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Опис дисципліни 

Метою вивчення курсу «Теорія і практика підручникотворення в 

початковій освіті» є зінтегрувати і поглибити знання аспірантів про 

підручник як модель цілісного процесу навчання; ознайомити їх з 

доступними методами аналізу й оцінювання цього виду навчальної 

літератури; сформувати вміння працювати з книгою. 

Актуальність цього авторського курсу очевидна: в умовах варіативної 

навчальної літератури важливо підготувати майбутніх учителів початкової 

школи до свідомого вибору підручників і навчальних посібників, зокрема 

ознайомити їх із азами теорії шкільного підручника – функції, структура, 

психологічні основи побудови навчальної книги, технологічність підручника, 

методи аналізу й оцінювання цього виду навчальної літератури, підручники 

варіативні та альтернативні тощо; вчити аналізувати підручники за різними 

критеріями – за структурою і функціями, за технологічністю, підходи до 

аналізу альтернативних підручників тощо. Окремий аспект цієї навчальної 

дисципліни – організація роботи з підручником у початковій школі, а також 

формування в молодших школярів ключової компетентності «навчання 

впродовж життя» (уміння вчитися). Змістове наповнення курсу готує 

майбутніх педагогів до свідомого засвоєння методик окремих навчальних 

предметів. 
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Структура курсу 

Години  

(лек./сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

0/4 Тема 1. З історії 

створення шкільного 

підручника. 

Знати основних 

теоретиків навчальних 

книг, найважливіші 

віхи вітчизняного 

підручникотворення, 

етапи 

підручникотворення в 

галузі початкової 

освіти України, 

сучасний стан 

підручникотворення в 

Україні.  

Питання, 

тестові 

завдання 

4/4 Тема 2. Підручник 

для початкової школи 

як модель процесу 

навчання. 

Розуміти 

сутність понять 

«шкільний підручник», 

«технологічність 

підручника»; знати 

найважливіші 

характеристики 

навчальної книги, 

психологічні основи 

побудови підручника; 

розрізняти поняття 

«варіативні 

підручники» та 

«альтернативні 

підручники»; знати 

класифікацію 

підручників за змістом 

освіти.  

Питання, 

тестові 

завдання 

4/4 Тема 3. Функції 

підручника.  

Усвідомлювати 

поняття «функції 

підручника»; знати 

систему функцій 

шкільного підручника; 

мати уявлення про 

провідні функції; вміти 

характеризувати 

провідні функції 

підручників для школи 

першого ступеня, 

здійснювати аналіз 

Питання, 

тестові 

завдання, 

аналіз 

підручників за 

провідними 

функціями 
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підручників за 

провідними функціями 

– інформаційною, 

розвивальною, 

виховною та 

мотиваційною.  

6/6 Тема 4. Структура 

підручника. 

Знати модель 

структури підручника, 

запропоновану Д. Д. 

Зуєвим: текст та 

позатекстові 

компоненти; вміти 

класифікувати тексти 

за різними ознаками; 

знати підходи до 

класифікації 

навчальних завдань і 

вправ підручника; 

знати класифікацію 

ілюстративного 

матеріалу підручника 

та вміти визначати 

види ілюстрацій; знати 

компоненти апарату 

орієнтування 

підручника.    

 

Питання, 

тестові 

завдання, 

аналіз 

підручників за 

структурними 

компонентами 

 

2/6 Тема 5. Аналіз і 

оцінювання шкільних 

підручників. 

Знати критерії та 

методи оцінювання 

навчальної книги; 

розуміти основні 

положення 

структурно-

функціонального 

підходу до аналізу 

підручника; вміти 

використовувати 

основні методики 

аналізу шкільного 

підручника: вміти 

здійснювати 

комплексний аналіз 

підручників для 

початкової школи. 

 

Питання, 

тестові 

завдання, 

аналіз 

підручників 

для початкової 

школи за 

різними 

критеріями  
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2/4 Тема 6. Організація 

роботи з підручником 

на уроках у 

початковій школі. 

Розуміти теоретичні 

основи роботи з 

підручником як методу 

навчання;  знати види 

роботи з підручником; 

вміти організовувати 

роботу з кожним зі 

структурних 

компонентів 

навчальної книги. 

 

Питання, 

тестові 

завдання, 

моделювання 

на матеріалі 

підручників 

різних видів 

роботи з 

текстом та 

позатекстовими 

компонентами 

2/2 Тема 7. Формування в 

молодших школярів 

уміння працювати з 

підручником. 

Знати структурні 

компоненти вміння 

працювати з 

підручником, 

поетапність 

формування в учнів 

початкової школи 

вміння працювати з 

підручником; вміти   

формувати в молодших 

школярів уміння 

працювати з 

основними 

структурними 

компонентами 

підручника.  

 

Питання, 

тестові 

завдання, 

моделювання 

на матеріалі 

підручників 

різних видів 

роботи з метою 

формування в 

молодших 

школярів 

уміння 

працювати з 

підручником.  
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Політика оцінювання 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час 

контрольних робіт заборонено. Індивідуальні завдання перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими 

запозиченнями (не більше 20%).  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання.  

 

 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується таким чином:  

 

Види оцінювання 

 

% від остаточної оцінки 

Змістовий модуль 1. Усне 

опитування, виконання тестових 

завдань  

25 

Змістовий модуль 2. Усне 

опитування, виконання тестових 

завдань   

10 

Змістовий модуль 3. Усне 

опитування, виконання тестових 

завдань, виконання завдань 

практичного спрямування   

20 

ІНДЗ 15 

Підсумкове тестування 30 

 

 

 

 


