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Виконавець: Горошкін Ігор Олександрович, 

 кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу 

навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України 

 

Терміни виконання: початок – 01.01.2020 р., 

     кінець – 31.12.2022 р.  

 

 

Актуальність дослідження. У сучасних соціокультурних умовах 

важливу роль відіграє іноземна мова як важливий засіб формування 

соціальної й комунікативної мобільності учня. Дидактико-розвивальний 

потенціал іноземної мови як навчального предмета полягає в її можливості 

формувати в учнів ключові компетентності. Наявність в учнів гімназії 

іншомовного досвіду, здобутого в початковій школі, створює передумови для 

організації системної роботи з формування в них ключових компетентностей, 

усвідомленого та систематичного опанування іноземної мови на основі 

розширення тематики спілкування. Вивчення психологічних і педагогічних  

джерел засвідчує, що перехід учнів із початкової до основної школи є одним 

із найскладніших періодів, оскільки, з одного боку, для учнів суттєво 

змінюються характеристики соціального середовища, до яких вони змушені 

адаптуватися, а з іншого, – змінюється організація освітнього процесу. Зазнає 

змін і сам учень як суб’єкт освітнього процесу. Він здебільшого готовий до 

колективної взаємодії, охоче опановує новий матеріал, його мислення 

набуває аналітичних ознак. Його приваблює самостійна робота, можливість 

дізнаватися щось нове. Разом із самостійністю мислення розвивається й 

критичність. На відміну від молодшого школяра, який приймає все на віру, 

підліток висуває вищі вимоги до змісту, він очікує переконливості. 

Молодших підлітків цікавить зміст, що потребує самостійних дій, 

розширення світогляду. Кожна нова тема викликає інтерес. Завдання 

педагогів полягає в тому, щоб зберегти цей інтерес, розвивати його.  
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Компетентнісна парадигма навчання проявляється насамперед у 

процесі практичної діяльності, коли учні не тільки отримують певні 

прагматично спрямовані знання, а й виконують систему навчальних дій, що 

забезпечують оволодіння цими знаннями у практичній діяльності. Однією з 

компетентностей, визначених чинними нормативними освітніми 

документами, є володіння іноземною мовою на рівні, достатньому для участі 

в ситуаціях реальної міжкультурної взаємодії. Лише за умови, що кожен 

учень особисто братиме участь у виконанні навчальних дій, усвідомить їх 

функціональне призначення в комплексі з іншими діями, він зможе набути 

досвіду ефективної життєдіяльності в оновленому соціумі. Це зумовлює 

необхідність розроблення й застосування в освітньому процесі мовленнєвих 

ситуацій, зміст яких спонукає учнів до комунікації, міркувань, припущень, 

прогнозів, обстоювання думок.  

Дидактично доцільний добір їх сприяє ефективному формуванню 

іншомовних комунікативних умінь та успішному виконанню компетентнісно 

орієнтованих цілей навчання, визначених чинними програмами. Урахування 

в освітньому процесі принципу ситуативності (уперше був відображений у 

навчальних програмах 2001 року) зумовлює застосування мовленнєвих 

ситуацій, під якими розуміють: 1) сукупність обставин, у яких відбувається 

спілкування; 2) систему мовленнєвих і немовленнєвих умов, необхідних і 

достатніх для здійснення мовленнєвої дії.  

Оскільки зміст компетентнісного навчання іноземних мов доцільно 

будувати на засадах «діалогу культур», важливим є також питання добору 

соціокультурних відомостей та шляхів їх уведення в освітній процес  та 

активізації в ситуативному мовленні учнів. Оволодіння учнями 

соціокультурними відомостями сприятиме формуванню в них цілісної 

картини полікультурного світу з усвідомленням власної національної 

самобутності та культурної ідентичності тощо.  

З огляду на це планова тема відділу навчання іноземних мов 

«Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 
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класів гімназій» дала змогу конкретизувати окремі складники іншомовного 

освітнього процесу у 5–6 класах та розробити для вчителів методичні 

рекомендації, що сприятимуть реалізації компетентнісного підходу в гімназії.   

Об’єкт дослідження: процес навчання іноземних мов у гімназії.  

Предмет дослідження: методика компетентнісно орієнтованого 

навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій та засоби її реалізації, 

зокрема:  

 формування ключових компетентностей учнів 5–6 класів гімназії на 

уроках іноземної мови; 

 система мовленнєвих ситуацій для навчання іншомовного 

спілкування учнів 6 класів у процесі компетентнісно орієнтованого навчання; 

  система вправ і завдань для ситуативного навчання іншомовного 

спілкування учнів 6 класів; 

 міжкультурна іншомовна комунікативна компетентність та засоби її 

формування в учнів 5–6 класів гімназій. 

Мета: розробити та обґрунтувати методику формування ключових 

компетентностей учнів 5–6 класів, визначити та схарактеризувати систему 

мовленнєвих ситуацій, як засобів компетентнісно орієнтованого навчання 

іншомовного спілкування учнів 5–6 класів гімназій, визначити рівні 

сформованості та критерії оцінювання міжкультурної іншомовної 

комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій. 

Завдання дослідження:  

 визначити, схарактеризувати й апробувати систему навчальних дій 

учнів 5–6 класів, спрямованих на оволодіння ключовими компетентностями; 

 визначити, дидактично обґрунтувати й апробувати у шкільній 

програмі систему вправ і завдань для формування ключових 

компетентностей учнів 5–6 класів гімназій; 

  визначити стан розроблення проблеми дослідження щодо 

використання мовленнєвих ситуацій на уроках іноземних мов у 6 класах; 
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 створити, дидактично та методично обґрунтувати й апробувати у 

шкільній практиці систему мовленнєвих ситуацій для навчання іншомовного 

спілкування учнів 6 класів у процесі компетентнісно орієнтованого навчання; 

 визначити, дидактично обґрунтувати й апробувати у шкільній 

програмі комплекси вправ і завдань для ситуативного навчання іншомовного 

спілкування учнів 6 класів; 

 визначити та обґрунтувати сутність і компонентний склад 

міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів 

гімназій; 

 визначити рівні сформованості та критерії оцінювання 

міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів 

гімназій; 

 підготувати рукописи методичного посібника і методичних 

рекомендацій (у співавторстві) та апробувати їх основні науково-теоретичні 

положення. 

Для реалізації поставлених завдань використано такі методи 

дослідження:  

теоретичні (аналіз наукової та навчальної літератури, програм, 

концепцій; вивчення й узагальнення досвіду навчання іноземних мов в 

основній школі закладів загальної середньої освіти); емпіричні (бесіди з 

учителями й учнями, анкетування, педагогічне спостереження, моделювання, 

діагностування);  

експериментальні (апробація теоретичних положень, викладених у 

змісті методичного посібника і методичних рекомендацій).   

 Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягають у: 

 теоретичному обґрунтуванні психолого-педагогічних засад 

формування ключових компетентностей учнів 5–6 класів;  

 визначенні та обґрунтуванні дидактико-розвивального потенціалу 

мовленнєвих ситуацій на уроках іноземних мов у 5–6 класах;  
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 визначенні й обґрунтуванні сутності та компонентного складу 

міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів 

гімназій; 

 визначенні рівнів сформованості та критеріїв оцінювання 

міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів 

гімназій;  

 у розробленні системи  мовленнєвих ситуацій для навчання 

іноземних мов учнів 6 класу у процесі компетентнісно орієнтованого 

навчання;  

 в обґрунтуванні класифікації мовленнєвих ситуацій для навчання 

іноземних мов учнів 5–6 класів;  

 підготовці рукописів методичного посібника й методичних 

рекомендацій (у співавторстві) та апробуванні їх основних науково-

теоретичних положень.  

Практичне значення роботи отриманих результатів полягає в 

широкому впровадженні підготовлених підрозділів методичного посібника 

«Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 

класів гімназій» і методичних рекомендацій «Формування міжкультурної 

іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій» в 

освітній процес закладів загальної середньої освіти.  

Результати дослідження  можуть бути впроваджені в освітній процес 

закладів післядипломної педагогічної освіти, гуманітарних (лінгвістичних) 

закладів вищої освіти у процесі підготовки майбутніх учителів іноземних 

мов.  

Вони стануть у нагоді авторам навчальної літератури з іноземних мов 

для основної школи, аспірантам і докторантам, які працюють над 

дослідженням різних аспектів навчання іноземних мов в гімназіях. 

Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювалося 

шляхом їх обговорення на засіданнях відділу, низки науково-практичних 

конференцій і семінарів для науковців і педагогів; висвітлення у фахових 
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наукових журналах і збірниках, на сайті Інституту педагогіки НАПН 

України. Окремі підрозділи методичного посібника і методичних 

рекомендацій апробовано в експериментальних навчальних закладах відділу. 

Соціальний ефект упровадження результатів дослідження: 

підвищення якості навчання іноземних мов у 5–6 класах гімназій відповідно 

до вимог сьогодення щодо рівнів володіння іноземною мовою як засобом 

міжкультурного спілкування та в контексті компетентнісно орієнтованого  

підходу до  навчання; створення передумов для  успішного вивчення 

іноземних мов в гімназіях. 

Експериментальна база дослідження: експериментальні навчальні 

заклади відділу:  

 1. Нововолинський ліцей № 1 Нововолинської міської ради Волинської 

області. 

 2. Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 ім. М.Й. Очерета. 

3. Навчально-виховний комплекс (спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія)     

№ 176 імені Мігеля де Сервантеса м. Києва. 

4.  Спеціалізована школа  І–ІІІ ступенів № 125 м. Києва з поглибленим 

вивченням англійської мови. 

5. Іванківський районний ліцей Київської області. 

Організація дослідження. Дослідження здійснювалося у три етапи: 

І-ий етап –  пошуково-концептуальний (2020 рік); 

ІІ-ий етап – теоретико-моделювальний (2021 рік); 

ІІІ-ій етап – узагальнювально-впроваджувальний (2022 рік). 

На І-му етапі  дослідження було вивчено й проаналізовано науково-

педагогічну вітчизняну і зарубіжну літературу з окресленої проблеми; 

визначено базові поняття та теоретичні положення дослідження; 

підготовлено програму дослідження; визначено стан розроблення проблеми 

дослідження щодо формування ключових компетентностей учнів 5–6 класів 

гімназій, використання мовленнєвих ситуацій на уроках іноземних мов у 
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педагогічній науці та освітній практиці; проаналізовано програму з 

іноземних мов щодо наступності формування ключових компетентностей 

учнів 5–6 класів з урахуванням їхнього навчального досвіду,  чинні 

підручники англійської мови для 5–6 класів основної школи щодо 

відображення в їх змісті мовленнєвих ситуацій; розроблено й 

охарактеризовано мовленнєві ситуації для формування міжкультурної 

іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій в 

аудіюванні; проведено анкетування вчителів іноземних мов різних регіонів 

України з окремих питань компетентнісно орієнтованого навчання іноземних 

мов учнів 5–6 класів гімназій (у співавторстві); апробовано основні 

теоретичні положення, викладені в підготовленому підрозділі методичного 

посібника, щодо формування ключових компетентностей учнів 5–6 класів у 

процесі навчання іноземних мов; підготовлено статті, матеріали конференцій 

і тези з теми дослідження.  

На ІІ-му етапі дослідження визначено дидактико-розвивальний 

потенціал мовленнєвих ситуацій на уроках іноземних мов у 5–6 класах; 

створено, дидактично та методично обґрунтовано й апробовано в шкільній 

практиці систему мовленнєвих ситуацій для навчання іноземних мов учнів 6 

класу у процесі компетентнісно орієнтованого навчання; обґрунтовано 

класифікацію мовленнєвих ситуацій для навчання іноземних мов учнів 5–6 

класів; визначено й обґрунтовано сутність і компонентний склад 

міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів 

гімназій; підготовлено рукописи підрозділів до колективного методичного 

посібника «Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов 

учнів 5–6 класів гімназій», підготовлено окремі підрозділи до методичних 

рекомендацій «Формування міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності учнів 5–6 класів гімназій» (у співавторстві); підготовлено 

статті, матеріали конференцій і тези з теми дослідження; оприлюднено у 

фаховій науковій пресі проміжні результати дослідження. 



 53 

На ІІІ-му етапі дослідження здійснено узагальнення та 

систематизацію теоретичних положень дослідження, апробацію підрозділів 

методичного посібника «Методика компетентнісно орієнтованого навчання 

іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій» і методичних рекомендацій 

«Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності 

учнів 5–6 класів гімназій»; підготовку статей, матеріалів конференцій і тез з 

теми дослідження, їх коригування за результатами апробації; підготовку 

рукописів методичного посібника й методичних рекомендацій до видання. 

Результати наукового дослідження:  

1) рукопис методичного посібника «Методика компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій» (у 

співавторстві); 

2) рукопис методичних рекомендацій «Формування міжкультурної 

іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій» (у 

співавторстві); 

3) розділи у наукових працях; 

4)  статті, тези, матеріали конференцій.   
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Виконавець:  ПАСІЧНИК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент, 

старший науковий співробітник  

 

Термін виконання: початок – 01.01.2020 р., 

           кінець – 31.12.2022 р. 

 

 

Актуальність дослідження: За останні два десятиліття у вітчизняній 

освіті нагромаджено значний досвід модернізації змісту і методики навчання 

в напрямі забезпечення її компетентнісної зорієнтованості. Зокрема було 

прийнято ряд нормативних документів (навчальні програми, Державні 

стандарти, концепції тощо), які акцентують увагу на розвивальних цілях 

шкільної освіти, визначають навчальне співробітництво, пошукові та творчі 

завдання як пріоритетні види діяльності для формування як предметних, так і 

загальнонавчальних компетентностей учнів. Окрім того, у науковій 

педагогічній, психологічній та дидактичній літературі обґрунтовано 

термінологічний апарат компетентнісного навчання, описано численні 

наукові розвідки з моделювання змісту та організаційних форм його 

реалізації й оцінювання результатів засвоєння учнями. 

Загалом, упровадження компетентнісного підходу є системним і 

багатовимірним процесом, який цілеспрямовує всі компоненти навчального 

процесу на особистісно-діяльнісну та результативну освіту. Водночас, варто 

пам’ятати, що кожен етап навчання має свої особливості, які зумовлюються 

психофізіологічними особливостями учнів, їхніми пізнавальними 

можливостями та запитами. Відтак, у процесі моделювання змісту 

компетентнісного навчання та методів оволодіння ним необхідно 

максимально враховувати ці та інші вікові особливості учнів. Так, 

багаторічні спостереження педагогів, психологів, а також фізіологів свідчать 
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про те, що перехід учнів із початкової до основної школи вважається одним 

із найскладніших періодів, оскільки, з одного боку, для дітей суттєво 

змінюються характеристики соціального середовища, до котрих вони 

змушені адаптуватися, а з іншого, – змінюються темп і вимоги навчального 

процесу. Також змін зазнає і «психопортрет» самих школярів – у них 

формується власна «Я-концепція» та самосвідомість, вони готові до 

систематичного навчання та колективної взаємодії, охоче беруться за 

вивчення нового матеріалу, мислення набуває аналітичних ознак. У свою 

чергу, оновлення змісту навчання в основній школі, його зорієнтованість на 

формування в учнів набору відповідних ключових компетентностей 

потребують переосмислення психофізіологічних особливостей 10–12-річних 

підлітків із метою визначення їхньої готовності до навчання в умовах 

оновлених вимог і забезпечення належної результативності навчального 

процесу. 

Однією з компетентностей, визначених чинними нормативними 

освітніми документами, є володіння іноземною мовою на рівні, достатньому 

для участі в ситуаціях реальної міжкультурної взаємодії. Наявність 

іншомовного досвіду, здобутого в початковій школі, створює передумови для 

усвідомленого та систематичного опанування іноземною мовою в 5–6 класах 

на основі розширеної тематики.  

Донині традиційним уважається підхід до конкретизації змісту 

навчання через так званий тематичний поділ, який, як уважається, дає змогу 

оптимально визначити інформаційне поле, у межах якого здійснюватиметься 

розширення мовного інвентаря учнів та яке визначатиме вектор і контекст, 

відповідно до яких здійснюватиметься формування вмінь і навичок учнів. 

Проте в методичній літературі існує чимало зауважень щодо добору змісту 

навчання (а також організації процесу оволодіння мовою) за тематичним 

принципом. Така критика є обґрунтованою, оскільки в умовах реального 

життя спілкування рідко обмежується темою. Якщо добирати матеріал лише 

за темами, справжнє спілкування значною мірою ризикує залишитися 
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осторонь. Натомість, пропонується будувати процес оволодіння мовою на 

основі принципу ситуативності (уперше був відображений у навчальних 

програмах 2001 року) та здійснювати навчання в за допомогою мовленнєвих 

ситуацій, під якими розуміється: 1) сукупність обставин, у яких реалізується 

спілкування; 2) система мовленнєвих і немовленнєвих умов, необхідних і 

достатніх для здійснення мовленнєвої дії. Кожна з таких ситуацій 

спілкування далеко не завжди характеризується тематичною єдністю. Цей 

аспект потребує особливої уваги науковців, оскільки існує потреба 

збалансувати два принципи (тематичного поділу та ситуативності) у процесі 

навчання іноземної мови на засадах компетентнісно орієнтованого підходу та 

розробити систему рекомендацій для навчання різних видів мовленнєвої 

діяльності (насамперед, продуктивних – говоріння та письма).  

Беручи до уваги те, що зміст компетентнісного навчання іноземних мов 

доцільно будувати на засадах «діалогу культур», важливим є питання добору 

соціокультурної інформації, а також особливості її активізації в 

ситуативному мовленні учнів. Оволодіння знаннями про соціокультурні 

об’єкти сприятиме формуванню цілісної картини полікультурного світу у 

свідомості учня з усвідомленням власної національної приналежності та 

культурної ідентичності тощо.  

Відтак, планова тема відділу навчання іноземних мов «Методика 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів 

гімназій» дала змогу конкретизувати компоненти змісту навчання іноземних 

мов у 5–6 класах та окреслити рекомендації для авторів підручників, 

учителів, які сприятимуть реалізації засад компетентнісного навчання 

іноземних мов в основній школі.   

Об’єкт дослідження:  процес навчання іноземних мов у гімназії. 

Предмет дослідження: дидактичні та методичні засади побудови 

змісту компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у 5–6 класах 

гімназій; психологічні, когнітивні та вікові особливості учнів 5–6 класів; 

дидактико-методичні засади реалізації ситуативного підходу в процесі 
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формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 

основної школи.    

Мета дослідження: проаналізувати науково-педагогічні засади 

побудови змісту компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов для 

учнів 5–6 класів гімназій; визначити й охарактеризувати зміст і структуру 

соціокультурного компонента (відповідно до процесів засвоєння іноземної 

мови, вікових можливостей, пізнавальних інтересів учнів молодшого 

шкільного віку та цілей навчання іноземної мови у 5–6 класах); визначити 

шляхи реалізації принципу ситуативності з метою забезпечення 

компетентнісної спрямованості процесу навчання; обґрунтувати прийоми 

ефективного оволодіння мовним і мовленнєвим матеріалом у процесі 

навчання іноземної мови, експериментально перевірити їх валідність. 

Основні завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан розробленості проблеми навчання іноземних мов у       

5–6 класах гімназії на засадах компетентнісного підходу в теорії і 

педагогічній практиці (вітчизняний і зарубіжний досвід). 

2. З’ясувати психологічні та вікові особливості учнів 5–6 класів і рівень 

їхньої потенційної готовності до оволодіння іноземною мовою з метою 

обґрунтування дидактико-методичних положень організації компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов. 

3. Розробити й охарактеризувати систему вправ і завдань для 

формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 

5–6 класів гімназій в говорінні (діалогічне та монологічне мовлення).  

4. Визначити й науково обґрунтувати компоненти міжкультурної 

іншомовної комунікативної компетентності та особливості її формування в 

учнів 5–6 класів на засадах методичного принципу «діалогу культур». 

5. Обґрунтувати раціональні прийоми ефективного оволодіння мовним 

і мовленнєвим матеріалом у процесі навчання іноземної мови учнів 5–6 

класів гімназій. 
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6. Підготувати рукописи окремих підрозділів методичного посібника 

«Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 

класів гімназій». 

7. Підготувати рукописи окремих підрозділів методичних рекомендацій 

«Формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності 

учнів 5–6 класів гімназій». 

8. Апробувати теоретичні положення, викладені в методичних 

рекомендаціях і методичному посібнику. 

Для реалізації поставлених завдань використано теоретичні та 

емпіричні методи дослідження. 

Теоретичні методи – аналіз наукової психологічної, педагогічної та 

методичної літератури, навчальних програм, чинних підручників з іноземних 

мов для 5–6 класів (вітчизняних і зарубіжних); вивчення й узагальнення 

досвіду викладання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти. 

Емпіричні методи – діагностичні (бесіди з учителями й учнями, 

анкетування), обсерваційні (педагогічне спостереження за навчальним 

процесом), експериментальні (апробація положень методичних 

рекомендацій, методичного посібника щодо компетентнісно орієнтованого 

навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій). 

Гіпотеза дослідження ґрунтувалася на таких припущеннях: 

 побудова ефективного процесу навчання іноземної мови на засадах 

компетентнісного підходу потребує критичного аналізу вікових 

особливостей учнів, які розпочинають навчання в основній школі, та 

адаптації змісту навчання, форм діяльності до індивідуальних особливостей 

учнів; 

 методичний принцип «діалогу культур» є невід’ємним складником 

процесу іншомовного навчання, а соціокультурний компонент – його 

змістовим відображенням; 

 навчання іноземної мови на засадах компетентнісного підходу не 

обмежується тільки мовним і мовленнєвим матеріалом,    однак необхідним є 
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формування в учнів раціональних прийомів навчання. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягає в тому, що: 1) визначено психологічні та вікові особливості учнів 5–6 

класів і проаналізовано їхню готовність до оволодіння іноземною мовою на 

засадах компетентнісного підходу; 2) обґрунтовано технологію формування в 

учнів раціональних прийомів навчання; 3) розроблено рекомендації щодо 

навчання учнів усного мовлення за допомогою мовленнєвих ситуацій; 4) 

уточнено дидактико-методичні особливості формування в учнів 5–6 класів 

міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності на засадах 

методичного принципу «діалогу культур». 

Практичне значення отриманих результатів полягає в широкому 

впровадженні положень методичних рекомендацій «Формування 

міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів 

гімназій»  і методичного посібника «Методика компетентнісно орієнтованого 

навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій» у навчально-виховний 

процес середньої школи.  

Отримані результати дослідження можуть бути використані в 

інститутах післядипломної педагогічної освіти, у гуманітарних 

(лінгвістичних) закладах вищої освіти у процесі підготовки майбутніх 

учителів іноземних мов. Результати дослідження слугуватимуть основою для 

внесення обґрунтованих коректив до змісту чинних навчальних програм з 

іноземних мов, зокрема щодо особливостей презентації відомостей про 

країни мова, яких вивчається, їх активація в ситуаціях мовленнєвої взаємодії 

учнів; вони також стануть у нагоді авторам навчальної літератури з 

іноземних мов для середньої школи, аспірантам і докторантам, які працюють 

над дослідженням різних аспектів компетентнісно орієнтованого навчання 

іноземних мов у закладах середньої загальної освіти.  

Очікуваний соціальний ефект упровадження результатів 

дослідження: підвищення якості навчання іноземних мов у 5–6 класах 

гімназій відповідно до вимог сьогодення щодо рівнів володіння іноземною 
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мовою як засобом міжкультурного спілкування та в контексті 

компетентнісно орієнтованого  підходу до  навчання; створення передумов 

для  успішного вивчення іноземних мов в гімназіях. 

Результати наукового дослідження представлено в таких доробках: 

1. Рукопис методичного посібника «Методика компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій» (у 

співавторстві). 

2. Рукопис методичних рекомендацій «Формування міжкультурної 

іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій» (у 

співавторстві). 

3. Публікації в періодичних фахових науково-педагогічних виданнях.  

Апробація й упровадження результатів дослідження здійснювалося 

шляхом обговорення їх на засіданнях відділу, наукових конференціях, курсах 

і семінарах для вчителів; висвітлення в періодичних фахових журналах і 

наукових збірниках. Теоретичні положення, викладені в  методичних 

рекомендаціях і методичному посібнику, апробовано в експериментальних 

навчальних закладах відділу. 

Експериментальну базу наукового дослідження становили 

експериментальні навчальні заклади відділу:  

 Нововолинський ліцей № 1– колегіум» Нововолинської міської ради 

Волинської області;   

 Навчально-виховний комплекс (спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивчення іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія)        

№ 176 імені Мігеля де Сервантеса міста Києва; 

   Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 ім. М. Й. Очерета; 

 Спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 125 м. Києва з поглибленим 

вивченням англійської мови; 

 Іванківський районний ліцей Київської області. 

Структура дослідження. Педагогічне проєктування змісту наукового 

дослідження узгоджується з його етапами і термінами виконання. 
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І.  Пошуково-концептуальний (2020 р.). 

ІІ.  Теоретико-моделювальний (2021 р.). 

ІІІ. Узагальнювально-впроваджувальний (2022 р.). 

На І-му етапі вивчено й проаналізовано наукову літературу з обраних 

проблем; розроблено нормативні документи  дослідження; визначено базові 

теоретичні положення (мету, завдання, концепцію, гіпотезу, теоретичне та 

практичне значення, очікувані результати дослідження); підготовлено 

програму і план-проспект дослідження; дібрано матеріали та проаналізовано 

науково-педагогічні засади побудови змісту компетентнісно орієнтованого 

навчання іноземних мов в основній школі; проаналізовано вікові особливості 

учнів 5–6 класів, виявлено рівень їхньої готовності до оволодіння іноземною 

мовою на засадах компетентнісного підходу; обґрунтовано окремі прийоми 

ефективного оволодіння мовним і мовленнєвим матеріалом у процесі 

навчання іноземної мови учнів 5–6 класів гімназій; розроблено й 

охарактеризовано систему вправ і завдань для формування міжкультурної 

іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій в 

говорінні (діалогічне та монологічне мовлення); проведено анкетування 

вчителів іноземних мов різних областей України щодо окремих аспектів 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів 

гімназій (у співавторстві); підготовлено окремі підрозділи для методичних 

рекомендацій «Формування міжкультурної іншомовної комунікативної 

компетентності учнів 5–6 класів гімназій» (у співавторстві); підготовлено й 

опубліковано статті, матеріали конференцій і тези з теми дослідження.  

На ІІ-му етапі  на основі анкетування вчителів, учнів, методистів, 

аналізу науково-педагогічної літератури та міжпредметних зв’язків 

визначено зміст соціокультурного компонента навчання іноземних мов учнів 

5-6 класів), обґрунтовано шляхи активізації соціокультурних відомостей в 

мовленнєвій діяльності учнів; апробовано досліджувані аспекти 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов; науково 

обґрунтовано та розроблено методичні рекомендації «Формування 
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міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів 

гімназій»; підготовлено рукописи підрозділів до колективного методичного 

посібника «Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов 

учнів 5–6 класів гімназій»; оприлюднено в науковій пресі проміжні 

результати дослідження у формі статей і тез. 

На ІІІ-му етапі узагальнено та систематизовано теоретичні положення 

дослідження; скориговано зміст підготовлених підрозділів методичного 

посібника за результатами їх апробації;  упроваджено наукові результати 

дослідження в освітню практику;  підготовлено до видання рукописи 

підрозділів методичного посібника; підготовлено заключний і річний наукові 

звіти з проведеного дослідження. 

Результати дослідження:  

1. Рукопис методичного посібника «Методика компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій» (у 

співавторстві). 

2. Рукопис методичних рекомендацій «Формування міжкультурної 

іншомовної комунікативної компетентності учнів 5–6 класів гімназій» ((у 

співавторстві). 

3. Розділи методичного посібника і методичних рекомендацій. 

4. Публікації в наукових періодичних виданнях (статті, тези, матеріали 

конференцій).    
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Виконавець: ЯКОВЧУК МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ, 

науковий співробітник відділу навчання іноземних мов  

Інституту педагогіки НАПН України 

  

   Терміни виконання: початок – 07.09.2020 р., 

                                           кінець  – 31.12.2022 р. 

  

Актуальність дослідження. Сучасний розвиток шкільної іншомовної 

освіти характеризується впровадженням компетентнісного підходу до 

навчання, що найбільше відповідає потребам суспільства і випускників 

закладів загальної середньої освіти, і має сприяти формуванню  компетентної 

особистості, котра могла б успішно жити і творити в швидкозмінному 

соціумі. Вибір теми дослідження зумовлений необхідністю переглянути та 

дослідити окремі аспекти методики навчання іноземних мов, у тому числі 

цілі, зміст та засоби їх реалізації у шкільній практиці, адже саме на 

початковому етапу гімназій (5–6 класи) в учнів розпочинають системно і 

усвідомлено формуватися базові механізми іншомовного спілкування, що в 

майбутньому можуть удосконалюватися кожною людиною відповідно до її 

соціальних і професійних комунікативних потреб. 

Вихідні дані для проведення дослідження. Базові положення 

компетентнісного підходу до навчання закладено в Концепції Нової 

української школи, у Державному стандарті початкової освіти, у Типовій 

освітній програмі для закладів загальної середньої освіти, у чинних 

навчальних програмах з іноземних мов для 5–9 класів ЗЗСО, а також 

висвітлено в наукових публікаціях українських дослідників у сфері 

іншомовної освіти (Н.Ф. Бориско, Л.Я. Зєня, Л.В. Калініна, С.Ю. Ніколаєва, 

І.В. Самойлюкевич та ін.) і наукових співробітників відділу навчання 

іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України (Н.П. Басай, О.С. 

Горошкін, О.С. Пасічник, Т.К. Полонська, В.Г. Редько). 

Як засвідчує аналіз науково- методичної літератури із зазначеної теми, 
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деякі аспекти застосування компетентнісного підходу в навчанні іноземних 

мов учнів гімназії були предметом розгляду окремих науковців і практиків, 

проте системного дослідження щодо, наприклад, використання мовленнєвих 

ситуацій на уроках іноземних мов у 5 класах гімназій нами не було виявлено. 

Для цього передбачалося створення й обґрунтування системи мовленнєвих 

ситуацій для навчання іноземних мов учнів 5 класу гімназій у процесі 

компетентнісно орієнтованого навчання, розроблення та характеристика 

системи вправ і завдань для оволодіння змістом навчання іншомовної 

комунікації у процесі компетентнісно орієнтованого навчання учнів 5 класів. 

Об’єкт дослідження: процес навчання іноземних мов у гімназії. 

Предмет дослідження: дидактичні та методичні засади 

компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у 5 класах гімназій, 

зокрема засади реалізації мовленнєвих ситуацій для навчання іноземних мов 

учнів 5 класу в процесі компетентнісно орієнтованого навчання. 

Основна мета дослідження: теоретично визначити, науково 

обґрунтувати та апробувати у шкільній практиці потенційні можливості 

мовленнєвих ситуацій для навчання іноземних мов учнів 5 класів гімназій у 

процесі компетентнісно орієнтованого навчання. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити стан розроблення проблеми дослідження щодо 

використання мовленнєвих ситуацій на уроках іноземних мов у 5 класах 

гімназій. 

2. Проаналізувати зміст чинних підручників з іноземних мов для учнів  

5 класів щодо використання мовленнєвих ситуацій як засобів навчання 

іншомовної комунікації у процесі компетентнісно орієнтованого навчання 

учнів. 

3. Створити, дидактично та методично обґрунтувати й апробувати у 

шкільній практиці систему мовленнєвих ситуацій для навчання іноземних 

мов учнів 5 класів у процесі компетентнісно орієнтованого навчання. 

4.  Розробити, охарактеризувати та апробувати систему вправ і завдань 
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для оволодіння змістом навчання іншомовної комунікації у процесі 

компетентнісно орієнтованого навчання учнів 5 класів. 

5. Підготувати рукописи підрозділів методичного посібника (у 

співавторстві) та апробувати їх основні науково-теоретичні положення у 

шкільній практиці. 

 Для реалізації поставлених завдань використано такі методи 

дослідження: теоретичний аналіз наукової літератури, навчальних програм, 

підручників і посібників із досліджуваної проблеми; педагогічне 

спостереження за навчальним процесом; бесіди; анкетування; апробація 

теоретичних положень, викладених у розділах методичного посібника; аналіз 

отриманих результатів. 

 Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягають у визначенні й обґрунтуванні сутності та потенційних 

можливостей мовленнєвих ситуацій як засобів формування в учнів 5 класів 

гімназій досвіду іншомовного спілкування в умовах компетентнісно 

орієнтованого навчання; у розробленні, формулюванні, характеристиці 

системи мовленнєвих ситуацій як засобів оволодіння учнями 5 класів 

іншомовним спілкуванням у межах вимог чинної навчальної програми. 

Практичне значення роботи отриманих результатів вбачається в 

широкому впровадженні підготовлених підрозділів методичного посібника 

«Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 

класів гімназій» в освітній процес основної школи та навчально-виховний 

процес інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також гуманітарних 

закладів вищої освіти у процесі підготовки майбутніх учителів іноземних 

мов. Вони також стануть у нагоді авторам навчальної літератури з іноземних 

мов для основної школи, аспірантам і докторантам, які працюють над 

дослідженням різних аспектів навчання іноземних мов в основній школі. 

Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювалося 

шляхом їх обговорення на засіданнях відділу, низки науково-практичних 

конференцій і семінарів для науковців і педагогів; висвітлення у фахових 
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наукових журналах і збірниках, на сайті Інституту педагогіки НАПН 

України. Окремі підрозділи методичного посібника апробовано в 

експериментальних навчальних закладах відділу. 

Очікуваний соціальний ефект упровадження результатів 

дослідження: підвищення якості навчання іноземних мов у 5–6 класах 

гімназій відповідно до вимог сьогодення щодо рівнів володіння іноземною 

мовою як засобом міжкультурного спілкування та в контексті 

компетентнісно орієнтованого  підходу до  навчання; створення передумов 

для  успішного вивчення іноземних мов в гімназіях. 

Експериментальна база дослідження: експериментальні навчальні 

заклади відділу: 

 1. Нововолинський ліцей № 1 Нововолинської міської ради Волинської 

області. 

 2. Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 ім. М.Й. Очерета. 

 3. Навчально-виховний комплекс (спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія)    

№ 176 імені Мігеля де Сервантеса м. Києва. 

 4. Спеціалізована школа  І–ІІІ ступенів № 125 м. Києва з поглибленим 

вивченням англійської мови. 

 5. Іванківський районний ліцей Київської області. 

Організація дослідження. Дослідження здійснювалося у три етапи: 

І-ий етап –  пошуково-концептуальний (2020 рік); 

ІІ-ий етап – теоретико-моделювальний (2021 рік); 

ІІІ-ій етап – узагальнювально-впроваджувальний (2022 рік). 

На І-му етапі  дослідження вивчено та проаналізовано науково-

педагогічну вітчизняну і зарубіжну літературу з окресленої проблеми; 

визначено базові поняття та теоретичні положення; підготовлено програму 

дослідження; визначено стан розроблення проблеми дослідження щодо 

використання мовленнєвих ситуацій на уроках іноземних мов у гімназіях; 

проаналізовано чинні підручники з німецької мови для 5 класів  гімназії 
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щодо відображення в їх змісті мовленнєвих ситуацій як засобів навчання 

іншомовної комунікації у процесі компетентнісно орієнтованого навчання 

учнів; розроблено й охарактеризовано систему  мовленнєвих ситуацій для 

навчання іноземних мов учнів 5 класів у процесі компетентнісно 

орієнтованого навчання; проведено анкетування вчителів іноземних мов 

різних регіонів України з окремих питань компетентнісно орієнтованого 

навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій (у співавтор.); апробовано 

основні теоретичні положення, викладені в підготовленому підрозділі 

методичного посібника, щодо потенційних можливостей мовленнєвих 

ситуацій у процесі навчання іноземних мов учнів 5 класів гімназій; 

підготовлено статті, матеріали конференцій і тези з теми дослідження. 

На ІІ-му етапі дослідження розроблено й охарактеризовано систему 

вправ і завдань для використання мовленнєвих ситуацій з метою оволодіння 

змістом навчання іншомовної комунікації у процесі компетентнісно 

орієнтованого навчання учнів 5 класів; визначено й охарактеризовано 

ефективні методи формування та розвитку мовленнєвої компетенції учнів 5–

6 класів гімназій на уроках іноземної мови; підготовлено рукопис підрозділу 

до колективного методичного посібника «Методика компетентнісно 

орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій»; 

оприлюднено у науковій пресі проміжні результати дослідження. 

На ІІІ-му етапі дослідження здійснено узагальнення та 

систематизацію теоретичних положень дослідження, апробацію підрозділів 

методичного посібника «Методика компетентнісно орієнтованого навчання 

іноземних мов учнів 5–6 класів гімназій» та їх коригування за результатами  

апробації; підготовку методичного посібника  до видання. 

Результати дослідження: рукописи методичного посібника 

«Методика компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 

класів гімназій» (у співавторстві); розділи методичного посібника; статті у 

фахових виданнях, тези і матеріали конференцій. 
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