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“Творити світ  

зі своєї власної глибини… ” 
До ювілею професора Олени Олександрівни Ісаєвої 

“...У  людини  немає  благороднішого  заняття,  яке 

виправдовувало  б  її  існування  на  землі,  підтверджувало  б 

високе  звання  людини,  давало  б  їй  глибоку  та  істинну 

насолоду  від  ранньої  юності  до  похилої  старості,  ніж 

творчість”,  –  стверджує  сучасний  філософ  Микола 

Гончаренко.  Людина  –  творець  від  природи,  але  творчість 

не виростає сама по собі. Творчість – ознака професіоналів, 

людей, котрі, рухаючись уперед, виходять за межі відомого, 

відкривають  нові  грані  та  площини  і  в  професії,  і  в 

особистому  житті.  Саме  такою  творчою  людиною  є 

український  вчений‐методист,  доктор  педагогічних  наук, 

професор,  завідувач  кафедри  методики  викладання  

світової  літератури  факультету  іноземної  філології  

НПУ імені М. П. Драгоманова Олена Олександрівна Ісаєва.  

Олена Олександрівна народилася 21 липня 1967 року в 

місті  Києві.  Змалку  полюбляла  читати  та,  як  згадує  сама 

ювілярка,  казки  її  не  приваблювали,  бо  чомусь  завжди 

відчувала  себе  дорослою.  Існує  родинна  історія  про  те,  як 

маленька  Оленка  (у  6‐місячному  віці!)  із  зацікавленістю 

гортала сірувато‐жовті сторінки “Роман‐газети”. Малечі так 

кортіло  “прочитати”  газету,  щоб  бути  у  курсі  всіх 
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літературних  новин, що  навіть  відсутність  картинок  зовсім 

не  засмучувало  дівчинку.  Улюблена  дитяча  гра  у  школу, 

виховання молодшого брата  (якого дуже любить  і сьогодні 

не  перестає  піклуватись  про  нього  та  його  родину), 

закоханість у першу вчительку вплинули на вибір професії. 

Ще  з  дитячого  садочка  Олена  була  впевнена,  що  стане 

вчителем. А яким – зрозуміла тільки у школі, коли зустріла 

на  своєму шляху  креативного педагога,  вчителя  російської 

мови  та  літератури  131  київської  школи  Іраїду  Іванівну 

Крочук, яка й запалила у серці юнки любов до літератури 

(цікаво,  що  Олена  у  перекладі  з  грецької  означає  світла, 

факельна).  Закінчивши  школу  із  золотою  медаллю,  Олена 

вступила  на  філологічний  факультет  Київського 

педагогічного інституту імені Максима Горького.  

Роки  навчання  у  виші  (1984‐1988)  запам’ятались 

серйозним  та  відповідальним  ставленням  до  навчання, 

дружньою  атмосферою,  що  панувала  в  інституті. 

Улюбленим  предметом  Олени  Олександрівни  була 

література.  Не  випадково  й  дипломну  роботу  (“Мотив 

дороги в поемі М. В. Гоголя “Мертві душі”, науковий керівник 

– доц. С. М. Фоміна) Олена обрала з цього предмету. Під час 

роботи над дослідженням проявився нестандартний (на той 

час)  підхід  до  аналізу  художнього  твору  –  діалогічне 

прочитання  художнього  твору.  Юна  студентка  філфаку  у 

своїй  дипломній  роботі  ризикнула  не  погодитись  із 

авторитетним  літературним  критиком  і  провідним 

гоголезнавцем  –  Ігорем  Золотуським.  І  це  був  не  просто 

вияв  дівочого  бунтівного  романтизму,  це  була  свідома 

позиція  молодого  науковця,  позиція,  що  невдовзі 

переросла в авторську методичну концепцію. 
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Видатний німецький поет  і філософ Йоганн Вольфґанґ 

фон Ґете сказав: “Людина завжди навчається лише у тих, кого 

любить.  Ті,  у  яких  ми  вчимося,  правильно  називаються 

вчителями, але не всякий, хто вчить нас, заслуговує на це ім’я”. 

Справжнім  Учителем,  який  своєю  непересічною 

особистістю  надихав  на  творчість,  у  якого  навчалася 

тонкощам  професії,  стала  для  Олени  Олександрівни 

завідувач  кафедри  методики  російської  мови  та  світової 

літератури  Леся  Федорівна  Мірошниченко.  Науковою 

думкою  та  добрим  словом  загартовували  і  доценти 

С. М. Фоміна,  Г. В. Содоль,  Н. Т. Проніна,  Б. Б. Шалагінов. 

Світлою  радістю  наповнюється  серце  ювілярки,  коли 

виникає  у  пам’яті  образ  декана  факультету  –  відкритої  і 

щирої людини – Володимира Івановича Гончарова, який, на 

превеликий жаль, передчасно відійшов у вічність. 

Закінчивши  інститут  з  червоним  дипломом,  Олена 

Ісаєва  отримала  рекомендацію  до  аспірантури  одразу  від 

двох  провідних  кафедр  факультету.  Та,  вигукнув  услід  за 

славетним  Григорієм  Сковородою:  “Одне  мені  тільки 

близьке,  о  школо,  о  книги!”,  пішла  працювати  вчителем 

російської мови та літератури у звичайну школу. 

“Справжній учитель – не той, хто тебе постійно виховує, а 

той,  хто  допомагає  тобі  стати  самим  собою”  –  з  цими 

словами  учорашня  випускниця  педінституту  прийшла  до 

старшокласників  49‐ої  київської  школи.  Олена 

Олександрівна  намагалася  вчити  своїх  вихованців  думати, 

мати на все свою точку зору. Ще й досі пам’ятає перелякане 

обличчя  завуча,  коли  на  відкритому  уроці  за  романом 

Л. Толстого  “Війна  і  мир”,  який  Олена  Ісаєва  давала  для 

директорів  шкіл  Шевченківського  району  м. Києва,  на 

питання  “Яка  вона,  Ваша  Наташа  Ростова?”,  один  із  учнів 

сказав:  “А  мені  вона  не  подобається…”.  Відкритість, 
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відсутність  безпосереднього  повчання,  відмова  від 

нав’язування  певних  авторитарних  позицій  для  Олени 

Олександрівни стали визначальними у шкільному вивченні 

літератури. 

Свою  професійну  діяльність  О. Ісаєва  продовжила  у 

школі  № 121  Санкт‐Петербурга  (поїхала  туди  слідом  за 

чоловіком‐офіцером).  Через  три  роки  повернулася  на 

батьківщину. 

З  1993  року  життя  та  науково‐педагогічні  інтереси 

О. О. Ісаєвої  пов’язані  з  кафедрою  методики  викладання 

світової  літератури  НПУ  імені М. П. Драгоманова,  на  якій 

Олена  Олександрівна  пройшла  шлях  від  старшого 

викладача  (1993)  і  аспіранта  (1994)  до  професора  (2004)  і 

завідуючого кафедрою (2008). 

Важливу  роль  у  формуванні  творчої  особистості 

відіграє  особистість  наставника. “Учителі  відкривають  двері. 

Входиш ти  сам”,  –  говорить  народна мудрість.  Улюблений 

учитель  і  мудрий  наставник,  Леся  Федорівна 

Мірошниченко,  керуючи  дисертаційними  дослідженнями 

Олени Олександрівни,  тепер  стала  для  неї ще  й  надійним 

провідником у  світ  науки. А  увійшла  в науку Олена  Ісаєва 

стрімко  й  виразно,  блискавично  захистивши  усього  за 

десять років роботи на кафедрі кандидатську (“Формування 

гуманістичного  світогляду  старшокласників  при  вивченні 

художнього твору”, 1996)  і докторську (“Теорія і технологія 

розвитку  читацької  діяльності  старшокласників  у  процесі 

вивчення зарубіжної літератури”, 2004) дисертації.  

Вирішення  складних  наукових  проблем  здійснюється 

завдяки  “інсайту”:  відкриття  приходять  уві  сні,  як 

періодична  таблиця  хімічних  елементів  Менделєєва,  чи  у 

ванні, як було із “еврікою” Архімеда. Та за таким осяянням 

стоїть  систематична,  цілеспрямована,  інтелектуальна 
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праця,  якою  стала  і  наукова  діяльність  Олени  Ісаєвої. 

Внесок  Олени  Олександрівни  у  розвиток  методики 

літератури змістовний та фундаментальний. Коло проблем, 

досліджуваних  ученою,  презентує  системоутворюючі 

питання  методики  літератури,  а  саме:  модернізація 

шкільної  літературної  освіти,  організація  читацької 

діяльності  учнів,  використання  інноваційних  технологій  у 

навчанні зарубіжної літератури тощо. 

Олена  Олександрівна  –  науковець,  чутливий  до 

сучасних  вимог  практики,  її  проблем,  зокрема  до 

впровадження  у  сучасній  вітчизняній  школі  особистісно 

орієнтованої  парадигми  літературної  освіти, 

компетентнісно  спрямованого  вивчення  курсу  “Зарубіжна 

література”.  Дослідниця  обстоює  “принципово  нову 

парадигму  сучасного  освітнього  простору,  де  учень  має 

виступати не в ролі отримувача готових знань, а набувати їх у 

процесі  самостійного  пошуку  та  вирішення  навчальних 

завдань”.  А  “оскільки  мета  вивчення  літератури  полягає 

насамперед  у  вихованні  читацької  культури  особистості,  – 

здатної  до  самостійного  повноцінного  спілкування  з 

літературними  творами,  у  формуванні  духовно‐ціннісних 

орієнтацій та  естетичних потреб учнів”,  то цілком слушно, 

за  переконанням  О. Ісаєвої,  говорити  сьогодні  про 

читацькоцентричну  парадигму  літературної  освіти,  яку 

активно  впроваджує  у  своїй  науковій  та  навчально‐

педагогічній діяльності Олена Ісаєва. 

Олена  Олександрівна  Ісаєва  автор  понад  250  наукових 

та  навчально‐методичних  праць,  серед  яких  монографії, 

державні  стандарти,  навчальні  програми,  підручники  та 

посібники, методичні статті у фаховій пресі. Особливу увагу 

наукової  та  педагогічної  громади  привертають  монографії 

“Організація  та  розвиток  читацької  діяльності  школярів 
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при  вивченні  зарубіжної  літератури”  (2000),  “Теорія  і 

технологія  розвитку  читацької  діяльності  старшокласників 

у процесі  вивчення  зарубіжної  літератури”  (2003)  та  низка 

навчальних  видань  із  зарубіжної  літератури  для  середньої 

школи.  Розвідки  Олени  Олександрівни  –  статті  і 

мультимедійні  презентації,  майстер‐класи  і  вебінари 

вражають  інформативністю,  креативністю  та 

нестандартністю  подачі.  Широту  та  оригінальність  її 

науково‐педагогічного  мислення  можна  прослідкувати 

навіть  за  назвами  її  публікацій:  “Чи  буде  особистість 

майбутнього  “homo  legens”?,  “Креолізований  текст  на 

уроках  світової літератури як фактор активізації  читацької 

діяльності”,  “Особливості  вивчення  літератури  в  цифрову 

епоху”,  “Формування  читача‐інтерпретатора  в  сучасній 

українській  школі”,  “Читання  художньої  літератури  в 

сучасному  світі:  реальність  чи  утопія?”  та  ін.  Науково‐

педагогічний  доробок  Олени  Олександрівни1  –  надійний 

дороговказ  і  потужний  фундамент  методичної  думки  та 

педагогічної освіти України. 

Невпинно  зростаючий авторитет науковця привів  її  до 

роботи  у  спеціалізованих  вчених  радах  К  26.452.02  в 

Інституті педагогіки АПН України (2003‐2013) та Д 26.053.07 

в  НПУ  імені  М. П. Драгоманова  (з  2004  по  сьогодення,  з 

2016 р. – заступник голови спец. Ради Д 26.053.07).  

Олена  Олександрівна,  як  по‐справжньому  творча 

людина,  що  володіє  науковою  переконливістю,  має 

значний вплив на інших дослідників, спроможна повести за 

собою.  Про  це  свідчить  чотири  захищених  під  її 

керівництвом  кандидатські  дисертації  (спеціальність 

13.00.02  –  теорія  і  методика  навчання  зарубіжної 
                                                 
1  Детальніше про публікації та ін. інформацію можна дізнатись на персональному сайті 
Ісаєвої О.О.: http://www.isaieva.kiev.ua/pro-sebe.html 
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літератури):  1) Мельник А. О.  Літературний  розвиток  учнів 

5‐7  класів  у  процесі  навчально‐ігрової  діяльності  (2006  р.), 

2) Дем’яненко О. О.  Система  творчих  завдань  у  процесі 

навчання  зарубіжної  літератури  учнів  5‐8  класів  (2007  р.). 

3) Ратушняк О. М.  Формування  інтерпретаційної 

компетентності  старшокласників  у  процесі  вивчення 

зарубіжної літератури (2008 р.). 4) Небеленчук І. О. Діалогові 

технології  навчання  зарубіжної  літератури  учнів  5‐7  класів 

(2011 р.). 

Професор  О. О. Ісаєва  читає  курси  методики 

викладання  зарубіжної  літератури,  спецкурси  з  виразного 

читання  та  актуальних  проблем  вивчення  зарубіжної 

літератури  в  школі.  Не  одне  покоління  студентів  та  ціла 

армія  вчителів‐словесників  –  слухачів  курсів  підвищення 

кваліфікації пам’ятають Олену Олександрівну за її змістовні 

та  креативні  лекції,  семінари,  майстер‐класи.  Олена  Ісаєва 

створює  в  аудиторії  атмосферу, що  передбачає  схвалення, 

підтримку  пошукової  активності  студентів,  ініціативи, 

оригінальності  та  самостійності  у  вирішенні  навчальних 

завдань; сприяє та стимулює прагнення молодих людей до 

самовираження;  розробляє  і  конструює  нові  форми 

навчальної  взаємодії,  широко  використовує  інтерактивні 

методи  і  прийоми  навчання,  спрямовані  на  розвиток 

творчої особистості.  

Олена  Олександрівна  опікується  проблемами 

виховання  підростаючого  покоління.  Вона  активно 

співпрацює з Малою академією наук, є головою відділення 

літературознавства,  фольклористики  та  літературної 

творчості  та  завідувачем  секції  із  зарубіжної  літератури 

Всеукраїнського  етапу  конкурсу‐захисту  науково‐дослідних 

робіт  МАН  України.  Захист  наукових  учнівських  робіт  із 

зарубіжної  літератури  –  це  завжди  справжнє  свято  науки. 
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О. О. Ісаєва як голова секції дбає про обстановку творчості, 

щирості  та  відкритості.  Кожного  року,  звітуючись  про 

перші кроки юних філологів у науку, Олена Олександрівна 

пише звітні статті та готує методичні рекомендації. Доброю 

традицією  стали  публікації  вченої  про  чергові  манівські 

випробування  у  журналах  “Всесвітня  література  в  середніх 

навчальних  закладах  України”  та  “Всесвітня  література  в 

школах України”.  

Олена Олександрівна завжди відкрита до нових ідей,  із 

задоволенням  й  натхненням  береться  за  цікаві  проекти, 

відгукується на  запрошення  колег.  Так,  у 2016  році  доктор 

педагогічних  наук,  професор  О. О. Ісаєва  взяла  участь  у 

VI Всеукраїнському  фестивалі  педагогічних  ідей  “Мій 

особистісно  зорієнтований  урок”  (м. Вінниця),  у  межах 

роботи  якого  дала  відкритий  урок  у  11  класі  за  новелою 

Ф. Кафки “Перевтілення”.  

Олена Олександрівна – справжній патріот України, вона 

завжди  вболіває  за  долю  своєї  країни;  з  властивою  їй 

енергійністю,  займає  активну  позицію  у  важливих 

державних,  громадських  та  професійних  справах,  що 

проявляється  у  відкритих  листах,  зверненнях,  виступах, 

статтях. 

Біографія  Олени  Олександрівни  Ісаєвої  –  це  значні 

науково‐педагогічні  досягнення,  що  по  праву  отримали 

високу  оцінку  університету  і  держави.  Ісаєва  нагороджена 

подяками МОН України “За вагомий внесок у становлення 

та  розвиток  Малої  академії  наук”  (2005),  “За  високий 

професіоналізм  та  значний  внесок  у  розвиток  творчих, 

інтелектуальних  здібностей  учнівської молоді”  (2006;  2008), 

Благодійного фонду науки та освіти імені Г. Сковороди “За 

значний  внесок  в  розвиток  вітчизняної  освіти,  науки  та 

культури”  (2014);  грамотами  МАН  України  “За  активну 
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участь  у  роботі  журі  та  науковому  забезпеченні  ІІІ  етапу 

Всеукраїнського  конкурсу‐захисту  науково‐дослідницьких 

робіт  учнів‐членів  Малої  академії  наук  України”  (2015), 

почесною  грамотою  МОН  України  “За  активну  участь  у 

розробленні  Державного  стандарту  базової  та  повної 

загальної  середньої  освіти  та  вагомий  внесок  у  розвиток 

національної  освіти України”  (2004),  знаком МОН України 

“Петро Могила” (2010), почесним знаком “Відмінник освіти 

України”  (2007),  нагрудним  знаком  МОН  України  “За 

наукові  досягнення”  (2014‐2015)  медалями  НПУ 

імені М. П. Драгоманова  “За  наукові  досягнення”  (2009), 

Малої  академії  наук  України  “200  років  з  дня  народження 

Тараса  Григоровича  Шевченка”  “За  особистий  вагомий 

внесок у розвиток освіти, науки та культури” (2013).  

Олена Олександрівна – тонкий поціновувач поезії. Ще зі 

шкільних років завжди любила читати вірші, багато знає їх 

напам’ять.  Та  найбільше  подобається  лірика  Ліни 

Костенко.  Прислухаймось  до  музики  слів  одного  з 

улюблених віршів ювілярки: 
 

Простору! Простору! Простору! 

І щоб ніяких травм 

І чогось такого простого 

Як проростання трав 

І чогось такого дивного 

Як музика без блаженств 

І слова хоча б єдиного 

Що має безсмертний сенс! 
 

Науковий, педагогічний та особистісний простір Олени 

Олександрівни вражає, інтригує, захоплює… Олена Ісаєва з 

когорти тих, хто “творить світ зі свої власної глибини”. Кожна 
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її  розвідка  не  лише  реалізований  творчий  потенціал,  а  й 

віра у внутрішній світ своїх вихованців, його високу духовну 

акустку.  Не  випадково  життєвим  кредо  Олени 

Олександрівни  стали  слова:  “Коли  береш,  наповнюються 

руки.  Коли  віддаєш,  наповнюється  серце”.  А  мистецтвом 

віддавати вона володіє віртуозно!  

 

 

Анжела Мельник,  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  

методики викладання світової літератури  

НПУ імені М. П. Драгоманова 
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Слово 

про Олену Олександрівну… 

Знайомство  моє,  ще  тоді  молодого  методиста 

новоствореного в Київській області закладу післядипломної 

педагогічної освіти, з Оленою Олександрівною відбулося на 

початку 2000  року,  у  роботі  (ми  тоді  на  семінари  та  курси 

запрошували  вчених  з  усієї  України,  бо  самі  навчалися  і 

“зростали”).  Зацікавилася  її  манерою  навчання  інших 

“тонкою  підказкою”,  власним  прикладом,  працездатністю 

й  добродушністю,  щирістю…  І  не  уявляла  собі  іншого 

наукового  наставника,  хоча  як  випускник  класичного 

університету  мріяла  скоріше  про  філологічні  наукові 

розвідки, аніж методичні.  

Завдяки  Олені  Олександрівні  у  2007  році  захистила 

дисертацію  з  теорії  та  методики  навчання  зарубіжної 

літератури  …  і  не  полишила  викладацької  діяльності, 

продовжую  науково‐методичні  розвідки  донині.  Адже 

любов до цієї науки привито назавжди! 

У  нашому  закладі  післядипломної  педагогічної  освіти  

(з  2015  року  він  має  назву  іншу  –  Академія  неперервної 

освіти)  Олену  Олександрівну  слухачі  знають,  шанують  і 

чекають  її  занять.  Адже  проблема  формування  читацької 

компетентності школярів була  і є актуальною,  а науковець 

завжди  є  сучасною  й  неповторною,  пропонуючи  нові  й 
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актуальні  методичні  родзинки.  Така  плідна  співпраця  у 

напрямі розвитку професійних умінь педагогів Київщини у 

2017 році вже визріла у новому форматі – спільній освітній 

програмі  курсів підвищення фахової  кваліфікації  вчителів‐

словесників  із  проблеми “Медіаосвітні  технології  навчання 

зарубіжної  літератури  в  школі”  (автори  –  О. О. Ісаєва, 

О. О. Дем’яненко).  

Переконана,  кожен,  хто  має  наукового  наставника, 

мріяв  би про  такі  творчі  результати  співпраці. Науковець, 

який  вболіває  за  те,  щоб  науково‐методична  думка  мала 

можливість  реалізуватися  практично,  розвивати 

особистість учителя  і  закохати учня в ЙОГО ВЕЛИЧНІСТЬ 

літературу  –  так  мені  хочеться  схарактеризувати  свого 

ПЕДАГОГА! 

 

 

Олена Дем’яненко, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри філософії освіти та управління, 

проректор Академії неперервної освіти 
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Основні дати  

життя та діяльності 

Олена  Олександрівна  Ісаєва  народилася  21  липня  1967  року  в 

місті Києві в родині службовців – Олександра Георгійовича та Алли 

Петрівни Кончакових. 
 

1974 р.  – учениця 1 класу спеціалізованої ЗОШ № 131 

м. Києва. 
 

1984 р.  – закінчила ЗОШ № 131 м. Києва із золотою 

медаллю. 
 

1984‐1988 рр.  – навчання на філологічному факультеті 

(спеціальність “російська мова і література”) 

КДПІ імені М. Горького (зараз НПУ імені 

М. П. Драгоманова), який закінчила з 

відзнакою. 
 

1982‐1989 рр.  – учитель російської мови і літератури у ЗОШ 

№ 49 м. Києва. 
 

1989‐1993 рр.  – учитель російської мови і літератури ЗОШ 

№ 121 м. Ленінграда (зараз Санкт‐Петербург, 

Росія). 
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1993‐1994 рр.  – старший викладач кафедри методики 

викладання мови і літератури філологічного 

факультету НПУ імені М. П. Драгоманова. 

 

1994‐1996 рр.  – аспірант кафедри методики викладання мови і 

літератури філологічного факультету  

НПУ імені М. П. Драгоманова. 
 

1996 р.  – захистила кандидатську дисертацію 

“Формування гуманістичного світогляду 

старшокласників при вивченні художнього 

твору” зі спеціальності 13.00.02 – методика 

викладання (російська література). 
 

1997‐2001 рр.  – доцент кафедри методики викладання 

російської мови і світової літератури  

НПУ імені М. П. Драгоманова. 
 

2000 р.  – присвоєно вчене звання доцента кафедри 

методики викладання російської мови і світової 

літератури НПУ імені М. П. Драгоманова. 
 

2001‐2004 рр.  – докторант кафедри методики викладання 

російської мови і світової літератури  

НПУ імені М. П. Драгоманова. 
 

2003‐2013 р.р.  – член спеціалізованої вченої ради К 26.452.02 в 

Інституті педагогіки АПН України. 
 

2004 р.  – нагороджена Почесною грамотою МОН 

України “За активну участь у розробленні 

Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти та вагомий внесок у 

розвиток національної освіти України”. 
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2004 р.  – захистила докторську дисертацію на тему 

“Теорія і технологія розвитку читацької 

діяльності старшокласників у процесі вивчення 

зарубіжної літератури” зі спеціальності 13.00.02 

– теорія і методика навчання (зарубіжна 

література). 

 

2004‐2008 рр.  – професор кафедри методики викладання 

російської мови і світової літератури  

НПУ імені М. П. Драгоманова. 
 

2004 р.  – по сьогодення – голова журі секції “Зарубіжна 

література” Всеукраїнського етапу конкурсу‐

захисту науково‐дослідних робіт Малої академії 

наук України. 
 

2005 р.  – нагороджена Подякою МОН України  

“За вагомий внесок у становлення та розвиток 

Малої академії наук”. 
 

2005‐2013 р.р.  – член спеціалізованої вченої ради Д 26.053.07  

в НПУ імені М. П. Драгоманова. 
 

2006 р.  – нагороджена Подякою МОН України “За 

високий професіоналізм та значний особистий 

внесок у формування наукової еліти України”. 
 

2006 р.  – під керівництвом Ісаєвої О. О. захищена 

кандидатська дисертація Мельник А. О. на тему: 

“Літературний розвиток учнів 5‐7 класів у 

процесі навчально‐ігрової діяльності” зі 

спеціальності 13.00.02 – теорія і методика 

навчання (зарубіжна література). 
 

2007 р.  – нагороджена почесним знаком  

“Відмінник освіти України”. 
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2007 р.  – присуджено вчене звання професора кафедри 

методики викладання російської мови і світової 

літератури НПУ імені М. П. Драгоманова. 

 

2007 р.  – під керівництвом Ісаєвої О. О. захищена 

кандидатська дисертація Дем’яненко О. О. на 

тему: “Система творчих завдань у процесі 

навчання зарубіжної літератури учнів  

5‐8 класів” зі спеціальності  13.00.02 – теорія і 

методика навчання (зарубіжна література). 
 

2008 р.  – нагороджена Подякою МОН України “За 

високий професіоналізм та значний внесок у 

розвиток творчих, інтелектуальних здібностей 

учнівської молоді”. 

 

2008 р.  – по сьогодення – завідувач кафедри методики 

викладання світової літератури НПУ імені 

Драгоманова. 
 

2008 р.  – під керівництвом Ісаєвої О. О. захищена 

кандидатська дисертація Ратушняка О. М. на 

тему: “Формування інтерпретаційної 

компетентності старшокласників у процесі 

вивчення зарубіжної літератури” зі 

спеціальності 13.00.02 – теорія і методика 

навчання (зарубіжна література). 
 

2009 р.  – нагороджена медаллю  

НПУ імені М. П. Драгоманова  

“За наукові досягнення”. 
 

2010 р.  – нагороджена знаком МОН України  

“Петро Могила”. 
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2011 р.  – під керівництвом Ісаєвої О. О. захищена 

кандидатська дисертація Небеленчук І. О. на 

тему: “Діалогові технології навчання зарубіжної 

літератури учнів 5‐7 класів” зі спеціальності 

13.00.02 – теорія і методика навчання  

(зарубіжна література). 
 

2013 р.  – нагороджена медаллю Малої академії наук 

України “200 років з дня народження Тараса 

Григоровича Шевченка” “За особистий вагомий 

внесок у розвиток освіти, науки та культури”. 
 

2013 р.  – по сьогодення – голова журі відділення 

літературознавства, фольклористики і 

мистецтвознавства Всеукраїнського етапу 

конкурсу‐захисту науково‐дослідних робіт 

Малої академії наук України. 
 

2014 р.  – нагороджена Подякою Благодійного фонду 

науки та освіти імені Г. Сковороди “За значний 

внесок в розвиток вітчизняної освіти, науки та 

культури”. 
 

2015 р.  – нагороджена нагрудним знаком  

МОН України “За наукові досягнення”. 
 

2015 р.  – нагороджена грамотою МАН України  

“За активну участь у роботі журі та науковому 

забезпеченні ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу‐захисту науково‐дослідницьких робіт 

учнів‐членів Малої академії наук України”. 
 

2016 р.  – по сьогодення – заступник голови 

спеціалізованої вченої ради Д 26.053.07  

в НПУ ім. М. П. Драгоманова. 
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Друковані праці  

Монографії 

Ісаєва О. О.  Теорія  і  технологія  розвитку  читацької  діяльності 
старшокласників  у  процесі  вивчення  зарубіжної  літератури  : 
монографія / О. О. Ісаєва ; [НПУ ім. М. П. Драгоманова]. – Київ : 
Вид‐во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 380 с.  

Чтение как искусство : герменевтический аспект : коллективная 
монография  / сост.  и  науч.  ред.  Е. О. Галицких ;  авт. : 
Е. О. Галицких, …Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко [и др.]. – Киров : 
Изд‐во ООО “Радуга‐ПРЕСС”, 2013. – 470 с. 

Підручники, навчальні посібники,  
державні стандарти, програми 

Словник–довідник  із  зарубіжної  літератури  :  навч.  посібник 
для 5‐6 кл.  / Л. Ф. Мірошниченко, О. М. Чепурко, Н. О. Півнюк, 
О. О.  Ісаєва, Л. В. Давидюк, Ж. В. Клименко, О. Ф. Задорожня 
// Зарубіжна  література  в  навчальних  закладах.  1997.  – №  4.  – 
С. 33‐38; № 5. – С. 27‐33.; № 6. – С. 29‐36; № 7. – С. 33‐34;  1998. – 
№ 1 ;  № 5. – С. 43‐46; № 7. – С. 46‐48; 
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У  світі  зарубіжної  літератури  :  посібник‐хрестоматія  для 
позакласного  читання:  5  клас  /  М‐во  освіти  і  науки  України ; 
Л. Ф. Мірошниченко, О. О.  Ісаєва, Ж. В. Клименко. – 2‐ге  вид., 
перероб. і доп. – Київ : Просвіта, 1998. – 480 с. : іл.  

Організація  та  розвиток  читацької  діяльності  школярів  при 
вивченні  зарубіжної  літератури  :  посібник для  вчителя  / М‐во 
освіти  і  науки  України.  –  Київ  :  Ленвіт,  2000.  –  184  с.  – 
(Зарубіжна література. Словесність творчому вчителю ; вип. 1). 

Зарубіжна література : посібник‐хрестоматія: 11 клас / упоряд. : 
О. О. Ісаєва, О. М. Куцевол. – Донецьк : БАО, 2001. – 832 с. : іл. – 
(Нова шкільна програма). 

Зарубіжна література : посібник‐хрестоматія для позакласного 
та самостійного читання : 5‐7 класи / упоряд. : Ж. В. Клименко, 
О. О. Ісаєва. – Донецьк : БАО, 2001. – 480 с. : іл. ;  ‐ (Нова шкільна 
програма). 

Зарубіжна  література :  програми  для  середньої 
загальноосвітньої  школи.  5–11  класи  /  М‐во  освіти  і  науки 
України  ;  Б.  Б. Шалагінов,  Л.  Ф.  Мірошниченко,  О.  О.  Ісаєва, 
Ж. В. Клименко [та ін.]. – Київ : Перун, 2001. – 112 с.  

Зарубіжна література. 6 клас: розгорнуте планування уроків за 
програмою  2001  року  :  посібник  для  вчителя  /  О.  О.  Ісаєва  ;  
М‐во  освіти  і  науки  України.  –  Київ  :  Ленвіт,  2002.  –  111  с.  – 
(Словесність. Методична школа Л. Мірошниченко ; вип. 3). 

Державні стандарти базової і повної середньої освіти (проект) : 
Освітня  галузь  “Мови  і  літератури”  / Література 
/ Н. Й. Волошина,  Є. В. Волощук,  А. В. Градовський,   
С. О. Жила,  О. О. Ісаєва,  Н. М. Нагорна,  Л. А. Сімакова 
// Всесвітня література в середніх навальних закладах  України : 
наук.‐метод. журн. – 2003. – № 1. – С. 4–6.  

Державні стандарти базової і  повної середньої освіти (проект): 
Освітня галузь “Мови і літератури”  / Літературний компонент 
/ Н. Й. Волошина, Є. В. Волощук, А. В. Градовський, С. О. Жила, 
О. О. Ісаєва, Н. М. Нагорна, Л. А. Сімакова // Освіта України. – 
2004. – № 5 (500). – 20 січня. – С. 1–4.  
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Зарубіжна література : підручник для 6 кл. загальноосвіт. навч. 
закладів / Л. Ф. Мірошниченко, О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко. – 
Київ : Вежа, 2003. – 448 с. : іл. 

Литература  :  учебник  для  5  кл.  общеобразоват.  учеб.  завед.  с 
рус.  яз.  обучения  / Е. А. Исаева,  С. И. Сафарян.  –  Киев  : 
Навчальна книга, 2005. – 320 с. 

Методичні  рекомендації  щодо  підготовки  і  написання 
наукових  досліджень  із  літератури  в  системі  Малої  академії 
наук  України  //  Всесвітня  література  в  середніх  навчальних 
закладах України : наук.‐метод. журн. – 2005. – № 10. – С. 41‐46. 

Литература :  учебник  для  6  класса  общеобразовательных 
учебных заведений с русским языком обучения  / Е. А. Исаева, 
С. И. Сафарян ; М‐во освіти і науки України. – Киев : Навчальна 
книга, 2006. – 368 с. : цв.ил.  

Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури 
у 2006 – 2007 навчальному році / В. Л. Федоренко, О. О. Ісаєва  ; 
М‐во освіти  і науки України    // Всесвітня література в середніх 
навчальних закладах України : наук.‐метод. журн. – 2006. – № 7. 
– С. 2‐9.  

Методичні  рекомендації  щодо  організації  роботи  з 
обдарованими дітьми у процесі  вивчення   літератури в школі 
// Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : 
наук.‐метод. журн. – 2006. – № 10. – С. 8–10. – Бібліогр. в кінці ст. 

Методическое  руководство  к  учебникам  “Литература”  для  
5‐6 классов общеобразовательных учебных заведений с русским 
языком  обучения  авторов  Исаевой  Е. А.,  Сафарян  С. И. 
/ уклад. :  Білань  Л.,  Ісаєва  О.,  Мельник  А.,  Скрипник  Т.  –  К. : 
ТОВ “Інститут сучасного підручника”, 2007. – 460 с.  

Методичні  рекомендації  щодо  організації  та  проведення 

роботи  з  обдарованими  школярами  в  процесі  вивчення 

української  та  зарубіжної  літератури  в  загальноосвітніх 

навчальних  закладах  :  Додаток  2  до  листа  департаменту 

загальної  середньої  та  дошкільної  освіти Міністерства  освіти  і 

науки № 2/2‐14‐420 від 28.02.2007 року / В. Федоренко, О. Ісаєва 
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// Українська  мова  й  література  в  середніх  школах,  гімназіях, 

ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 3. – С. 141‐153. 

Методические рекомендации по изучению языков и литератур 
национальных  меньшинств  в  2007‐2008  учебном  году 
/ Ж. Кошкина,  Е. Исаева,  Л.  Давидюк  //  Всесвітня  література  в 
середніх  навчальних  закладах  України  :  наук.‐метод.  журн.  – 
2007. – № 8. – С. 56‐58. 

Методические  рекомендации  по  изучению  русского  языка  и 
литературы  в  2007‐2008  учебном  году  / Ж. А. Кошкина, 
Е. А. Исаева,  Л.  В.  Давидюк  //  Русская  словесность  в  школах 
Украины. – 2007. – № 5. – С. 2‐4. 

Изучение  интегрированного  курса  “Литература”  в  8  классе : 
пособие  для  учителя  / Е. А. Исаева,  О. К. Быцько, 
А. О. Мельник  ;  М‐во  просвещения  и  науки  Украины.  –  К. : 
Генеза, 2008. – 264 с.  

Литература  (русская  и  зарубежная)  :  учеб.  для  9‐го  кл. 
общеобразоват.  учеб.  заведений  с  рус.  яз.  обучения 
/ Е. А. Исаева,  Ж. В. Клименко,  А. О. Мельник ;  М‐во 
просвещения и науки Украины. – Запорожье : Премьер, 2009. – 
288 с.  

Литература  (русская  и  зарубежная)  :  учеб.  для  10‐го  кл. 
общеобразоват.  учеб.  заведений  с  рус.  яз.  обучения  /  М‐во 
просвещения и науки Украины  ; Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко, 
А. О. Мельник. – Запорожье : Премьер, 2010. – 368 с.  

Литература  :  учебник  для  10  класса  общеобразовательных 
учебных заведений с русским языком обучения  / Е. А. Исаева, 
Ж.  В.  Клименко,  А.  О.  Мельник  //  Освіта  України.  –  2010.  –  
№ 63 (27 серпня). – С. 10‐13. 

Литература  (русская  и  мировая)  :  учебник  для  10‐го  класса 
авторов  Е. А. Исаевой,  Ж. В. Клименко,  А. О. Мельник 
// Русская словесность в школах Украины. – 2010. – № 5. – С. 25‐
32.  
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Литература  (русская  и  зарубежная) :  учеб.  для  9‐го  кл. 
общеобразоват.  учеб.  заведений  с  рус.  яз.  обучения  / М‐во 
образования и науки Украины  ; Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко, 
А. О. Мельник. – К. : Вид. дім “Освіта”, 2011. – 288 с.; ил. 

Литература.  Интегрированный  курс  (русская  и  мировая) : 
учебник  для  11  кл.  общеобразов.  учеб.  завед.  с  рус.  яз.  обуч. 
/ Е. А. Исаева,  Ж. В. Клименко,  А. О. Мельник ;  М‐во 
образования и науки Украины. – Харьков : Сиция, 2011. – 416 с. : 
ил.  

Литература.  Уровень  стандарта :  учебник  для  10  кл. 
общеобразов.  учеб.  завед.  с  рус.  яз.  обуч.  / Е. А. Исаева, 
Ж. В. Клименко,  А.  О.  Мельник  ;  М‐во  образования  и  науки 
Украины. – Київ : Освіта, 2011. – 368 с. : ил.  

Проблемы  русской  литературы  в  контексте  анализа 
деятельности  Малой  академии  наук  Украины  за  последние 
5 лет  // Русский  язык,  литература,  культура  в  школе  и  вузе.  – 
2011. – № 4 (40). – С. 49‐50.  

Світова література : підруч. для 11‐го кл. загальноосвітніх навч. 
закладів  /  О.  О.  Ісаєва,  Ж.  В.  Клименко,  А.  О.  Мельник.  – 
Харків : Сиция, 2011. – 320 с.  

Интегрированный  курс  “Литература  (русская  и  мировая)”: 
учеб.  для  5‐го  кл.  общеобразоват.  учеб.  заведений  с  рус.  яз. 
обучения  / М‐во  освіти  і  науки  України  ;  Е. А. Исаева, 
Ж. В. Клименко. – Харьков : Сиция, 2013. – 352 с. 

Интегрированный  курс  “Литература  (русская  и  мировая)”. 
Тетрадь  читателя  по  литературе :  учеб.  пособ.  для  5  кл. 
общеобр.  учеб.  завед.  с  обучением  на  русском  языке  /  М‐во 
освіти  і  науки  України  ;  Е. А.  Исаева,  Ж. В.  Клименко.  – 
Харьков : СИЦИЯ, 2013. – 80 с.  

Интегрированный  курс  “Литература  (русская  и  мировая)”. 
Тетрадь  для  контрольных  работ  :  учеб.  пособ.  для  уч.  5  кл. 
общеобр.  учеб.  завед.  с  обучением  на  русском  языке  /  М‐во 
освіти  і  науки  України  ;  Е. А.  Исаева,  Ж. В.  Клименко.  – 
Харьков : СИЦИЯ, 2013. – 80 с.   
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Интегрированный  курс  “Литература  (русская  и  мировая)”  : 
учеб.  для  6‐го  кл.  общеобразоват.  учеб.  заведений  с  рус.  яз. 
обучения  /  М‐во  образования  Украины  ;  Е. А.  Исаева, 
Ж. В. Клименко. – Харьков : Сиция, 2014. – 352 с.  

Интегрированный  курс  “Литература  (русская  и  мировая)”. 
Тетрадь  читателя  по  литературе  :  учеб.  пособ.  для  6  кл. 
общеобразоват.  учеб.  завед.  с  обучением  на  русском  языке  
/ М‐во образования Украины ;   Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко. – 
Харьков : СИЦИЯ, 2014. – 80 с. 

Интегрированный  курс  “Литература  (русская  и  мировая)”. 
Тетрадь  для  контрольных  работ  :  учеб.  пособ.  для  уч.  6  кл. 
общеобразоват.  учеб.  завед.  с  обучением  на  русском  языке  
/ М‐во образования Украины ; Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко. – 
Харьков : СИЦИЯ, 2014. – 80 с. 

Интегрированный  курс  “Литература  (русская  и  мировая)” : 
учеб.  для  7‐го  кл.  общеобразоват.  учеб.  заведений  с  рус.  яз. 
обучения  / М‐во  образования  Украины ;  Е. А. Исаева, 
Ж. В. Клименко,  О. К.  Быцько,  А. О.  Мельник.  –  Харьков : 
Сиция, 2015. – 352 с.  

Интегрированный  курс  “Литература  (русская  и  мировая)”. 
Тетрадь  для  контрольных  работ:  учебн.  пособ.  для  уч.    7  кл. 
общеобр.  учеб.  завед.  с  обучением  на  русском  языке  /  М‐во 
образования  Украины  ;  Е. А. Исаева,  Ж. В. Клименко, 
А. О. Мельник. – Харьков : СИЦИЯ, 2015. – 80 с. 

Интегрированный  курс  “Литература  (русская  и  мировая)” : 
учеб.  для  8‐го  кл.  общеобразоват.  учеб.  заведений  с  русским 
языком  обучения  /  М‐во  образования  и  науки  Украины  ; 
Е. А. Исаева, Ж.  В.  Клименко,  О.  К.  Быцько,  А.  О. Мельник.  – 
Киев : УОИЦ “Орион”, 2016. – 352 с.  

Интегрированный  курс  “Литература  (русская  и  мировая)”. 
Тетрадь  для  контрольных  работ  :  учеб.  пособие  для  уч.  7  кл. 
общеобразоват. учеб. заведений с обучением на русском языке 
/  М‐во  образования  и  науки  Украины ;  Е. А. Исаева, 
Ж. В. Клименко, О. К.  Быцько, А. О. Мельник. –  Киев :  УОИЦ 
“Орион”, 2016. – 72 с.  
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Програми, навчальні плани 

Программы  для  вечерней средней  общеобразовательной 
школы  :  Литература.  6‐12  классы  / М‐во  образования  и  науки 
Украины ;  сост. :  Л. Ф. Мирошниченко,  Е. А. Исаева, 
Ж. В. Клименко. – Київ : Перун, 1996. – 84 с. 

Зарубіжна  література :  програма  для  середньої 
загальноосвітньої школи.  5‐11  класи  :  (проект)  /  М‐во  освіти  і 
науки  України ;  Б. Б. Шалагінов,  Л. Ф. Мірошниченко, 
О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко, О. О. Корнієнко, Н. І. Дорофеєва, 
С.  В.  Рудаківська  // Всесвітня  література  в  середніх  навчальних 
закладах України : наук.‐метод. журн. – 2000. – № 7‐8. – С. 3–32. 

Зарубіжна  література :  програма  для  середньої 
загальноосвітньої  школи.  5‐11  класи  /  М‐во  освіти  і  науки 
України  ;  Б.  Б. Шалагінов,  Л.  Ф.  Мірошниченко,  О.  О.  Ісаєва, 
Ж. В. Клименко,  О. О. Корнієнко,  Н. І. Дорофеєва,  С. В. Рудаківська 
// Зарубіжна література : газ. – 2000. – № 34‐35. – С. 1‐39. 

Зарубіжна  література  :  програми  для  профільних  класів 
загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  українською  мовою 
навчання.  10–11  кл.  (проект)  /  М‐во  освіти  і  науки  України  ; 
Б. Б. Шалагінов, Л. Ф. Мірошниченко, О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко 
[та  ін.]  //  Всесвітня  література  в  середніх  навч.  закладах 
України : наук.‐метод. журн. – 2003. – № 7–8. – С. 96–112. 

Орієнтовна  програма  уроків  розвитку  мовлення  у  процесі 
вивчення  зарубіжної  літератури  у  5‐11  класах  :  (журнал  у 
журналі) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах 
України : наук.‐метод. журн. – 2000. – № 3. – С. 29‐37.  

Орієнтовна  програма  уроків  розвитку  мовлення  у  процесі 
вивчення  зарубіжної  літератури  у  5‐11  класах  :  (журнал  у 
журналі)  (продовження)  //  Всесвітня  література  в  середніх 
навчальних закладах України : наук.‐метод. журн. – 2000. – № 4. 
– С. 29‐35. 
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Зарубіжна  література :  програми  для  середньої 
загальноосвітньої  школи.  5–11  класи  /  М‐во  освіти  і  науки 
України  ;  Б.  Б. Шалагінов,  Л.  Ф.  Мірошниченко,  О.  О.  Ісаєва, 
Ж. В. Клименко [та ін.]. – К. : Перун, 2001. – 112 с.  

Орієнтовне  планування  уроків  зарубіжної  літератури  за 
програмою 2001  р.: 6  клас. 1  півріччя  //  Всесвітня література  в 
середніх  навчальних  закладах  України  :  наук.‐метод.  журн.  – 
2001. – № 8. – С. 13‐16  ; № 9. – С. 19‐22  ; № 10. – С. 16‐18; № 11. – 
С. 37‐42; № 12. – С. 37‐41.   

Програми  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з 
українською мовою навчання. Зарубіжна література. 5–11 класи 
/ М‐во освіти  і науки України  ;  за ред.  докт. Д. В. Затонського, 
К. О.  Шахової,  Є. В. Волощук ;  авт.  :  Б. Б. Шалагінов, 
Л. Ф. Мірошниченко, О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко., О. О. Корнієнко, 
Н. І. Дорофеєва, С. В. Рудаківська. – К.  : Шкільний світ, 2001. – 
79 с. 

Зарубіжна література. 6 клас: розгорнуте планування уроків за 
програмою  2001  року  :  посібник  для  вчителя  /  О.  О.  Ісаєва  ;  
М‐во  освіти  і  науки  України.  –  Київ  :  Ленвіт,  2002.  –  111  с.  – 
(Словесність. Методична школа Л. Мірошниченко ; вип. 3). 

Орієнтовна  програма  уроків  розвитку  мовлення  та  методичні 
рекомендації  до  них  (за  програмою  2001  року)  //  Всесвітня 
література  в  середніх  навчальних  закладах  України  :  наук.‐
метод. журн. – 2002. – № 10. – С. 2‐9. 

Орієнтовне  планування  уроків  зарубіжної  літератури  за 
програмою 2001  р. 6  клас.  ІІ  півріччя  //  Всесвітня література  в 
середніх  навчальних  закладах  України  :  наук.‐метод.  журн.  – 
2002. – № 1‐4. 

Зарубіжна  література  :  програми  для  профільних  класів 
загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  українською  мовою 
навчання.  10–11  кл.  (проект)  /  М‐во  освіти  і  науки  України  ; 
Б. Б. Шалагінов,  Л. Ф. Мірошниченко,  О. О. Ісаєва, 
Ж. В. Клименко  [та  ін.]  //  Всесвітня  література  в  середніх 
навчальних  закладах  України  :  наук.‐метод.  журн.  –  2003.  –  
№ 7–8. – С. 96–112. 
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Орієнтовна  програма  уроків  розвитку  мовлення  та  методичні 
рекомендації  до  них  (за  програмою  2001  року)  //  Всесвітня 
література  в  середніх  навальних  закладах    України  :  наук.‐
метод. журн. – 2003. – № 1. – С. 8–13.  

Програми  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з 
українською мовою навчання. Зарубіжна література. 5‐11 класи 
/ М‐во  освіти  і  науки  України ;  Шалагінов Б. Б., 
Мірошниченко Л. Ф.,  Ісаєва О. О.,  Клименко Ж. В.,  Корнієнко О. А. 
[та  ін.]  // Всесвітня  література  в  середніх  навальних  закладах 
України : наук.‐метод. журн. – 2003. – № 7/8. – С. 74‐95. 

Програми  для  профільних  класів  загальноосвітніх  навчальних 
закладів  з  укр.  мовою  навчання.  Зарубіжна  література.  
10‐11 класи  /  М‐во  освіти  і  науки  України  ;  Б.  Б.  Шалагінов, 
Л. Ф. Мірошниченко,  О. О. Ісаєва,  Ж. В. Клименко, 
О. А. Корнієнко, Н.  І. Дорофеєва Н.  І.  // Всесвітня література в 
середніх  навальних  закладах    України  :  наук.‐метод.  журн.  –   
2003. – № 7/8. – С. 96‐112. 

Програми–2003  із  зарубіжної  літератури  для  10‐11  кл. 
загальноосвіт.  та  профільної школи  (гум.  та  технол.,  природ.‐
мат. профілі) [рукопись] : проект / М‐во освіти і науки України ; 
Б. Б. Шалагінов,  Л. Ф. Мірошниченко,  О. О. Ісаєва, 
Ж. В. Клименко,  О.  А.  Корнієнко,  Н.  І.  Дорофеєва.  –  Київ  : 
Шкільний  світ,  2003.  –  24  с.  –  (Дод.  до  газети  “Зарубіжна 
літератураʺ ; число 20 (324). 

Програми з філологічних і суспільно‐гуманітарних дисципілін 
для  вечірних  (змінних)  загальноосвітніх  навчальних  закладів  
6‐12 кл.  / М‐во освіти і науки України  // Литература (русская и 
зарубежная). – К. : Пед. преса, 2006. – С. 326–381.  

Література  (російська  та  світова)  :  програма  5–9  класи  для 
загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням  російською 
мовою  (проект)  / керівник авт. кол. :  Ісаєва О. О.  [Електронний 
ресурс].  –  Режим  доступу :  // http://www.mon.gov.ua/ua/often‐
requested/educational‐programs/‐104 с.  
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Программа  по  литературе  (русской  и  мировой)  для 
общеобразовательных    учебных    заведений  с  русским  языком 
обучения. 5 класс  / М‐во освіти  і науки України  ; Е. А. Исаева, 
Ж. В. Клименко, О. А. Корниенко и др. // Русская словесность в 
школах Украины. – 2013. – № 3. – С. 9‐16.  

Программа  по  литературе  (русской  и  мировой)  для  6  класса 
общеобразовательных  учебных  заведений  с  русским  языком 
обучения  / подгот. Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко, О. А. Корниенко 
и  др.  //  Русская  словесность  в  школах  Украины  :  науч.‐метод. 
журн. – 2014. – № 3. – С. 6‐10. 

Календарно‐тематичне планування  уроків  інтегрованого  курсу 
“Література”  (російська  та  зарубіжна)  в  7  класі  [Електронний 
ресурс].  –  Режим  доступу :  http://media.ippo.kubg.edu.ua 
/?p=762#more‐762. 

Программа  по  литературе  (русской  и  мировой)  для  7  класса 
общеобразовательных  учебных  заведений  с  русским  языком 
обучения  / подгот. Е. А. Исаева  [и др.]  // Русская словесность в 
школах Украины : науч.‐метод. журн. – 2015. – № 4. – С. 5‐10. 

Тематичне планування з літератури  (російської  та  зарубіжної) 
для  8  класу  (за  підручником  авторів  О. О. Ісаєвої, 
Ж. В. Клименко,  О.  К.  Бицько,  А.  О.  Мельник)  [Електронний 
ресурс]  –  Режим  доступу :  http://media.ippo.kubg.edu.ua 
/?p=762#more‐762 http://www.orionhouseua.com/metod‐pidtrymka/. 
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Хронологічний покажчик  

друкованих праць  

11999944  

1. “Сірий  –  колір  надії”:  сценарій  літературно‐музичного 
вечора,  присвяченого  життю  і  творчості  Ірини 
Ратушинської  // Відродження  :  укр.  міжетніч.  наук.‐метод. 
журн. – 1994. – № 9. – С. 68–70. 

11999955  

2. Опутанные  колючей  проволокой  :  урок‐беседа  по 
изучению повести Г. Владимова “Верный Руслан”. 11 класс 
// Відродження : укр. міжетніч. наук.‐метод. журн. – 1995. – 
№ 5‐6. – С. 20‐23. 

3. Формирование  мировоззрения  старшеклассников  на 
уроках  мировой  литературы  // Вивчення  світової 
літератури  у  школі  :  зб.  наук.‐метод.  матеріалів.  –  Київ‐
Полтава, 1995. – Вип. 6. – С. 29–36. 
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11999966  

4. ʺАд  –  это  мы  сами...ʺ?  :  дискуссия  как  способ 
формирования  мировоззрения  старшеклассников  (на 
примере изучения повести С. Довлатова “Зонаʺ). 11  класс  
//  Зарубіжна  література  в  навчальних  закладах  : щомісяч. 
наук.‐метод. журн. – 1996. – № 3. – С. 31‐34. 

5. Восприятие  художественного  произведения  как  способ 
формирования  мировоззрения  старшеклассников  :  на 
примере  изучения  повести  А.  Солженицына  “Один  день 
Ивана  Денисовича”.  11  класс  //  Зарубіжна  література  в 
навчальних закладах : щомісяч. наук.‐метод. журн. – 1996. – 
№ 9. – С. 21–24. 

6. ʺЖивее, чем в жизниʺ : к 55‐летию со дня рождения Сергея 
Довлатова  //  Всесвітня  література  в  середніх  навчальних 
закладах України : наук.‐метод. журн. – 1996. – № 9. – С. 60‐
61. 

7. Історія  про  найкращу  в  світі  няню  :  методичні 
рекомендації до уроку позакласного читання по вивченню 
повісті‐казки  П. Л.  Треверс  “Мері  Поппінс”.  5  клас 
// Зарубіжна  література  в  навчальних  закладах  :  щомісяч. 
наук.‐метод. журн. – 1996. – № 6. – С. 11. 

8. Позакласне  читання  як  ефективний  засіб  формування 
особистісного ставлення до художнього твору : на прикладі 
вивчення  казки  А.  О.  Мілна  “Вінні‐Пух...  та  його  друзі”. 
5 клас  // Зарубіжна  література  в  навчальних  закладах  : 
щомісяч. наук.‐метод. журн. – 1996. – № 9. – С. 6‐9. 

9. Программы  для  вечерней  средней  общеобразовательной 
школы  :  Литература.  6‐12  классы  /  М‐во  образования  и 
науки Украины  ; сост. : Л. Ф. Мирошниченко, Е. А. Исаева, 
Ж. В. Клименко. – Київ : Перун, 1996. – 84 с. 

10. Проникая  в  тайну  поэтической  строки  :  урок  обучения 
особенностям  чтения  лирических  произведений  лауреата 
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Нобелевской  премии  Иосифа  Бродского.  11  класс  
// Відродження : укр. міжетніч. наук.‐метод. журн. – 1996. – 
№ 2. – С. 39‐41. – Літ. : 5 назв. 

11. ʺСмерть  выбирает  не  красоты  слога...ʺ    :  (Памяти Иосифа 
Бродского)  //  Відродження  :  укр.  міжетніч.  наук.‐метод. 
журн. – 1996. – № 3. – С. 21. 

12. Формирование  мировоззрения  старшеклассников  при 
изучении художественного произведения : автореф. дис. … 
канд. пед. наук (13.00. 02) / Ин‐т педагогики АПН Украины, 
Укр.  гос.  пед.  ун‐т  имени  М. П. Драгоманова ;  Елена 
Александровна Исаева. – К., 1996. – 24 с.  

13. Формирование  мировоззрения  старшеклассников  при 
изучении  художественного  произведения  :  дис.  …  канд. 
пед. наук (13.00. 02) / Ин‐т педагогики АПН Украины, Укр. 
гос.  пед.  ун‐т  имени  М. П. Драгоманова ;  Елена 
Александровна Исаева. – К., 1996. – 160 л. 

11999977  

14. Записки  из  Колымского  ада  :  материалы  к  изучению 
творчества  Варлама  Шаламова.  11  класс  // Зарубіжна 
література  в  навчальних  закладах  :  щомісяч.  наук.‐метод. 
журн. – 1997. – № 3. – С. 29–34. 

15. Литературно‐музыкальная  композиция  как  способ 
развития  творческих  способностей  старшеклассников: 
А. Галич  //Зарубіжна  література  в  навчальних  закладах  : 
щомісяч. наук.‐метод. журн. – 1997. – № 8. – С. 43‐46. 

16. Обзорный  урок‐семинар  в  системе  изучения  зарубежной 
литературы в школе  : Писатели третьей волны эмиграции. 
11  клас  //  Зарубіжна  література  в  навчальних  закладах  : 
щомісяч. наук.‐метод. журн. – 1997. – № 9. – С. 35‐39. 
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17. Организация  исследовательской  деятельности  учащихся  в 
процессе  изучения  поэмы  Н.  В.  Гоголя  “Мертвые  души” 
// IV  Гоголівські  читання  :  зб.  наук.  ст.  –  Полтава,  1997.  – 
С. 175–177. 

18. Розвиток  творчих  можливостей  учнів  у  процесі  вивчення 
творів зарубіжної літератури : (на прикладі вивчення казок 
Р.  Кіплінга).  5  клас.  Позакласне  читання  // Зарубіжна 
література  в  навчальних  закладах  :  щомісяч.  наук.‐метод. 
журн. – 1997. – № 4. – С. 31‐33. 

19. Словник–довідник  із  зарубіжної  літератури  :  навч. 
посібник для 5‐6 кл. : [продовження] / Л. Ф. Мірошниченко, 
О. М. Чепурко, Н. О. Півнюк, О. О.  Ісаєва, Л.  В. Давидюк, 
Ж. В. Клименко, О. Ф. Задорожня // Зарубіжна література в 
навчальних закладах : щомісяч. наук.‐метод. журн. – 1997 – 
№ 4. – С. 33‐38; № 5. – С. 27‐33; № 6. – С. 29‐36; № 7. – С. 33‐
34.  

20. Чи все ти знаєш про казку?  : підсумковий урок‐вікторина. 
5  клас  //  Зарубіжна  література  в  навчальних  закладах  : 
щомісяч. наук.‐метод. журн. – 1997. – № 10. – С. 13‐15. 

11999988  

21. Бібліотечні уроки як засіб формування читача // Зарубіжна 
література  в  навчальних  закладах  :  щомісяч.  наук.‐метод. 
журн. – 1998. – № 6. – С. 27‐31. 

22. Вивчення  літературно‐критичних  матеріалів  на  уроках 
зарубіжної  літератури  і  проблеми  формування  читача 
// Зарубіжна  література  в  навчальних  закладах.  –  1998.  – 
№ 9. – С. 36‐39. 

23. Восприятие  художественного  произведения  как  способ 
формирования  мировоззрения  старшеклассников  :  (На 

примере  изучения  повести  А.  Солженицына  “Один  день 
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Ивана  Денисовичаʺ).  11  класс  //  Зарубіжна  література  в 

навчальних закладах : щомісяч. наук.‐метод. журн. – 1996. – 

№ 9. – С. 21‐24. 

24. Дещо  про  читацьку  культуру  та  шляхи  зацікавлення 
книгою  :  (Формування  читача  при  вивченні  зарубіжної 

літератури)  // Зарубіжна  література  в  навчальних 

закладах :  щомісяч.  наук.‐метод.  журн.  –  1998.  –  № 2.  – 

С. 35‐38. 

25. ʺІ нема дивнішої краси, і нема святішої святиніʺ  : сценарій 
літературного свята до Дня Матері. 5‐7 класи  // Зарубіжна 

література  в  навчальних  закладах  :  щомісяч.  наук.‐метод. 

журн. – 1999. – № 5. – С. 47‐48. 

26. Ілюстрації  до  художніх  творів  і  проблема  формування 
читача  // Зарубіжна література  :  газ. – 1998. – № 8. – С. 28‐

31. 

27. ʺЇм  обом  потрібен  час...ʺ  :  урок  розвитку  звʹязного 

мовлення  за  оповіданням  Джеймса  Олдріджа  “Останній 

дюйм”.  7  клас  // Зарубіжна  література  в  навчальних 

закладах  :  щомісяч.  наук.‐метод.  журн.  –  1998.  –  № 12.  – 

С. 45‐47. 

28. Історія  про  найкращу  в  світі  няню  :  методичні 

рекомендації до уроку позакласного читання по вивченню 

повісті‐казки  П. Л. Треверс  “Мері  Поппінс”.  5  клас 

// Зарубіжна  література  в  навчальних  закладах  :  щомісяч. 

наук.‐метод. журн. – 1998. – № 6. – С. 11‐12. 

29. Казка  про  казку  /  Мірошниченко  Л.  Ф.,  Ісаєва  О.  О., 
Клименко Ж. В. // У світі зарубіжної літератури : посібник‐

хрестоматія для позакласного читання : 5 клас / М‐во освіти 

і  науки  України ;  Л. Ф. Мірошниченко,  О. О. Ісаєва, 

Ж. В. Клименко.  –  2‐ге  вид.,  перероб.  і  доп.  –  Київ : 

Просвіта, 1998. – С. 7‐8. 

30. Коштовні перлини : прислівʹя, приказки та загадки народів 
світу.  5  клас  / Мірошниченко  Л. Ф.,  Ісаєва  О. О., 
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Клименко Ж.  В.  //  Зарубіжна  література  в  навчальних 

закладах  :  щомісяч.  наук.‐метод.  журн.  –  1998.  –  № 7.  –  

С. 7‐11. 

31. Організація  сімейного  читання  як  фактор  формування 
читача  //  Зарубіжна  література  в  навчальних  закладах  : 
щомісяч. наук.‐метод. журн. – 1998. – № 7. – С. 37‐39. 

32. Розвиток мовлення учнів та проблема формування читача 
// Зарубіжна  література  в  навчальних  закладах  :  щомісяч. 
наук.‐метод. журн. – 1998. – № 12. – С. 41‐45. 

33. Словник–довідник  із  зарубіжної  літератури :  навч. 
посібник для 5‐6 кл. : [продовження] / Л. Ф. Мірошниченко, 
О. М. Чепурко, Н. О. Півнюк, О. О.  Ісаєва, Л. В. Давидюк, 
Ж. В. Клименко, О. Ф. Задорожня // Зарубіжна література в 
навчальних закладах : щомісяч. наук.‐метод. журн. – 1998. – 
№ 1. – С. 42‐45; – № 5. – С. 43‐46; № 7. – С. 46‐48. 

34. Теоретичні  засади  системи  формування  читача  і  вміння 
використовувати  інтереси сучасних школярів  // Зарубіжна 
література  в  навчальних  закладах  :  щомісяч.  наук.‐метод. 
журн. – 1998. – № 4. – С. 2‐6. 

35. У  світі  зарубіжної  літератури  :  посібник‐хрестоматія  для 
позакласного  читання  :  5  клас  /  М‐во  освіти  і  науки 
України; Л. Ф. Мірошниченко, О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко. 
– 2‐ге вид., перероб. і доп. – Київ : Просвіта, 1998. – 480 с. : іл.  

11999999  

36. ʺВходить  у  школу  старий  гном...ʺ  :  урок  позакласного 
читання з вивчення казки З. Топеліуса “Казка про старого 
гнома”.  5  клас  //  Зарубіжна  література  в  навчальних 
закладах  :  щомісяч.  наук.‐метод.  журн.  –  1999.  –  № 8.  – 
С. 51‐53. 
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37. ʺГімн дитинству, перекладений прозою...ʺ : Гра “Щасливий 
випадокʺ  з  вивчення  повісті Марка  Твена  “Пригоди  Тома 
Сойера”.  5  клас  //  Зарубіжна  література  в  навчальних 
закладах :  щомісяч.  наук.‐метод.  журн.  –  1999.  –  № 7.  – 
С. 15‐18. 

38. ʺДля новачка штука надто чутлива...ʺ    : урок позакласного 
читання  за  оповіданням  Марка  Твена  “Приборкання 
велосипеда”.  5  клас  /  Ісаєва  О. О.,  Клименко  Ж. В. 
// Зарубіжна  література  в  навчальних  закладах  :  щомісяч. 
наук.‐метод. журн. – 1999. – № 3. – С. 22‐24. 

39. “І нема дивнішої краси, і нема святішої святині” : сценарій 
літературного свята до Дня Матері. 5–7 класи // Зарубіжна 
література  в  навчальних  закладах  :  щомісяч.  наук.‐метод. 
журн. – 1999. – № 5. – С. 47–49. 

40. Любов – покірність чи любов – боротьба? Узагальнюючий 
урок –  семінар  за  романом Кнута  Гамсуна  “Пан”. 11  клас 
// Зарубіжна  література  в  навчальних  закладах  :  щомісяч. 
наук.‐метод. журн. – 1999. – № 1. – С. 41–44. 

41. Методичні  рекомендації  з  розвитку  мовлення  учнів  
8‐11 класів // Зарубіжна література в навчальних закладах  : 
щомісяч. наук.‐метод. журн. – 1999. – № 1. – С. 39‐41. 

42. Організація  дослідницької  діяльності  школярів  на  уроках 
зарубіжної  літератури    //  Всесвітня  література  в  середніх 
навчальних закладах України. – 1999. – № 7. – С. 3‐5. 

43. Позакласна  робота  із  зарубіжної  літератури  та  проблема 
формування  читача  //  Зарубіжна  література  в  навчальних 
закладах : щомісяч. наук.‐метод. журн. – 1999. – № 7. – С. 8‐
14. 

44. Позакласне  читання  як  засіб  формування  читача 
//Зарубіжна  література  в  навчальних  закладах  :  щомісяч. 
наук.‐метод. журн. – 1999. – № 8. – С. 48‐51. 

45. Хто ви – Дон Кіхоте Ламанчський?    :  урок‐засідання прес‐
клубу  з  вивчення  роману  М. де Сервантеса  з 
використанням  літературно  критичних  матеріалів.  8  клас  
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//  Зарубіжна  література  в  навчальних  закладах  : щомісяч. 
наук.‐метод. журн. – 1999. – № 5. – С. 14‐17. 

22000000  

46. Дискусія  на  уроках  зарубіжної  літератури:  на  матеріалі 
уроку‐диспуту з  вивчення роману А. Камю “Чума”. 11  кл. 
// Зарубіжна  література  в  навчальних  закладах  :  щомісяч. 
наук.‐метод. журн. – 2000. – № 12. – С. 15‐18. 

47. ʺЖив‐був  один  дивак...ʺ  :  сценарій  літературної  вистави, 
присвяченої  творчості  Г.  К.  Андерсена.  5  кл.  //  Зарубіжна 
література  в  навчальних  закладах  :  щомісяч.  наук.‐метод. 
журн. – 2000. – № 5. – С. 60‐64. 

48. Зарубіжна  література :  програма  для  середньої 
загальноосвітньої школи. 5‐11 класи : (проект) / М‐во освіти 
і  науки  України  ;  Б.  Б.  Шалагінов,  Л.  Ф.  Мірошниченко, 
О. О. Ісаєва,  Ж. В. Клименко,  О. О. Корнієнко, 
Н. І. Дорофеєва,  С. В. Рудаківська  // Всесвітня  література  в 
середніх навчальних закладах України  : наук.‐метод. журн. 
– 2000. – № 7‐8. – С. 3–32. 

49. Зарубіжна  література  :  програма  для  середньої 
загальноосвітньої школи. 5‐11  класи    / М‐во освіти  і науки 
України ;  Б. Б. Шалагінов,  Л. Ф. Мірошниченко, 
О. О. Ісаєва,  Ж. В. Клименко,  О. О. Корнієнко, 
Н. І. Дорофеєва, С. В. Рудаківська // Зарубіжна література : 
газ. – 2000. – № 34‐35. – С. 1‐39. 

50. И  жар  души,  и  пламень  сердца,  и  чувства  трепетный 
огонь :  разговор  о  Наташе  Ростовой.  10  кл    //  Всесвітня 
література  та  культура  в  навчальних  закладах  України  : 
наук.‐метод. журн. – 2000. – № 12. – С. 22‐24. 

51. Історія  про  двох  хоробрих  реформаторів :  урок 
позакласного  читання  з  вивчення  повісті  Я.  Корчака 
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“Мацюсеві  пригоди”.  5  кл.  //  Всесвітня  література  та 
культура  в  навчальних  закладах  України  :  наук.‐метод. 
журн. – 2000. – № 5. – С. 42‐45. 

52. Ключі  від  однієї  лондонської  таємниці  :  методичні 
рекомендації до вивчення оповідання Артура Конан Дойла 
“Пістрява стрічка”. 7 кл. // Всесвітня література та культура 
в навчальних закладах України  : наук.‐метод. журн. – 2000. 
– № 10. – С. 2‐5. 

53. ʺЛюбов дала життя,  і рух,  і силу...ʺ  : сценарій літературно‐
музичного  вечора  до  Дня  Святого  Валентина.  9‐11  кл 
// Зарубіжна  література  в  навчальних  закладах  :  щомісяч. 
наук.‐метод. журн. – 2000. – № 1. – С. 53‐57. 

54. Організація  самостійної  роботи  учнів  при  вивченні 
зарубіжної  літератури  // Зарубіжна  література  в 
навчальних закладах : щомісяч. наук.‐метод. журн. – 2000. – 
№ 10. – С. 13‐14. 

55. Організація  та  розвиток  читацької  діяльності  школярів 
при вивченні зарубіжної літератури : посібник для вчителя 
/  М‐во освіти і науки України. – Київ : Ленвіт, 2000. – 184 с. – 
(Зарубіжна  література.  Словесність  творчому  вчителю; 
вип. 1). 

56. Орієнтовна програма уроків розвитку мовлення у процесі 
вивчення  зарубіжної  літератури  у  5‐11  класах  :  (журнал  у 
журналі)  // Всесвітня  література  в  середніх  навчальних 
закладах України : наук.‐метод. журн. – 2000. – № 3. – С. 29‐
37; № 4. – С. 29‐35.  

57. ʺСеред зірок нас очікує Невідоме...ʺ  : комбінований урок з 
використанням  біографічних  та  мистецтвознавчих 
досліджень учнів за романом С. Лема “Солярісʺ // Всесвітня 
література в середніх навчальних закладах України  : наук.‐
метод. журн. – 2000. – № 11. – С. 55‐58. 

58. Сіндбадові  чари  :  Урок  з  вивчення  “Казки  про  Сіндбада‐
мореплавцяʺ,  5  клас  //  Всесвітня  література  та  культура  в 
навчальних закладах України України  : наук.‐метод. журн. 
– 2000. – № 9. – С. 24‐25. 
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59. Чи потрібна теорія літератури на уроці зарубіжної? : про її 
роль у розвитку читацької культури школярів та практику 
формування  //  Всесвітня  література  в  середніх  навчальних 
закладах  України  України  :  наук.‐метод.  журн.  –  2000.  – 
№ 5. – С. 9‐12. 

60. Організація  самостійної  роботи  учнів  при  вивченні 
зарубіжної  літератури  // Зарубіжна  література  в 
навчальних закладах : щомісяч. наук.‐метод. журн. – 2000. – 
№ 10. – С. 13‐14.  

22000011  

61. Виразне  читання  :  методичні  поради  щодо  його 
проведення  та  оцінювання  за  12‐бальною  системою 
// Всесвітня  література  в  середніх  навчальних  закладах 
України : наук.‐метод. журн. – 2001. – № 4. – С. 17‐19. 

62. Дискусія  –  один  із  найефективніших  засобів  формування 
читача  // Всесвітня  література  в  середніх  навчальних 
закладах України : наук.‐метод. журн. – 2001. – № 5. – С. 20‐
22. 

63. Інтерактивні види та форми робіт при вивченні зарубіжної 
літератури в школі // Обрії : наук.‐пед. журн. – 2001. – № 2. 
– С. 79‐82. 

64. Інтерактивні види та форми робіт при вивченні зарубіжної 
літератури  в  школі  // Актуальні  проблеми  науково‐
методичного  забезпечення  викладання  зарубіжної 
літератури  в навчальних  закладах України  :  зб. матеріалів 
конф. – Київ : КМІУВ імені Б. Грінченка, 2001. – С. 66‐73. 

65. Зарубіжна  література :  підручник  для  6  класу 
загальноосвітніх навчальних закладів  / М‐во освіти  і науки 
України ; Л. Ф. Мірошниченко, О. О. Ісаєва, Ж. В. Клименко. – 
Київ : Вежа, 2001. – 448 с. : іл. 
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66. Зарубіжна  література  :  посібник‐хрестоматія:  11  клас 
/ упоряд. :  О.  О.  Ісаєва,  О.  М.  Куцевол.  –  Донецьк  :  БАО, 
2001. – 832 с. : іл. – (Нова шкільна програма). 

67. Зарубіжна  література :  посібник‐хрестоматія  для 
позакласного та самостійного читання: 5‐7 класи / упоряд. : 
Ж. В. Клименко, О. О. Ісаєва. – Донецьк : БАО, 2001. – 480 с. : 
іл. ; – (Нова шкільна програма). 

68. Зарубіжна  література :  програми  для  середньої 
загальноосвітньої школи. 5–11  класи  / М‐во  освіти  і  науки 
України ;  Б. Б. Шалагінов,  Л. Ф. Мірошниченко, 
О. О. Ісаєва,  Ж.  В.  Клименко  [та  ін.].  –  К. :  Перун,  2001.  – 
112 с.  

69. Орієнтовне  планування  уроків  зарубіжної  літератури  за 
програмою  2001  р.  :  6  клас.  1  півріччя  :  [продовження] 
// Всесвітня  література  в  середніх  навчальних  закладах 
України : наук.‐метод. журн. – 2001. – № 8. – С. 13‐16 ; № 9. – 
С. 19‐22; № 10. – С. 16‐18; № 11. – С. 37‐42; № 12. – С. 37‐41. 

70. Підручник  нового  покоління.  Яким  він  є.  Яким  має  бути 
/ Мірошниченко  Л. Ф.,  Ісаєва  О. О.,  Клименко  Ж. В. 
// Всесвітня  література  в  середніх  навчальних  закладах 
України : наук.‐метод. журн. – 2001. – № 10. – С. 3‐7. 

71. Програми  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з 
українською  мовою  навчання.  Зарубіжна  література.  
5–11  класи  /  М‐во  освіти  і  науки  України  ;  за  ред.  докт. 
Д. В. Затонського,  К.  О.  Шахової,  Є.  В.  Волощук  ;  авт.  : 
Б. Б. Шалагінов,  Л. Ф. Мірошниченко,  О. О. Ісаєва, 
Ж. В. Клименко.,  О. О. Корнієнко,  Н. І. Дорофеєва, 
С. В. Рудаківська. – К. : Шкільний світ, 2001. – 79 с. 

72. Роль  дискусії  у  розвитку  читацької  діяльності  школярів 
// Всесвітня  література  та  культура  в  навчальних  закладах 
України : наук.‐метод. журн. – 2001. – № 1. – С. 55‐56. 
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73. Використання новітніх компʹютерних технологій у процесі 
вивчення  зарубіжної  літератури  в  школі  // Всесвітня 
література в середніх навчальних закладах України  : наук.‐
метод. журн. – 2002. – № 8. – С. 57‐61. 

74. Від первісного сприйняття постмодерністської лірики до її 
осягнення  :  методичні  рекомендації щодо  вивчення поезії 
Йосипа  Бродського  //  Всесвітня  література  в  середніх 
навчальних закладах України  : наук.‐метод. журн. – 2002. – 
№ 4. – С. 44‐47. 

75. Він  “був  речником  людяностіʺ  :  сценарій  літературно‐
музичної  композиції  до  200‐річчя  від  дня  народження 
В. Гюго  // Всесвітня  література  в  середніх  навчальних 
закладах України : наук.‐метод. журн. – 2002. – № 1. – С. 53‐
55. 

76. Диалог  искусств  на  уроке  литературы  :  изучение  поэзии 
А. Блока  во  взаимосвязи  с  творчеством  М. Врубеля  
// Русская  словесность  в школах  Украины.  –  2002.  – № 5.  – 
C. 33‐36. 

77. Зарубіжна  література.  6  клас:  розгорнуте  планування 
уроків  за  програмою  2001  року  :  посібник  для  вчителя  
/ М‐во освіти і науки України. – Київ : Ленвіт, 2002. – 111 с. – 
(Словесність. Методична школа Л. Мірошниченко ; вип. 3). 

78. Інтерактивні види та форми робіт при вивченні зарубіжної 
літератури  в  школі  //  Всесвітня  література  та  культура  в 
навчальних закладах України  : наук.‐метод. журн. – 2002. – 
№ 3. – С. 53‐55. 

79. Мистецтво  слова як школа розвитку мовлення учнів  : про 
жанри  письмових  висловлювань  на  уроках  зарубіжної 
літератури  // Всесвітня  література  в  середніх  навчальних 
закладах України : наук.‐метод. журн. – 2002. – № 9. – С. 2‐5. 
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80. Можливості  використання  Інтернет  у  процесі  вивчення 
зарубіжної  літератури  в  школі  // Мова  і  культура  :  
у 10‐ти тт. – Київ, 2002. – Вип. 5, т. V : Проблеми гуманізації 
навчання  і  культурологічний  підхід  до  методики 
викладання мови і літератури. – C. 111–115.  

81. Можливості Інтернет  при вивченні зарубіжної літератури 
у  ВУЗі  //  Проблеми  вищої  педагогічної    освіти  у  світлі 
рішень  ІІ  Всеукраїнського  з’їзду  працівників  освіти  і 
виступу  Президента  України  Л. Д.  Кучми  :  матеріали 
Всеукр.  наук.‐практ.  конф.  –  К. :  Вид‐во  НПУ  імені 
М. П. Драгоманова, 2002. – Ч. 2. – С. 76‐78.  

82. Орієнтовна  програма  уроків  розвитку  мовлення  та 
методичні  рекомендації  до  них  (за  програмою  2001  року) 
// Всесвітня  література  в  середніх  навчальних  закладах 
України : наук.‐метод. журн. – 2002. – № 10. – С. 2‐9. 

83. Орієнтовне  планування  уроків  зарубіжної  літератури  за 
програмою 2001 р. 6 клас. ІІ півріччя // Всесвітня література 
в  середніх  навчальних  закладах  України  :  наук.‐метод. 
журн. – 2002. ‐ № 1. – С. 14‐17; № 2. – С. 16‐18; № 3. – С. 14‐
18; № 4. – С. 22‐24 ; № 5. – С. 41‐42. 

84. Пасивне  сприйняття  чи  інтерактивна  форма  вивчення 
зарубіжної  літератури  у  старших  класах?  :  (про  способи 
активізації  сприйняття  шкільної  лекції)  // Всесвітня 
література в середніх навчальних закладах України  : наук.‐
метод. журн. – 2002. – № 11. – С. 9‐12. 

85. Роль і засоби організації дискусії в школі // Світло. – 2002. – 
№ 1 (20). – С. 34–37. 

86. Світ  Марка  Твена :  матеріали  до  вивчення  роману 
“Пригоди  Тома  Сойера”.  6  кл.  //  Всесвітня  література  та 
культура  в  навчальних  закладах  України  :  наук.‐метод. 
журн. – 2002. – № 4. – С. 7‐9. 

87. Специфика  изучения  курса  “Литератураʺ  в  5‐8  классах 
// Русская  словесность  в  школах  Украины:  науч.‐метод. 
журн. – 2002. – № 2. – С. 3‐5. 
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88. Сучасний  кабінет  літератури:  яким  йому  бути?  :  типи 
кабінетів  зарубіжної  літератури  //  Всесвітня  література  та 
культура  в  навчальних  закладах  України  :  наук.‐метод. 
журн. – 2002. – № 5. – С. 5‐8. 

89. Школьная  лекция  как  интерактивная  форма    изучения 
зарубежной литературы в старших классах // Русский язык 
и  литература  :  проблемы  изучения  и  преподавания  :  сб. 
науч.  трудов    / КГПУ имени Б.  Д.  Гринченко. –  К.  : ИПЦ, 
2002. – С. 229–233. 

90. Шляхами  мужності  та  відваги  разом  з  капітаном 
“Пілігримаʺ  : методичні рекомендації до вивчення роману 
Ж.  Верна “Пʹятнадцятирічний капітанʺ у 6  кл.  // Всесвітня 
література  та  культура  в  навчальних  закладах  України  : 
наук.‐метод. журн. – 2002. – № 1. – С. 11‐15. 
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91. Використання  новітніх  педагогічних  технологій  у  процесі 
вивчення  зарубіжної  літератури  //  Наука  і  сучасність. 

Педагогіка.  Філологія  :  зб.  наук.  праць.  /  Нац.  пед.  ун‐т 

імені М. П. Драгоманова  ; редкол. М.  І. Шкіль  (голова)  [та 

ін.].  –  К.  :  Вид‐во  НПУ  імені  М.  П.  Драгоманова,  2003.  – 

Т. 38. – С. 64‐67. 

92. Державні  стандарти  базової  і    повної    середньої  освіти 
(проект)  : Освітня  галузь “Мови  і літератури”  : література 

/ Н.  Й.  Волошина,  Є.  В.  Волощук,  А.  В.  Градовський, 

С. О. Жила,  О.  О.  Ісаєва,  Н.  М.  Нагорна,  Л.  А.  Сімакова 

// Всесвітня  література  в  середніх  навальних  закладах 

України : наук.‐метод. журн. – 2003. – № 1. – С. 4–6. 

93. Діалог  автора  та  читача  у  процесі  вивчення  літератури  в 
школі  // Всесвітня  література  в  середніх  навчальних 
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закладах  України  :  наук.‐метод.  журн.  –  2003.  –  № 10.  – 

С. 55‐56. 

94. Діалог автора та читача при вивченні   літератури в школі 
// Материалы  научно‐практической  конференции 
“Преподавание  русского  языка  и  литературы  в 
общеобразовательных  учебных  заведениях  Украины  с 
русским  языком  обучения  :  современное  состояние  и 
перспективы” (11 апреля 2003 г.). – К., 2003. – С. 7–10. 

95. Диалог искусств на уроке литературы как способ развития 
читательской  деятельности  учащихся  :  (на  примере 
изучения  поэзии  А.  Блока  во  взаимосвязи  с  творчеством 
М. Врубеля  // Информационный вестник Форума русистов 
Украины. – Симферополь, 2003. – Вып. 4. – С. 77–85.  

96. Зарубіжна  література  :  підручник  для  6  кл.  загальноосвіт. 
навч.  закладів  / Л. Ф. Мірошниченко,  О. О. Ісаєва, 
Ж. В. Клименко. – Київ : Вежа, 2003. – 448 с. : іл  

97. Компʹютерні технології і підручник зарубіжної літератури: 
недосяжна утопія  чи нагальна потреба?  /  Б.  Б. Шалагінов, 
О.  О.  Ісаєва  //  Всесвітня  література  в  середніх  навчальних 
закладах України : наук.‐метод. журн. – 2003. – № 2. – С. 4‐5. 

98. Організація  позакласного  читання  у  шкільному  курсі 
зарубіжної  літератури  //  Всесвітня  література  в  середніх 
навчальних закладах України  : наук.‐метод. журн. – 2003. – 
№ 5. – С. 2‐5. 

99. Орієнтовна  програма  уроків  розвитку  мовлення  та 
методичні  рекомендації  до  них  (за  програмою  2001  року) 
// Всесвітня  література  в  середніх  навальних  закладах  
України : наук.‐метод. журн. – 2003. – № 1. – С. 8–13.  

100. Програми  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з 
українською  мовою  навчання.  Зарубіжна  література.  
5‐11  класи  / М‐во освіти  і науки України  ; Б. Б. Шалагінов, 
Л. Ф. Мірошниченко,  О. О. Ісаєва,  Ж. В. Клименко, 
О. А. Корнієнко, Н.  І. Дорофеєва    // Всесвітня література в 
середніх навальних закладах України : наук.‐метод. журн. – 
2003. – № 7/8. – С. 74‐95. 
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101. Програми  для  профільних  класів  загальноосвітніх 

навчальних  закладів  з  укр.  мовою  навчання.  Зарубіжна 

література.  10‐11  класи  /  М‐во  освіти  і  науки  України  ; 

Б. Б. Шалагінов,  Л. Ф. Мірошниченко,  О. О. Ісаєва, 

Ж. В. Клименко,  О. А. Корнієнко,  Н. І. Дорофеєва  

// Всесвітня  література  в  середніх  навальних  закладах  

України : наук.‐метод. журн. – 2003. – № 7/8. – С. 96‐112. 

102. Програми‐2003  із  зарубіжної  літератури  для  10‐11  кл. 
загальноосвіт.  та  профільної  школи  (гум.  та  технол., 

природ.‐мат.  профілі)  [рукопис]  :  проект  /  М‐во  освіти  і 

науки  України  ;  Б.  Б.  Шалагінов,  Л.  Ф. Мірошниченко, 

О. О. Ісаєва,  Ж. В. Клименко,  О. А. Корнієнко, 

Н. І. Дорофеєва.  –  Київ  :  Шкільний  світ,  2003.  –  24  с.  – 

(Додаток до газети “Зарубіжна літератураʺ ; число 20 (324). 

103. Сучасні  технології  навчання  у  процесі  викладання 
зарубіжної  літератури  //  Всесвітня  література  в  середніх 

навчальних закладах України  : наук.‐метод. журн. – 2003. – 

№ 3. – С. 37‐38. 

104. Теорія  і  технологія  розвитку  читацької  діяльності 

старшокласників  у  процесі  вивчення  зарубіжної 

літератури  :  монографія.  –  Київ  :  Вид‐во  НПУ  імені 

М. П. Драгоманова, 2003. – 380 с.  

105. Феномен  сучасної  дитячої  літератури  :  інтелект‐шоу 

“Еврикаʺ  за  казкою  Дж. К. Ролінг  “Гаррі  Поттер  і 

філософський  каміньʺ  // Всесвітня  література  в  середніх 

навчальних закладах України  : наук.‐метод. журн. – 2003. – 

№ 5. – С. 51‐52. 
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22000044  

106. Державні  стандарти  базової  і  повної  середньої  освіти 
(проект)  :  Освітня  галузь  “Мови  і  літератури”  : 
літературний компонент / Н. Й. Волошина, Є. В. Волощук, 
А. В. Градовський, С. О. Жила, О. О. Ісаєва, Н. М. Нагорна, 
Л.  А.  Сімакова  //  Освіта  України.  –  2004.  –  №  5  (500).  – 
20 січня. – С. 1–4.  

107. ʺКниги  –  діти  розумуʺ  (Дж.  Свіфт).  6  кл.  (Вступний  урок)  
// Тема  :  на  допомогу  вчителю  зарубіжної  літератури  : 
громад.  наук.‐метод.  журн.  –  2004.  – № 2  :  Вступний  урок  
(5‐8 класи)  : матеріали до нього та методика проведення. – 
С. 61‐63. 

108. Концептуальні основи аналізу художнього тексту в школі : 
про  герменевтичну  спрямованість  цього  аналізу 
// Всесвітня  література  в  середніх  навчальних  закладах 
України : наук.‐метод. журн. – 2004. – № 6. – С. 2‐5.  

109. Теорія  і  технологія  розвитку  читацької  діяльності 
старшокласників  у  процесі  вивчення  зарубіжної 
літератури  :  дис.  ...  докт.  пед.  наук  :  13.00.02  /  Олена 
Олександрівна  Ісаєва ;  Нац  пед.  ун‐т  імені 
М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 446 с.  

110. Теорія  і  технологія  розвитку  читацької  діяльності 
старшокласників  у  процесі  вивчення  зарубіжної 
літератури  :  автореф.  дис.  ...  докт.  пед.  наук  :  13.00.02 
/ Олена  Олександрівна  Ісаєва  ;  Нац  пед.  ун‐т  імені 
М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 40 с.  

111. Технологія  розвитку  читацької  діяльності  учнів  (на 
прикладі  вивчення  поеми  М.  Гоголя  „Мертві  душі”)  
// VII   Міжнародні Гоголівські читання  :  зб.  наук. праць. – 
Полтава : ПДПУ, 2004. – С. 193–198. 
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112. У  гостину  до  справжньої  чарівниці...  (Літературне  свято, 
присвячене  творчості  Астрід  Ліндгрен)  // Всесвітня 
література в середніх навчальних закладах України  : наук.‐
метод. журн. – 2004. – № 12. – С. 38‐40. 

22000055  

113. В  гостях  у  Ее  Величества  пушкинской  сказки  //  Русский 
язык,  литература,  культура  в  школе  и  вузе  :  науч.‐метод. 
журн. – 2005. – № 6. – С. 73‐74. 

114. Застосовуючи  новітні  технології  розвитку  читацької 
діяльності  учня:  мотивація  вивчення  художнього  твору, 
повільне та перерване читання, використання літературно‐
критичних  матеріалів  та  компʹютерної  програми  під  час 
вивчення  поеми  “Мертві  душіʺ  М. Гоголя.  9  клас 
// Всесвітня  література  в  середніх  навчальних  закладах 
України :  наук.‐метод. журн. – 2005. – № 4. – С. 35‐36. 

115. Інноваційні технології у викладанні зарубіжної літератури 
в  школі  //  Всесвітня  література  в  середніх  навчальних 
закладах України : наук.‐метод. журн. – 2005. – № 9. – С. 3‐7. 
– Літ. : 6 назв. 

116. Литература : учебник для 5 кл. общеобразоват. учеб. завед. 
с рус.  яз.  обучения  / Е. А. Исаева, С. И. Сафарян. – Киев  : 
Навчальна книга, 2005. – 320 с. 

117. Методичні  рекомендації  щодо  підготовки  і  написання 
наукових досліджень із літератури в системі Малої академії 
наук України  // Всесвітня література в середніх навчальних 
закладах  України  :  наук.‐метод.  журн.  –  2005.  –  № 10.  – 
С. 41‐46. 

118. Не просто повторити засвоєне,  а осмислити його заново  : 
методика  організації  підсумкового  етапу  вивчення 
художнього твору в школі // Всесвітня література в середніх 
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навчальних закладах України  : наук.‐метод. журн. – 2005. – 
№ 3. – С. 10‐15. – Літ.: 13 назв. 

119. Ви спрашивали? – Мы отвечаем!  : (О концепции изучения 
курсов  русского  языка  и  литературы  12‐летней  школы)  
/ Л. В. Давидюк,  Е. А. Исаева  //  Русский  язык,  литература, 
культура в школе и вузе : науч.‐метод. журн. – 2005. – № 3. – 
С. 34‐41. 

120. О  новых  программах  по  русскому  языку  и  литературе 
/ Е. А. Исаева, Л.  В. Давыдюк  //  Русский язык,  литература, 
культура в школе и вузе. – 2005. – № 3. – С. 34‐ 41. 

121. Об  учебниках  по  литературе  (русской  и  зарубежной)  для 
5 класса:  общеобразовательные  учебные  заведения  с 
русским  языком  обучения  /  Е.  В.  Волощук,  Е.  А.  Исаева, 
С. И.  Сафарян,  Л.  А.  Симакова  //  Русская  словесность  в 
школах  Украины : науч.‐метод. журн. – 2005. – № 3. – С. 34‐
38. 

122. Соціологічний аспект проблеми читання творів зарубіжної 
літератури  школярами  //  Всесвітня  література  в  середніх 
навчальних закладах України  : наук.‐метод. журн. – 2005. – 
№ 6. – С. 25‐29. – Літ.: 17 назв.  

123. Фестиваль за казками Пушкіна “Добрим молодцям урок!”, 
або Чи стане він уроком для укладачів програм // Всесвітня 
література в середніх навчальних закладах України  : наук.‐
метод. журн. – 2005. – № 12. – С. 57. 

22000066  

124. Видеть  в  художественном  творчестве  особый  способ 
познания  мира:  О  некоторых  приемах  активизации 
читательской  деятельности  старшеклассников  в  процессе 
изучения  литературы  // Русская  словесность  в  школах 
Украины : науч.‐метод. журн. – 2006. – № 2. – С. 2‐4. 
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125. До  серпневих  конференцій  учителів :  методичні 
рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури у 2006–
2007  навчальному  році  /  В.  Л.  Федоренко,  О.  О.  Ісаєва 
// Всесвітня  література  в  середніх  навчальних  закладах 
України : наук.‐метод. журн. – 2006. – № 7. – С. 2‐9. 

126. Концептуальні  основи  аналізу    художнього  твору  в школі 
// Гуманітарний  вісник  ДВНЗ  “Переяслав‐Хмельницький 
державний  педагогічний  університет  імені  Григорія 
Сковороди”  :  наук.‐теор.  зб.  –  Тернопіль  :  Вид‐во  Астон, 
2006. – С. 79–85.  

127. Литература  :  учебник  для  6  класса  общеобразовательных 
учебных  заведений  с  русским  языком  обучения 
/ Е. А. Исаева, С. И. Сафарян ; М‐во освіти і науки України. 
– Киев : Навчальна книга, 2006. – 368 с. : цв.ил.  

128. Методичні  рекомендації  щодо  організації  роботи  з 
обдарованими  дітьми  у  процесі  вивчення    літератури  в 
школі  // Всесвітня  література  в  середніх  навчальних 
закладах  України  :  наук.‐метод.  журн.  –  2006.  –  №  10.  –  
С. 8–10. – Бібліогр. в кінці ст. 

129. Обдарована  молодь  –  майбутнє  держави:  підсумки 
ІІІ етапу  Всеукраїнського  конкурсу  захисту  науково‐
дослідницьких  робіт  учнів‐членів  Малої  академії  наук 
(МАН)  // Всесвітня  література  в  середніх  навчальних 
закладах України : наук.‐метод. журн. – 2006. – № 9. – С. 7‐8. 

130. Основные  принципы  изучения  курса  “Литература”  в 
школах Украины // Русский язык и литература: проблемы 
изучения и преподавания в школе и вузе : сб. науч. трудов. 
– К., 2006. – С. 475–478.  

131. Програми  з  філологічних  і  суспільно‐гуманітарних 
дисципілін  для  вечірних  (змінних)  загальноосвітніх 
навчальних закладів 6‐12 кл.  / М‐во освіти  і науки України 
// Литература  (русская  и  зарубежная).  –  К. :  Пед.  преса, 
2006. – С. 326–381.  
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132. “…Сказку  эту  поведаю  теперь  я  свету…”  (заметки  о 
пушкинском  фестивале  сказки)  // Русский  язык, 
литература,  культура  в  школе  и  вузе.  –  2006.  –  №  6.  –  
С. 70‐71. 

22000077  

133. Авторский  взгляд  на  учебник  “Литература”.  6  класс 
(авторы Е. А. Исаева, С. И. Сафарян. – К. : Навчальна книга, 
2006)  // Русский язык, литература, культура в школе и вузе 
: науч.‐метод. журн. – 2007. – № 2 (14). – С. 49‐53. 

134. Актуальные  проблемы  изучения  русской  литературы  в 
школах Украины // Studia methodologica : альманах / за заг. 
ред.  О. В. Лещака. – Тернополь : Підручники та посібники; 
Севастополь : Рибэст, 2007. – Вип. 22. – С. 340‐346.  

135. Діалогічна модель вивчення зарубіжної літератури в школі 
// Всесвітня  література  в  середніх  навчальних  закладах 
України  :  наук.‐метод.  журн.  –  2007.  –  № 3.  –  С. 9‐10.  – 
Бібліогр. в кінці ст. 

136. Звітує обдарована молодь (до підсумків роботи МАН‐2007) 
// Всесвітня  література  в  середніх  навчальних  закладах 
України. – 2007. – № 7. – С. 24–25.  

137. Методическое руководство к учебникам “Литература” для 
5‐6  классов  общеобразовательных  учебных  заведений  с 
русским  языком  обучения  авторов  Е. А. Исаевой, 
С. И. Сафарян  / Л. Білань,  О. Ісаєва,  А. Мельник, 
Т. Скрипник.  –  К.  :  ТОВ  “Інститут  сучасного  підручника”, 
2007. – 460 с.  

138. Методичні  рекомендації  щодо  організації  та  проведення 
роботи  з  обдарованими  школярами  в  процесі  вивчення 
української  та  зарубіжної  літератури  в  загальноосвітніх 
навчальних  закладах  :  дод.  2  до  листа  департаменту 
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загальної  середньої  та  дошкільної  освіти  М‐ва  освіти  і 
науки  № 2/2‐14‐420  від  28.02.2007  року  / В. Федоренко, 
О. Ісаєва // Українська мова й література в середніх школах, 
гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 3. – С. 141‐153. 

139. Методические  рекомендации  по  изучению  языков  и 
литератур национальных меньшинств в 2007‐2008 учебном 
году  / Ж.  Кошкина,  Е.  Исаева,  Л.  Давидюк  //  Всесвітня 
література в середніх навчальних закладах України  : наук.‐
метод. журн. – 2007. – № 8. – С. 56‐58. 

140. Методические рекомендации по изучению русского языка 
и  литературы  в  2007‐2008  учебном  году  / Ж.  А.  Кошкина, 
Е. А. Исаева, Л. В. Давидюк // Русская словесность в школах 
Украины. – 2007. – № 5. – С. 2‐4. 

141. Наш  “круглий  стіл”.  “Для  чого  і  як  вивчати  літературу  в 
школіʺ  : матеріали цього “столу  [Із  змісту:    Ісаєва, Олена. 
“Програма  потребує  корекції”.  –  С. 18‐19]  // Всесвітня 
література в середніх навчальних закладах України  : наук.‐
метод. журн. – 2007. – № 8. – С. 8‐33. 

142. Роздуми  навколо  проблеми  аналізу  та  інтерпретації 
художнього твору в школі // Всесвітня література в середніх 
навчальних закладах України  : наук.‐метод. журн. – 2007. – 
№ 2. – С. 29‐31. – Бібліогр. в кінці ст. 

143. Современные  подходы  к  преподаванию  литературы  в 
школах  с  русским  языком  обучения  Украины  //  Русский 
язык за рубежом. – 2007. – № 3 (202). – С. 29‐34. 

144. Формирование  культуры  речи  русскоговорящего 
украинского школьника  в  процессе  изучения  литературы 
// Материалы  Международной  научно‐практической 
конференции специалистов‐филологов и преподавателей‐
русистов по проблемам функционирования, преподавания 
и продвижения русского языка за рубежом,  11‐13 декабря 
2007 г. – Москва : Изд‐во ИКАР, 2007. – С. 955‐967.  

145. Формировать творческого, эстетически развитого читателя: 
об особенностях реализации содержания школьного курса 
литературы  в  учебнике  для  6  класса  школ  с  русским 



 

 

 54 

языком обучения // Русская словесность в школах Украины. 
– 2007. – № 1. – С. 6‐9. 

22000088  

146. Висвітлення  проблеми  формування  кваліфікованого 
читача  у  творчій  спадщині  Є.  А.  Пасічника  та  роздуми 
навколо  цього  питання  // Теоретична  і  дидактична 
філологія : зб. наук. праць. – К. : Міленіум, 2008. – Вип. 5. – 
С. 42‐50.  

147. “Геть книжки виснажливі!”, або Роздуми  навколо проблем 
літературної освіти  // Дзеркало тижня. – 2008. – № 5  (684), 
9 лютого. – С. 15.   

148. Изучение  интегрированного  курса  “Литература”  в 
8 классе : пособие для учителя / Е. А. Исаева, О. К. Быцько, 
А. О. Мельник  ; М‐во освіти  і науки України. – К. :  Генеза, 
2008. – 264 с.  

149. Инновационные  подходы  изучения  и  преподавания  
русской  литературы  в  школах  Украины  // Русская 
литература  в  мировом  культурном  и  образовательном 
пространстве  :  материалы  конгресса,  Санкт‐Петербург,  
15‐17  октября  2008  г.  / под  ред.  П. Е. Бухаркина, 
Н. О. Рогожиной, Е. Е. Юркова. – В 2‐х  тт. – СПб. : МИРС, 
2008. – Т. 1, ч. 2. – С. 17‐24. 

150. Розвивати  літературознавчі  компетенції  учнів  /  О.  Ісаєва, 
Ж. Клименко // Всесвітня література в середніх навчальних 
закладах  України  :  наук.‐метод.  журн.  –  2008.  –  №  7/8.  – 
С. 14‐18. 

151. Сучасний урок літератури: яким він є, яким він має бути… 
// Всесвітня  література  в  середніх  навчальних  закладах 
України  :  наук.‐метод.  журн.  –  2008.  –  № 5.  –  С. 3‐6.  – 
Бібліогр. в кінці ст. 



 

 

 55

152. Учим  более  глубокому  восприятию  художественного 
произведения:  использование  интерактивных  методов 
обучения  на  уроках  литературы  //  Русская  словесность  в 
школах  Украины  :  науч.‐метод.  журн.  /  ред.  коллегия : 
И. Я. Ненько, В. А. Корсаков, Л. В. Вознюк, …Е. А. Исаева [и 
др.]. – 2008. – № 2, март‐апрель. – С. 2‐5. 

22000099  

153. Готуємося  до  найбільшого  літературного  свята  року  : 
(методичні  рекомендації  щодо  організації  тижня 
зарубіжної  літератури)  //  Всесвітня  література  в  середніх 
навчальних закладах України  : наук.‐метод. журн. – 2009. – 
№ 2. – С. 22‐24. 

154. Інтерактивні  технології  навчання  зарубіжної  літератури  в 
школі // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 
Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. 
праць  /  М‐во  освіти  і  науки  України,  Нац.  пед.  ун‐т 
ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид‐во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
2009. – Вип. 15: До 175‐річчя НПУ імені М. П. Драгоманова. 
– С. 143‐148.  

155. Компетентностный  подход  к  преподаванию  литературы: 
дань  моде  или  практическая  направленность  предмета?  
// Русский  язык  и  литература:  проблемы  изучения  и 
преподавания в школе и вузе : сб. науч. трудов / Укр. ассоц. 
преподавателей рус.  яз.  и  лит‐ры, Киевский нац.  ун‐т им. 
Т. Шевченко, Нац. пед. ун‐т им. М. П. Драгоманова. – Киев : 
[б. и.], 2009. – С. 420‐423. 

156. Компетентнісно спрямована літературна освіта: стан, зміст, 
проблеми: бесіда головного редактора журналу “Всесвітня 
література...ʺ  Ігоря Ненька  з  доктором  педагогічних  наук, 
професором,  завідуючою кафедрою методики викладання 
російської  мови  та  світової  літератури  НПУ  імені 



 

 

 56 

М. П. Драгоманова  Оленою  Ісаєвою  /  бесіду  вів  І.  Ненько 
// Всесвітня  література  в  середніх  навчальних  закладах 
України : наук.‐метод. журн. – 2009. – № 7/8. – С. 10‐16. 

157. Компʹютер  на  уроці  літератури  як методична  проблема  : 
на  запитання  кореспондента  журналу  відповідає  доктор 
педагогічних  наук,  завідуюча  кафедрою  методики 
викладання  російської  мови  та  світової  літератури  НПУ 
імені М.  П.  Драгоманова,  професор Олена  Ісаєва  /  бесіду 
вів  І. Ненько  // Всесвітня література  в  середніх  навчальних 
закладах України : наук.‐метод. журн. – 2009. – № 5. – С. 2‐5. 

158. Литература  (русская  и  зарубежная)  :  учеб.  для  9‐го  кл. 
общеобразоват.  учеб.  заведений  с  рус.  яз.  обучения 
/ Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко, А. О. Мельник ; М‐во освіти 
і науки України. – Запорожье : Премьер, 2009. – 288 с.  

159. Реализация  принципа  диалога  культур  на  уроках 
литературы  в  школах  с  русским  языком  обучения  
// Русский  язык,  литература,  культура  в  школе  и  вузе  : 
науч.‐метод. журн. – 2009. – № 4. – С. 40‐42. 

22001100  

160. Актуальні  питання  організації  літературної  освіти  
// Всесвітня  література  в  середніх  навчальних  закладах 
України  :  наук.‐метод.  журн.  –  2010.  –  № 6.  –  С. 2‐6.  – 
Бібліогр. в кінці ст. 

161. Интерактивные технологии изучения литературы в школе: 
дань  моде  или  объективное  требование  современности 
// Актуальные  проблемы  преподавания  русского  языка  и 
литературы : материалы региональной науч.‐практ. конф. : 
сб. науч. тр. – Одесса, 2008. – С. 17‐21.   

162. Литература (русская и зарубежная)  : учебник для 10‐го кл. 
общеобразоват. учеб.  заведений с рус. яз. обучения  / М‐во 



 

 

 57

образования  и  науки  Украины ;  Е. А. Исаева, 
Ж. В. Клименко,  А.  О.  Мельник.  –  Запорожье  :  Премьер, 
2010. – 368 с.  

163. Литература  :  учебник для 10  класса общеобразовательных 
учебных  заведений  с  русским  языком  обучения 
/ Е. А. Исаева,  Ж. В.  Клименко,  А. О.  Мельник  // Освіта 
України. – 2010. – № 63 (27 серпня). – С. 10‐13. 

164. Литература (русская и мировая) : учебник для 10‐го класса 
авторов  Е.  А.  Исаевой,  Ж.  В.  Клименко,  А.  О.  Мельник 
// Русская  словесность  в школах  Украины.  –  2010.  – № 5.  – 
С. 25‐32.  

165. МАН‐2010.  Відкриття  і  розчарування  // Всесвітня 
література в середніх навчальних закладах України. – 2010. 
– № 6. – С. 18‐21.  

166. О  проблемах  и  перспективах  изучения  творчества 
А. П. Чехова  //  Всесвітня  література  в  середніх  навчальних 
закладах України. – 2010. – № 3. – С. 13‐15. – Бібліогр. в кінці 
ст. 

167. Про  основні  парадигми  шкільної  літературної  освіти 
// Науково‐педагогічна  діяльність  Є. П. Голобородько, 
доктора  педагогічних  наук,  професора,  чл.‐кор.  НАПН 
України  :  матеріали  регіональної  наук.‐практ.  конф., 
присвяч.  50‐річчю  діяльності  вченого‐педагога  (24  вересня 
2010  р.)  /  за  ред.  А.  М.  Зубка,  С.  Ф.  Одайник  [та  ін.].  – 
Херсон : РІПО, 2010. – С. 85‐90.   

168. Путеводные  заметки  о  монографии  Г. В.  Самойленко 
“Николай  Гоголь  и  Нежин”  //  Русский  язык,  литература, 
культура  в  школе  и  вузе  :  науч.‐метод.  журн.  –  2010.  – 
№ 4 (34). – С. 58‐59.  

169. Развивать  устойчивую  потребность  в  общении  с 
произведением искусства : читателецентричная парадигма 
шк. лит. образования и современный учебник по лит. для 
ст. классов // Русская словесность в школах Украины : науч.‐
метод. журн. – 2010. – № 4. – С. 4‐7. 



 

 

 58 

170. Ценности,  принадлежащие  всему  человечеству:  о 
проблеме  духовного  воспитания  школьников  в  процессе 
преподавания литературы  // Русская словесность в школах 
Украины :  науч.‐метод.  журн.  / ред.  коллегия : 
И. Я. Ненько, В. А. Корсаков, Л. В. Вознюк, …Е. А. Исаева [и 
др.]. – 2010. – № 3. – С. 2‐5. – Бібліогр. в кінці ст. 

22001111  

171. Екзистенціальна  парадигма  вивчення  творів  зарубіжної 
літератури  в  школі  і  сучасний  підручник  //  Теоретична  і 

дидактична  філологія  :  зб.  наук.  праць  /  за  заг.  ред. 

Г. Л. Токмань.  –  К. :  ДП  “Інформаційно‐аналітичне 

агентство”, 2011. – Вип. 9. – С. 469–478. 

172. К  вопросу  о  том,  чему  и  для  чего  учить  на  уроках 
литературы в школах Украины с русским языком обучения 

// Русский  язык  и  литература:  проблемы  изучения  и 

преподавания в школе и вузе. 2011  : сб. науч. трудов. – К.  : 

ТОВ  Видавничий  Будинок  “Авантпост_Прим”,  2011.  – 

С. 471‐475.   

173. Концептуальні   роздуми щодо мети    та завдань сучасного  
підручника  з  літератури  для  старшої   школи  //  Всесвітня 

література в середніх навчальних закладах України  : наук.‐

метод. журн. – 2011. – № 7‐8. – С. 41‐44.    

174. Круглый  стол  как  интерактивный  разговор 

профессионалов  [28  сент.  2011  г.]  //  Русский  язык, 

литература, культура в школе и вузе. – 2011. – № 6. – С. 64‐

65. 

175. Литература  (русская  и  зарубежная)  :  учеб.  для  9‐го  кл. 
общеобразоват. учеб.  заведений с рус. яз. обучения  / М‐во 

образования  и  науки  Украины ;  Е. А. Исаева, 



 

 

 59

Ж. В. Клименко,  А.  О.  Мельник.  –  К.  :  Вид.  дім  “Освіта”, 

2011. – 288 с.; ил. 

176. Литература. Интегрированный курс (русская и мировая)    : 
учебник для 11 кл. общеобразов. учеб. завед. с рус. яз. обуч. 
/  Е.  А.  Исаева,  Ж.  В.  Клименко,  А.  О.  Мельник  ;  М‐во 
образования и науки Украины. – Харьков  : Сиция, 2011. – 
416 с. : ил.  

177. Литература.  Уровень  стандарта  :  учебник  для  10  кл. 
общеобразов.  учеб.  завед.  с  рус.  яз.  обуч.  /  Е.  А.  Исаева, 
Ж. В. Клименко, А. О. Мельник ; М‐во образования и науки 
Украины. – Київ : Освіта, 2011. – 368 с. : ил.  

178. Методичні  прийоми  увиразнення  українського  контексту 
творів  зарубіжної  літератури  //  Зарубіжні  письменники  і 
Україна : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ, 2011. – С. 30‐36.  

179. О  проблемах  и  поиске  новых  методических  путей 
изучения жизни и творчества Михаила Булгакова в школе  
//  Всесвітня  література  в  середніх  навчальних  закладах 
України  :  наук.‐метод.  журн.  –  2011.  –  №  5.  –  С.  8‐11.  – 
Бібліогр. в кінці с. 

180. Перші  кроки  у  велику  науку  (Про  підсумки 
Всеукраїнського  етапу  конкурсу‐захисту  науково‐
дослідницьких  робіт  учнів‐членів  МАН  України  із 
зарубіжної літератури у 2011 році // Всесвітня література в 
середніх навчальних закладах України  : наук.‐метод. журн. 
– 2011. – № 9. – С. 13–16.    

181. Про  основні  парадигми  шкільної  літературної  освіти 
// Всесвітня  література  в  середніх  навчальних  закладах 
України : наук.‐метод. журн. – 2011. – № 1. – С. 2–4. 

182. Проблемы  и  перспективы  духовного  формирования 
личности  в  процессе  изучения  литературы  в  школе 
// Русский  язык  во  времени  и  пространстве  :  сб.  науч. 
трудов  ХII Конгресса МАПРЯЛ / под ред. Вербицкой Л. А., 
Лю Лиминя, Юркова Е. Е. – Шанхай,  2011. – С. 544‐550.  



 

 

 60 

183. Проблемы  русской  литературы  в  контексте  анализа 
деятельности Малой академии наук Украины за последние 
5 лет // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : 
науч.‐метод. журн. – 2011. – № 4 (40). – С. 49‐50.  

184. Світова  література :  підручник  для  11‐го  кл. 
загальноосвітніх  навч.  закладів  / О. О. Ісаєва, 
Ж. В. Клименко,  А.  О. Мельник.  –  Харків  :  Сиция,  2011.  – 
320 с.  

185. Штрихи до портрета видатного подолянина: методичні ідеї 
Івана Огієнка в контексті проблеми формування читацької 
культури особистості  // Літературне краєзнавство Поділля 
в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи : зб. 
наук.  праць  /  ред.  колегія :  О.  М.  Куцевол  (голов.  ред.).  – 
Вінниця : ТОВ “Ландо ЛТД”, 2011. – С. 19‐24.   

22001122  

186. “Главное  его  открытие  –  человек”  (юбилейные 
размышления  о  перспективах  изучения  жизни  и 
творчества  Ф. М. Достоевского  в  школах  Украины) 
// Проблеми  вивчення  і  викладання  російської  мови  та 
літератури  в  полікультурному  просторі  ХХІ  століття  (до 
190‐річчя  від  дня  народження  Ф. М. Достоєвського) : 
матеріали ІІІ Міжнар. наук.‐метод. семінару. – Луцьк, 2012. 
– C. 446‐452.   

187. З  думками  про  світлу  людину:  професор  В.  І.  Гончаров 
// Гілея.  Історичні  науки.  Філософські  науки.  Політичні 
науки :  наук.  вісник  :  зб.  наук.  праць  ;  гол.  ред. 
В. М. Вашкевич.  –  К. :  ВІР  УАН,  2012.  –  Вип.  57  (№  2).  –  
С. 14‐15. 

188. Как увлечь учащихся чтением, или о том, Как современная 
действительность  может  помочь  учителю  приобщить 



 

 

 61

школьника к книге... // Русский язык, литература, культура 
в школе и вузе : науч.‐метод. журн. – 2012. – № 6. – С. 36‐42. 
– Бібліогр. в кінці ст. 

189. Круглый  стол  как  интерактивный  разговор 
профессионалов  // Русский  язык,  литература,  культура  в 
школе и вузе : науч.‐метод. журн. – 2011. – № 6 (42). – С. 64‐
65. 

190. Література  (російська та світова)  : програма 5–9 класи для 
загальноосвітніх  навчальних  закладів  із  навчанням  
російською  мовою  (проект)  /  кер.  авт.  кол.  :  Ісаєва  О.  О. 
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу : 
// http://www.mon.gov.ua/ua/often‐requested/educational‐
programs/  ‐ 104 с.  

191. Манівські  випробування  –  2012  :  (про  підсумки  ІІІ  етапу 
Всеукраїнського  конкурсу‐захисту  науково‐дослідницьких 
робіт учнів – членів Малої академії наук України зі світової 
літератури у 2012 р.). – К. : ТОВ “Праймдрук”, 2012. – 18 с. 

192. Манівські  випробування  –  2012  :  (про  підсумки 
Всеукраїнського  етапу  конкурсу‐захисту  науково‐
дослідницьких  робіт  учнів‐членів  МАН  України  із 
зарубіжної  літератури  // Всесвітня  література  в  сучасній 
школі : наук.‐метод. журн. – 2012. – № 7‐8. – С. 40‐45.    

193. О  концептуальных  основах  учебных  программ  курса 
“Литература  (русская  и  мировая)  для  школ  Украины  с 
русским  языком  обучения  // Динамика  языковых  и 
культурных процессов  в  современной России  : материалы 
III  Конгресса  РОПРЯЛ,  Санкт‐Петербург,  10‐13  октября 
2012 г. / сост. : Е. Е. Юрков, Л. В. Московкин, Т. И. Попова ; в 
2 тт. – СПб. : Изд. дом “МИРС”, 2012.  – Т. 1. – С. 622–627.  

194. О  методических  приемах  школьного  изучения 
произведений русской литературы в контексте культурных 
реалий  Украины.  Этнокультурное  сознание  и 
межславянские  языковые  контакты.  Проблемы  перевода 
// Славянские  языки  и  культуры  в  современном  мире: 
ІІ Международный  симпозиум  (Москва,  МГУ  имени 



 

 

 62 

М. В. Ломоносова, филологический факультет, 21‐24 марта 
2012 г.):  труды  и  материалы  / сост.  О. В. Дедова, 
Л. М. Захаров,  К.  В.  Лифанов;  под  общим  руководством 
М. Л.  Ремнёвой.  –  Москва  :  Изд‐во  Моск.  ун‐та,  2012.  – 
С. 334. 

195. Читателецентризм  как  основной  принцип  построения 
современного  учебника  по  литературе  для  старших 
классов  // Русский  язык  и  литература  в  школе  и  в  вузе: 
проблемы  изучения  и  преподавания  :  (сб.  науч.  тр.).  – 
Горловка : Изд‐во ГГПИИЯ, 2012. – С. 375‐379.  
 

22001133  

196. Возможен  ли  диалог  учащегося  с  учебником? 

(Полемические  размышления  о  роли  учебника  по 

литературе  в  современной  школе)  // Русский  язык, 

литература, культура в школе и вузе : науч.‐метод. журн. – 

2013. № 5 (53). – С. 23‐28. – Бібліогр. в кінці ст. 

197. Готовить  читателей,  умеющих  поделиться  “плодами  и 
своего чтения и своего размышления”. И снова о том, для 

чего  нужно  изучать  литературу  в  школе  // Русская 

словесность  в школах Украины  :  науч.‐метод. журн.  /  ред. 

коллегия :  И.  Я.  Ненько,  В.  А.  Корсаков,  Л.  В.  Вознюк, 

…Е. А. Исаева [и др.]. – 2013. – № 1. – С. 4‐7.  

198. Идеи  психолингвистической  теории  литературы 

Александра Потебни и школьный анализ художественного 

произведения:  в  поисках  соответствия  //  Русский  язык, 

литература, культура в школе и вузе : науч.‐метод. журн. – 

2013. – № 1 (49). – С. 26‐29. – Бібліогр. в кінці ст. 

199. Интегрированный курс “Литература (русская и мировая)” : 
учеб. для 5‐го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. 



 

 

 63

обучения  /  М‐во  освіти  і  науки  України  ;  Е.  А.  Исаева, 

Ж. В. Клименко. – Харьков : Сиция, 2013. – 352 с. 

200. Интегрированный курс “Литература (русская и мировая)”. 
Тетрадь  читателя  по  литературе :  учеб.  пособ.  для  5  кл. 

общеобр. учеб. завед. с обучением на русском языке / М‐во 

освіти  і  науки  України  ;  Е.  А.  Исаева,  Ж.  В.  Клименко.  – 

Харьков : СИЦИЯ, 2013. – 80 с.  

201. Интегрированный курс “Литература (русская и мировая)”. 
Тетрадь для контрольных работ  : учеб. пособ. для уч. 5 кл. 

общеобр. учеб. завед. с обучением на русском языке / М‐во 

освіти  і  науки  України  ;  Е.  А.  Исаева,  Ж.  В.  Клименко.  – 

Харьков : СИЦИЯ, 2013. – 80 с.   

202. МАНівські  випробування  –  2013 :  (Про  підсумки 

Всеукраїнського  етапу  конкурсу‐захисту  науково‐

дослідницьких робіт учнів‐членів МАН України зі  світової 

літератури  //  Всесвітня  література  в  школах  України  : 

щомісяч. наук.‐метод. журн . – 2013. – № 4 (389). – С. 9‐13. 

203. Межрегиональный  научно‐методический  семинар 

“Особенности  изучения  русского  языка  в  5  классе 

общеобразовательных  учебных  заведений  с  обучением  на 

украинском  языкеʺ  :  [семинар,  25‐26  сент.  2013  г., 

г. Тернополь]  //  Русский  язык,  литература,  культура  в 

школе и вузе : науч.‐метод. журн. – 2013. – № 6. – С. 67‐68. – 

Бібліогр. в кінці ст. 

204. Про  роль  професора  Л.  Ф.  Мірошниченко  як  корифея 
методики  викладання  світової  літератури  в  Україні 

// Науково‐методична школа професора Л. Ф. Мірошниченко  : 

історія,  сьогодення  та  перспективи  розвитку  :  зб.  наук. 

праць. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 28‐36.  

205. Программа  по  литературе  (русской  и  мировой)  для 
общеобразовательных  учебных  заведений  с  русским 

языком  обучения.  5  класс  / М‐во  освіти  і  науки  України  ; 

Е. А.  Исаева,  Ж.  В.  Клименко,  О.  А.  Корниенко  и  др. 

// Русская  словесность  в  школах  Украины  :  науч.‐метод. 



 

 

 64 

журн.  /  ред.  коллегия :  И. Я.  Ненько,  В. А.  Корсаков, 

Л. В. Вознюк, …Е. А. Исаева [и др.]. – 2013. – № 3. – С. 9‐16.  

206. Роздуми  про  велику  Людину  :  [Володимир  Матвіїшин] 
// Література.  Час.  Постаті.  Літературознавчі  статті, 
спогади, матеріали до бібліографії на  вшанування пам’яті 
Володимира  Матвіїшина  /  упоряд.  Н.  Яцків.  –  Івано‐
Франківськ  :  Прикарпатський  нац.  ун‐т  ім.  В.  Стефаника, 
2013. – С. 526‐528.  

207. “Сколько  читателей,  столько  и  толкований”,  или 
Герменевтика в школьном изучении литературы // Чтение 
как искусство : герменевтический аспект : кол. монография 
/ сост.  и  науч.  ред.  Е. О.  Галицких. – Киров  : Изд‐во ООО 
“Радуга‐ПРЕСС”, 2013. – С. 157‐165. 

208. То,  что  отвлекает  от  книги,  надо  сделать  союзником  в 
создании мотивации к чтению  : о современном читателе и 
о  возможностях  использования  медиатекста  на  уроке 
литературы    // Русская  словесность  в  школах  Украины  : 
науч.‐метод.  журн.  / ред.  коллегия :  И. Я. Ненько, 
В. А. Корсаков, Л. В. Вознюк, …Е. А. Исаева [и др.]. – 2013. – 
№ 6. – С. 2‐6. – Бібліогр. в кінці ст. 

209. Формировать  грамотного,  творческого  читателя:  о  новом 
учебнике по литературе (русской и мировой) для 5 класса 
/ Е.  А.  Исаева,  Ж.  В.  Клименко  //  Русская  словесность  в 
школах  Украины  :  науч.‐метод.  журн.  /  ред.  коллегия : 
И. Я. Ненько, В. А. Корсаков, Л. В. Вознюк, …Е. А. Исаева [и 
др.]. – 2013. – № 3. – С. 16‐18. 

210. Формування  сучасного  читача  засобами  медіаосвіти 
// Всесвітня  література  в  сучасній  школі  :  щомісяч.  наук.‐
метод. журн. – 2013. – № 2. – С. 5‐10. – Бібліогр. в кінці ст. 

211. Чи  буде  особистість  майбутнього  “homo  legens”? 
// Всесвітня література  в школах України  : щомісяч.  наук.‐
метод. журн. – 2013. – № 5 (390). – С. 8‐17. 

212. Шкільний підручник  з літератури  і  вимоги    сьогодення:  у 
пошуках  відповідності  //  Компетентнісні  засади  змісту 
освіти  в  11‐річній  школі  :  матеріали  Всеукр.  наук.‐практ. 



 

 

 65

конф., 28‐29 березня 2013 року / ред. кол. : О. А. Федоренко, 
І. Г. Єрмаков (наук. ред.), А. М. Ратушна. – К. : Оберіг, 2013. 
– С. 295‐298. 

213. Ювілей у колі однодумців // Всесвітня література в школах 
України : щомісяч. наук.‐метод. журн. – 2013. – № 1 (386). – 
С. 2‐4. 

22001144  

214. Интегрированный курс “Литература (русская и мировая)” : 
учеб. для 6‐го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. 
обучения  /  М‐во  образования  Украины  ;  Е. А. Исаева, 
Ж. В. Клименко. – Харьков : Сиция, 2014. – 352 с.  

215. Интегрированный курс “Литература (русская и мировая)”. 
Тетрадь  читателя по  литературе  :  учеб.  пособие  для 6  кл. 
общеобразоват. учеб. завед. с обучением на русском языке 
/ М‐во  образования Украины ;  Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко. 
– Харьков : СИЦИЯ, 2014. – 80 с  

216. Интегрированный курс “Литература (русская и мировая)”. 
Тетрадь для контрольных работ : учеб. пособ. для уч.  6 кл. 
общеобразоват. учеб. завед. с обучением на русском языке 
/ М‐во  образования  Украины ;  Е. А. Исаева, 
Ж. В. Клименко. – Харьков : СИЦИЯ, 2014. – 80 с.  

217. Про  підсумки  Всеукраїнського  етапу  конкурсу‐захисту 
науково‐дослідницьких робіт учнів‐членів МАН України зі 
світової  літератури  у  2014  році  //  Всесвітня  література  в 
школах  України  :  щомісяч.  наук.‐метод.  журн.  –  2014.  – 
№ 10 (400). – С. 4‐8. 

218. Программа  по  литературе  (русской  и  мировой)  для 
6 класса  общеобразовательных  учебных  заведений  с 

русским  языком  обучения  / подгот.  Е. А. Исаева, 

Ж. В. Клименко,  О. А. Корниенко  и  др.  // Русская 



 

 

 66 

словесность  в школах Украины  :  науч.‐метод. журн.  /  ред. 

коллегия :  И. Я. Ненько,  В.  А.  Корсаков,  Л.  В.  Вознюк, 

…Е. А. Исаева [и др.]. – 2014. – № 3. – С. 6‐10. 

219. ʺСтраница здесь похожа на окно: открывшему увидеть мир 
дано...ʺ : об изучении интегрированного курса “Литература 

(русская  и  мировая)ʺ  в  6  классе  //  Русская  словесность  в 

школах  Украины  :  науч.‐метод.  журн.  /  ред.  коллегия : 

И. Я. Ненько, В. А. Корсаков, Л. В. Вознюк, …Е. А. Исаева [и 

др.]. – 2014. – № 4. – С. 5‐9. 

220. Чи  буде  особистість  майбутнього  Homo  legens 

// Дивослово :  укр.  мова  й  літ.  в  навч.  закл.  –  2014.  – 

№ 4 (685). – С. 2‐10.  

221. Учебник как инструмент обучения, а не предмет (О новом 
учебнике  интегрированного  курса  “Литература”  для 

6 класса  школ  с  русским  языком  обучения)  //  Всесвітня 

література в школах України : щомісяч. наук.‐метод. журн. 

– 2014. – № 7‐8 (398). – С. 23‐25. 

 

22001155  

222. Инновационные педагогические технологии и предметный 
учебник по литературе:  в поисках  соответствия    :  о новом 

учебнике  интегрированного  курса  “Литератураʺ  для 

7 класса  школ  с  русским  языком  обучения  (авт. : 

Е. А. Исаева,  Ж. Клименко,  О. Быцько,  А. Мельник)  

// Всесвітня література  в школах України  : щомісяч.  наук.‐

метод. журн. – 2015. – № 11 (413). – С. 18‐20. 

223. Интегрированный курс “Литература (русская и мировая)” : 
учеб. для 7‐го кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. 

обучения  /  М‐во  образования  Украины  ;  Е. А. Исаева, 



 

 

 67

Ж. В. Клименко, О.  К.  Быцько, А. О. Мельник. –  Харьков : 

Сиция, 2015.  – 352 с.  

224. Интегрированный курс “Литература (русская и мировая)”. 
Тетрадь для контрольных работ  :  учебное пособие для уч. 
7 кл.  общеобр.  учеб.  завед.  с  обучением  на  русском  языке 
/ М‐во  образования  Украины ;  Е. А. Исаева, 
Ж. В. Клименко, А. О. Мельник. – Харьков : СИЦИЯ, 2015. – 
80 с. 

225. Календарно‐тематичне  планування  уроків  інтегрованого 
курсу  “Література”  (російська  та  зарубіжна)  в  7  класі  
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу : 
http://media.ippo.kubg.edu.ua/?p=762#more‐762. 

226. Креолізований  текст  на  уроках  світової  літератури  як 
фактор  активізації  читацької  діяльності  [Електронний 
ресурс].  –  Режим  доступу :  http://ozonlit.org/kreolizovanyj‐
tekst‐na‐urokah‐svitovoji‐literatury‐yak‐faktor‐aktyvizatsiji‐
chytatskoji‐diyalnosti/. 

227. Про  підсумки  Всеукраїнського  етапу  конкурсу‐захисту 
науково‐дослідних  робіт  учнів‐членів  МАН  у  2015  р. 
// Всесвітня література  в школах України  : щомісяч.  наук.‐
метод. журн. – 2015. – № 10 (412). – С. 2‐6. 

228. Программа  по  литературе  (русской  и  мировой)  для 
7 класса  общеобразовательных  учебных  заведений  с 
русским  языком  обучения  /  подгот.  Е.  А.  Исаева  [и  др.] 
// Русская  словесность  в  школах  Украины  :  науч.‐метод. 
журн.  /  ред.  коллегия :  И. Я.  Ненько,  В. А. Корсаков, 
Л. В. Вознюк, …Е. А. Исаева [и др.]. – 2015. – № 4. – С. 5‐10. 

229. Формування  учня‐читача‐інтерпретатора  –  соціальне 
замовлення,  що  стоїть  перед  сучасною  школою 
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу :  http://ozonlit.org 
/formuvannya‐uchnya‐chytacha‐interpretatora‐sotsialne‐
zamovlennya‐scho‐stojit‐pered‐suchasnoyu‐ukrajinskoji‐
shkoloyu/. 



 

 

 68 

230. Читання  художньої  літератури  в  сучасному  світі: 
реальність  чи  утопія?  //  Всесвітня  література  в  школах 
України : щомісяч. наук.‐метод. журн. – 2015. – № 9 (411). – 
С. 2‐6.  

22001166  

231. Вивчення  літератури  в  цифрову  епоху:  про  реалії 
сьогодення  і  перспективи  в  майбутньому  //  Всесвітня 
література в школах України : щомісяч. наук.‐метод. журн. 
– 2016. – № 1 (415). – С. 3‐8. 

232. Возможен  ли  диалог  учащегося  с  учебником?  : 
(Полемические  размышления  о  роли  учебника  по 
литературе в современной школе) [Електронний ресурс]. – 
Режим  доступу :  http://www.orionhouseua.com/metod‐
pidtrymka/. 

233. Интегрированный курс “Литература (русская и мировая)”: 
учебник  для  8‐го  кл.  общеобразоват.  учеб.  заведений  с 
русским  языком  обучения  /  М‐во  образования  и  науки 
Украины  ;  Е.  А.  Исаева,  Ж.  В.  Клименко,  О.  К.  Быцько, 
А. О. Мельник. – Киев : УОИЦ “Орион”, 2016. – 352 с.  

234. Интегрированный курс “Литература (русская и мировая)”. 
Тетрадь для контрольных работ  :  учебное пособие для уч. 
7 кл.  общеобразоват.  учеб.  заведений  с  обучением  на 
русском  языке  /М‐во  образования  и  науки  Украины  ; 
Е. А. Исаева, Ж. В. Клименко, О. К. Быцько, А. О. Мельник. 
– Киев : УОИЦ “Орион”, 2016. – 72 с.  

235. І  знову  про  те,  чому  ми  вивчаємо  літературу  у  школі 
// COLLEGIUM  :  міжнар.  наук.‐популяр.  журн.  –  2016.  – 
С. 5‐10.   

236. Особливості  вивчення  літератури  в  цифрову  епоху 
// Зарубіжна література : газ. – 2016. – № 1 (761). – С. 5‐10.  



 

 

 69

237. Про  підсумки  Всеукраїнського  етапу  конкурсу‐захисту 
науково‐дослідницьких робіт учнів‐членів МАН України із 
зарубіжної літератури у 2016 році // Всесвітня література в 
школах  України  :  щомісяч.  наук.‐метод.  журн.  –  2016.  – 
№ 10 (424). – С. 10‐15.  

238. Тематичне  планування  з  літератури  (російської  та 
зарубіжної)  для  8  класу  (за  підручником  авторів 
О. О. Ісаєва, Ж.  В. Клименко, О. К. Бицько, А. О. Мельник) 
[Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу : 
http://media.ippo.kubg.edu.ua/?p=762#more‐762 
http://www.orionhouseua.com/metod‐pidtrymka/. 

239. Формування  читача‐інтерпретатора  в  сучасній  українській  
школі // Дивослово  : укр. мова й літ. в навч. закл. – 2016. – 
№ 2 (707). – С. 25‐27. 

240. Читацькоцентрична  парадигма  вивчення  літератури  в 
школі // ШБІЦ. Бібліотечна робота / Т‐во “Український ін‐т 
нормативної інформації”. – 2016. – № 5. – С. 44‐49. 

22001177  

241. Вивчення літератури під  час  гібридної  війни  //  Зарубіжна 
література. – 2017. – № 21 (774). – С. 4‐9.  

242. Виклики сучасності і шкільна літературна  освіта в Україні : 
у  пошуках  відповідностей  // Актуальні  проблеми 
професійної  підготовки  студентів‐філологів  до  роботи  в 
сучасному  просторі :  [збірник  статей]  / редкол. : 
І. В. Козлик (голова) [та ін.]. –  Івано‐Франківськ  : Симфонів 
форте, 2017. – Вип. 1. – С. 29‐37. 

243.  Есей  про  інтеграцію  шкільних  курсів  української  та 
зарубіжної літератури // Зарубіжна література : газ.  – 2017. 
– № 1 (773). – С. 23.   



 

 

 70 

244. Україноцентричний  підхід  до  вивчення  зарубіжної 
літератури в школі // Всесвітня література в школах України : 
щомісяч. наук.‐метод. журн. – 2017. – № 1. – С. 3‐6.  

Автореферати, дисертації 
професора О. О. Ісаєвої 

Формирование  мировоззрения  старшеклассников  при 
изучении  художественного  произведения  :  автореф.  дис.  … 
канд. пед. наук (13.00. 02) / Ин‐т педагогики АПН Украины, Укр. 
гос. пед. ун‐т имени М. П. Драгоманова  ; Елена Александровна 
Исаева. – К., 1996. – 24 с.  

Формирование  мировоззрения  старшеклассников  при 
изучении  художественного  произведения  :  дис. …  канд.  пед. 
наук (13.00. 02) / Ин‐т педагогики АПН Украины, Укр. гос. пед. 
ун‐т им. М. П. Драгоманова; Елена Александровна Исаева. – К., 
1996. – 160 л. 

Теорія  і  технологія  розвитку  читацької  діяльності 
старшокласників  у  процесі  вивчення  зарубіжної  літератури  :  
дис.  ... докт. пед. наук  : 13.00.02  / Олена Олександрівна  Ісаєва  ; 
Нац пед. ун‐т імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 446 с.  

Теорія  і  технологія  розвитку  читацької  діяльності 
старшокласників  у  процесі  вивчення  зарубіжної  літератури  : 
автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / Олена Олександрівна 
Ісаєва  ; Нац пед.  ун‐т  імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2004. – 
40 с.  

Публікації про О. О. Ісаєву 

Новий  і  перспективний  факультет  іноземної  філології 
// Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1998. – № 1. – 
С. 5. 



 

 

 71

Куцевол О. М.  Компас  у  захоплюючій  мандрівці 
/ О. М. Куцевол // Зарубіжна література в навчальних закладах : 
наук.‐метод. журн. – 1999. – № 3. – C. 52‐53.  

Національний  педагогічний  університет  імені 
М. П. Драгоманова  :  Історичний  нарис.  1920–2000.  –  К. : 
Четверта хвиля, 2000. – Про О. О. Ісаєву  на стор. 103. 

Богдан Л. Мистецтво виховання читача / Л. Богдан // Зарубіжна 
література : газ. – 2001. – № 12 (220). – С. 2. 

Куцевол  О. М.  Як  залучити  учня  до  книги  (Роздуми  над 
посібником  О.  О.  Ісаєвої  “Організація  та  розвиток  читацької 
діяльності    школярів  при  вивченні    зарубіжної  літератури”) 
/ О. М.  Куцевол  //  Всесвітня  література  в  середніх  навчальних 
закладах України : наук.‐метод. журн. – 2002. – № 2. – С. 10‐11.   

Жінки  України  2006  р.  //  Календар‐довідник.  –  К.,  2006.  – 
С. 27.07. 

Андрущенко В. П. Наш університет. Дорога до Храму… – Київ, 
2010. – 327 с. – Про О. О. Ісаєву на с. 162. 

Національний  педагогічний  університет  імені 
М. П. Драгоманова.  Історія.  Сьогодення.  Перспективи. 
1834−2004 / авт. : В. П. Андрущенко, Г. І. Волинка, Н. Г. Мозгова, 
П. В. Дмитренко, І. І. Дробот. – К. : Навчальна книга, 2005. – Про 
О. О. Ісаєву на стор. 159, 160. 

Олена  Олександрівна  Ісаєва  // Професори  Національного 
педагогічного  університету  імені  М. П. Драгоманова: 
біобібліографічний довідник 1944‐2009 рр. / укл. : Г. І. Волинка, 
О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко ; ред. рада : В. П. Андрущенко, 
...В. П. Бех, ...Г. І. Волинка, ...В. Б. Євтух,... О. С. Падалка [та ін.] ; 
за заг. ред. В. П. Андрущенка [та ін.]. – 2‐ге вид., доп. і перероб.    
–  К. : Вид‐во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С.188‐189. – 
Серія  “Вчені  НПУ  імені  М.  П.  Драгоманова”.  (До  175‐річчя  з 
дня заснування Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова). 

 
 



 

 

 72 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

 
Андерсен Г. К.   (47) 

Білань Л.   137 

Блок А.   (76, 95) 

Бродський И.   (10, 11, 74) 

Булгаков М.   (179) 

Бухаркин П. Е.   149 

Быцько О. К.  148, 224, 233, 234, 

238 

Вербицкая Л. А.   182 

Верн Ж.   (90) 

Владимов Г.   (2) 

Вознюк Л. В.   151, 228 

Волошина Н. Й.   92, 106 

Волощук Є. В.   92,106 

Волощук Є. О.   71, 121 

Врубель М.   (76, 95) 

Галицьких Е. О.   207 

Галич А.   (15) 

Гамсун К.   (40) 

Гоголь Н. В.   (17, 111, 114, 168) 

Голобородько Є. П.   167 

Гончаров В. І.   (187) 

Градовський А.   92, 106 

Гюго В.   (75) 

Давидюк Л. В. 19, 33, 119, 120, 

139, 140  

Дедова О. В.   194 

Довлатов С.   (4, 6) 

Дорофеева Н. И.  48, 49, 

71, 101, 102 

Достоєвський Ф. М. 

(186) 

Єрмаков І. Г.   212 

Жила С. О.   92, 106 

Задорожня О. Ф.   19, 33 

Затонський Д.   71 

Захаров Л. М.   194 

Зубко А. М.   167 

Камю А.   (46) 

Кіплінг Р.   (18) 

Клименко Ж. В.   9, 29, 

30, 33, 35, 48, 49, 65, 67, 

68, 70, 71, 96, 100‐102, 

150, 158, 162, 163, 164, 

175‐177, 184, 199‐201, 

205, 209, 214‐216, 218, 

222‐224, 233, 234, 238  

Козлик І. В.   242 

Конан Дойль А.   (52) 

Корнієнко О. О.   48, 49, 

71, 100‐102, 205, 218 

Корсаков В. А.   151,228 

Корчак Я.   (5, 51) 

Кошкина Ж.   139, 140 



 

 

 73

Куцевол О. М.   66, 185 

Лем С.   (57) 

Лещак О. В.   134 

Лифанов К. В.   194 

Ліндгрен А.   (112) 

Лю Лиминь   182 

Матвеїшин В.   (205) 

Мельник А. О. 137, 148, 158, 

162‐164, 175‐177, 184, 222‐224, 

233, 234, 238 

Мірошниченко Л. Ф.   9, 19, 29, 

30, 33, 35, 48, 65, 68, 70, 71, 77, 

96, 100‐102,  (204) 

Мілн А. О.   (8) 

Московкін Л. В.   193 

Нагорна Н. М.   92, 106 

Ненько И. Я.   151, 156, 157, 228 

Одайник С. Ф.   167 

Олдрідж Дж.   (27) 

Пасічник Є. А.   (146) 

Півнюк Н. О.   19, 33 

Попова Т. И.   193 

Пушкин А. С.   (113, 123, 132) 

Ратушинська І.   (1) 

Ратушна А. М.   212 

Ремнева М. Л.   194 

Рогожина Н. О.   149 

Ролінг Дж. (105) 

Рудаківська С. В.   48, 49, 71 

Самойленко Г. В.   (168) 

Сафарян С. И. 116, 121, 

127, 133, (137) 

Свіфт Дж. (107) 

Сервантес М.   (45) 

Сімакова Л. А.   92, 106, 

121 

Скрипник Т.   137 

Солженицын А.  (5, 23) 

Твен М.   (37, 38, 86) 

Токмань Г. Л.   171 

Толстой Л.   (50) 

Топеліус З.   (36) 

Треверс П. Л.   (7, 28) 

Федоренко В. Л.  125, 

138 

Федоренко О. А.   212 

Чепурко О. М.   19, 33 

Чехов А. П.   (166) 

Шалагінов Б. Б.   48, 49, 

68, 71, 97, 100‐102 

Шаламов В.   (14) 

Шахова К. О.   71 

Юрков Е. Е.  149, 182, 

193 

Яцків Н.   206 

 

 

 
 
 
 



 

 

 74 

 

СВІТЛИНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 75

 

 
 

Олена Олександрівна Ісаєва,  

доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання 

російської мови та світової літератури Інституту іноземної філології 

Національного педагогічного університету імені М. П.  Драгоманова.  

21 травня 2008 р. 
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Ісаєва О. О. на закритті V Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей 

“Мій особистісно зорієнтований урок”, 16.10.2015 р., м. Рівне 
 

З колегами після успішного захисту кандидатської дисертації  

пошукача кафедри Ціко І. Г., 24.01.2017 р. 
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У колі рідної кафедри, вересень 2014 р. 

 

 

Ісаєва О. О. – член спеціалізованої вченої ради Д 26.053.07  

під час голосування на захисті кандидатської дисертації  

аспірантки Небеленчук І. О., 6.10.2011 р. 
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Приємні хвилі нагородження переможців МАН України (квітень, 2010 р.) 

 
 
 

 

Президент МАН України С. О. Довгий та директор МАН України 

О. В. Лісовий нагороджують Ісаєву О. О. почесним знаком  

“Відмінник освіти України”, вересень 2007 р. 
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З Учителем, науковим керівником, другом – доктором педагогічних наук, 

професором Лесею Федорівною Мірошниченко 
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23.12.2004 р. Ісаєва О. О. у день захисту докторської дисертації 
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Разом зі студентами на Міжнародному студентському фестивалі  

у м. Варшава, 22.09.2010 

 

На кафедрі, 05.03.2010 р. 
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15.05.2014. День вишиванки на факультеті іноземної філології 

 

 

Ректор НПУ ім. М. П. Драгоманова, акад. В П. Андрущенко,  

керівництво університету знайомляться з науковою продукцією кафедри 

(жовтень, 2011 р.) 
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На міжнародній конференції в м. Шанхай (КНР), травень 2011 р. 
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Ісаєва О. О. з колегами проф. Ж. В. Клименко, доц. А. О. Мельник, доц. 

Л. В. Давидюк (справа наліво) в МОН України, 3.06.2016 р. 

 
 

 

Виступ на колегії МОН (травень 2013 р.) 
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