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ційний веб-сайт Міністерства освіти і науки (пошук на сторінці: Навчальні 
програми з мов та інтегрованого курсу «Література» для 10-11 класів загаль-
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Васьківська Г. О. \\\ Актуальні проблеми модернізації змісту профільного на-

вчання [Actual problems of modernization of the content of profile education]. Ак-
туальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір : ма-
теріали І Міжн. наук.-практ. конф.; м. Луцьк, 4 черв. 2016 р. Луцьк: Східно-
європейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. С. 28–30. 

Васьківська Г. О. \\\ Апробація моделі формування змісту профільного навчан-
ня в єдності його інваріантної і варіативної складових: дидактико-методичний 
концепт [Approbation of the model of formation of the content of profile education in 
the unity of its invariant and variational components: didactic-methodical concept]. 
Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН 
України за 2017 рік. Київ: Педагогічна думка, 2017. С. 67–69.  

Косянчук С. \\\ Аксіологічний підхід до формування змісту профільного 
навчання як актуальна проблема модернізації змісту освіти [Axiological 
approach to shaping the content of the profile of teaching as actual problem of 
modernization of educational content]. Дидактика: теорія і практика : зб. на-
ук. праць / [за наук ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ: Вид-во НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2015. С. 67–71. 

Косянчук С. В. \\\ Аналіз сучасного стану взаємозв’язку інваріантної і варіа-
тивної складових змісту профільного навчання [An analysis of the current state 
of the interconnection of the invariant and variant components of the content of 
profile education]. Моніторинг реалізації змісту профільного навчання в єд-
ності його інваріантної і варіативної складових / Ін-т педагогіки НАПН 
України. Київ: [б. в.], 2016. С. 3–15. 

 
В 

Кизенко В. \\\ Варіативна складова змісту освіти в контексті особистісно 
орієнтованого навчання [The variable component of the content of education in 
the context of personality-oriented training]. Методичний вісник Науково-
дослідницької лабораторії дидактики початкової освіти : матеріали Між-
нар. Інтернет-конф. «Дидактика початкової школи: реалізація технологічно-
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го та компетентнісного підходів», м. Миколаїв, 10 квіт, 2015 р. / [голов. ред. 
Осадченко І. І.]. Миколаїв: ТОВ «Іліон», 2015. Вип. 1. С. 102–103. 

Кизенко В. \\\ Варіативна складова змісту освіти у контексті особистісно 
орієнтованого навчання [The variable componented of the content of education 
in the context of personality oriented training]. Методичний вісник Науково-
дослідницької лабораторії дидактики початкової освіти : матеріали Між-
нар. Інтернет-конф. «Дидактика початкової школи: реалізація технологічно-
го та компетентнісного підходів», м. Миколаїв, 10 квіт., 2015 р. / [голов. ред. 
Осадченко І. І.]. Миколаїв: ТОВ «Іліон», 2015. Вип. 1. С. 102–103. 

Кизенко В. \\\ Варіативний компонент змісту освіти старшої школи як важ-
ливий складник системи неперервної професійної освіти [The variable 
component of content high school as an important element of the system of 
continuous professional education]. Дидактика: теорія і практика : зб. наук. 
праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. Київ: Вид.-во НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2016. С. 58–64. 

Кизенко В. \\\ Варіативний компонент змісту освіти старшої школи: до-
ступність, гнучкість, віртуальність [The variation component of education 
content of upper secondary school: accessibility, flexibility, virtuality]. Модерні-
зація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали Другої 
Міжнар. наук.-практ. конф., м. Умань, 5-6 жовт. 2017 р. / Folia Comeniana» : 
Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодида-
ктики імені Я. А. Коменського / [голов. ред. Осадченко І. І.]. Умань: ВПЦ 
«Візаві», 2017. С. 129–132. 

Мальований Ю., Кизенко В. \\\ Варіативний компонент змісту освіти у стар-
шій школі: педагогічні засоби впровадження [Variable component of educatio-
nal content in secondary school: pedagogical means of introducing]. Дидактика: 
теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Вась-
ківської]. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова 2015. С. 63–67. 

Кизенко В. \\\ Варіативний компонент як важливий чинник модернізації освіт-
нього середовища [The variable component as an important factor of modernization 
of the educational environment]. Folia Comeniana : Вісник Польсько-української 
науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / 
[голов. ред. Осадченко І. І.]. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2017. Ч. І. С. 67–71. 

Косянчук С. \\\ Взаємозв’язок змісту інваріантної і варіативної складових гу-
манітарних предметів: ціннісний аспект [Interrelationship of the content of inva-
riant and variable components of the humanities subjects: axiology aspect]. Дидак-
тика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук 
Г. О. Васьківської]. Київ: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2017. 
С. 76–82. 



10 
 

 
 

Васьківська Г. \\\ Взаємозв’язок інваріантної і варіативної складової змісту 
освіти: людинознавчий аспект [Interrelation of invariant and variable compo-
nents of the content of education: aspects of knowledge about a man]. Дидакти-
ка: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Ва-
ськівської]. Київ: Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2017. С. 5–15. 

Васьківська Г. \\\ Використання інформаційних технологій у процесі на-
вчання майбутніх фахівців з образотворчого мистецтва [The use of 
information technology in the training of future professionals in fine arts]. Мате-
ріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні тех-
нології в професійній діяльності», м. Рівне, 25 берез, 2015 р. Рівне: Рівнен-
ський державний гуманітарний університет, 2015. С. 16–17. 

Кизенко В. І. \\\ Відбір змісту освіти для старшої школи й відображення йо-
го у програмах і підручниках [Education content selection for the high school 
and its representation in the curriculum and textbooks]. Проблеми сучасного під-
ручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузова]. Київ: Пе-
дагогічна думка, 2015. Вип. 15. Ч. 1. С. 276–288. 

Васьківська Г. О. \\\ Вступна стаття до методичних рекомендацій «Інтегро-
вано-бінарні уроки-проекти» [Introductory article to the methodological recom-
mendations «Integrated-binary lessons-projects»]. Інтегровано-бінарні уроки-
проекти : метод. рекомендації / [авт. кол.: С. М. Рудакова, С. Є. Ковш, 
Н. Б. Темрякович / [вступ. ст. Г. О. Васьківської]. Київ: Ін-т педагогіки 
НАПН України, 2015. С. 4–5. 

 
Г 

Васьківська Г. О. \\\ Гносеологічна цінність навчальної книги як засобу реа-
лізації інваріантної та варіативної складових змісту освіти у старшій школі 
[Gnoseological value textbooks as a means of realization an invariant and variant 
is a component of the content in the high school education]. Проблеми сучасного 
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