
Опис окремої одиниці освітньої програми  
 
Підручникознавство 
Тип дисципліни 
обов’язковий 
Семестр  
перший 
Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин – 90 (у кредитах ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, 
семінарські – 16. 
Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент  Калита Наталія Іванівна  
Результати навчання 
Знати ключові поняття: книжка, книгодрукування, ретроспективний аналіз, підручник, підручникознавство, 
підручникотворення, провідний, чинний, альтернативний, програма, типовий план, традиційний, варіативний, 
навчальна дисципліна зміст, структура, оформлення, титульна  сторінка, форзац, шрифт, зноска, інтегровані 
підручники, текстові і позатекстові орієнтири, розвивальні підручники, комплекс, комплект, навчально-методичний 
комплекс, комплект, навчально-методичний комплекс, навчальний комплекс. 
Вміти   

 бачити і формулювати проблему підручникотворення та підручникознавства; 
 визначати мету та завдання використання підручника у навчально-виховному процесі; 
 аналізувати підручник, порівнювати, зіставляти, знаходити схожість і відмінність, узагальнювати та 

синтезувати; 
 володіти методом порівняльного аналізу та виконувати порівняльний аналіз підручників; 
 здійснювати добір підручників для  навчання відповідно до шкільної програми; 
 виділяти головне в змісті, структурі та оформленні підручників; орієнтуватися у виборі підручників відповідно 

до вікових особливостей молодших школярів;  
 визначати головний текст та позатекстові компоненти підручника;  
 визначати специфіку кожної навчальної книжки у порівнянні з іншими;  
 складати анотації та писати рецензії на підручники для початкової школи. 

Спосіб навчання:  
аудиторне  
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: педагогічні інновації в Україні і за рубежем; 
рецептивне і комунікативне вивчення рідної мови; актуальні проблеми педагогіки початкової освіти тощо. 
Зміст навчальної дисципліни  
З історії створення перших підручників. Предмет і завдання підручникознавства. Підручник для початкової 
школи основа навчального процесу. Функції та структура підручника. Характеристика змісту і структури 
підручників з рідної мови. Букварі для початкової школи. З історії створення читанок для початкової школи. 
Зміст, структура, принцип побудови підручників з математики для початкової школи. Підручники з курсу 
„Я у світі” та природознавства для початкової школи. Характеристика підручників з образотворчого 
мистецтва, музики та трудового навчання. Розвивальні та інтегровані підручники для початкової школи. 
Навчально-методичні комплекси для початкової школи. Аналіз і оцінювання шкільних підручників. 
Формування у молодших школярів уміння працювати з підручником. 
Рекомендована література:  

1. Вашуленко М. Методичні рекомендації до роботи за підручником «Рідна мова» 3 клас та орієнтовне календарне планування 
уроків / М. Вашуленко // Початкова школа. – 2003. –№8. – С. 16-23 

2. Зимульдінова А. Підручникознавство. Опорні конспекти лекцій/ Алла Зимульдінова. – Дрогобич: НВЦ «Каменяр» ДДПУ, 2004. – 
96с. 

3. Кодлюк Я. Що потрібно знати вчителю про шкільний підручник / Я. Кодлюк // Початкова школа. – 2004. – №9. – С. 56-60 
4. Мелешко В. Використання підручника у сільській малокомплектній школі / В. Мелешко // Початкова школа. – 2009. – №9. – С. 

58-60 
5. Москаленко М. Про підходи до використання навчально-методичних комплектів / М. Москаленко // Початкова школа. – 2003. – 

№11. – С. 59. 
6. Проблеми сучасного підручника / за науковою редакцією академіка В.М. Мадзігона // Збірник наукових праць. – №1 (10). – К., 

2010. – 783 с. 
7. Савченко О. Методичні настанови щодо роботи за новим підручником “Читанка”. 2 клас / О. Савченко // Початкова школа. – 

2002. – № 9. – С. 6-11. 
8. Савченко О.Я. Без якісного підручника якісна шкільна освіта не можлива / О. Савченко // Педагогічна освіта. Акад. пед. наук 

України. – №8. – серпень 2000. 

Форми та методи навчання:   
лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
- поточний контроль: оцінювання усних відповідей на семінарських заняттях, самостійна робота, співбесіда 
з лектором.  
- підсумковий контроль: залік у першому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська 
Кафедра:  
педагогіки те методики початкової освіти. 
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