
Практичне заняття № 1 

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЧИННИХ ПІДРУЧНИКІВ 

З КУРСУ «Я У СВІТІ» 

План 

1. Суспільствознавство як предмет початкового навчання в школі в різні 

історичні епохи.  

2. Завдання методичного забезпечення галузі «Суспільствознавство» в 

предмет «Я у світі» у початковій школі.  

3. Педагогічне значення і завдання курсу „Технології вивчення галузі 

«Суспільствознавство» в предмет «Я у світі» у початковій школі.  

4. Зміст та принципи відбору матеріалу з суспільствознавства. Міжпредметні 

зв'язки та наступність у навчанні суспільствознавства.  

5 Значення навчання суспільствознавства у розвитку особистості молодшого 

школяра. Основні вимоги до рівня підготовки учня.  

7. Сучасні проблеми і тенденції розвитку суспільствознавчої освіти. 

8. Характеристика навчальної програми та підручника «Я у світі». 
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Контрольні питання 

1. Які джерела розвитку суспільствознавства? 

2. Чому в дослідженні проблем технології вивчення суспільствознавства 

провідну роль відіграє експеримент? 

3. Що таке підручник? 

4. Які існують структурні компоненти підручника? 

5. Що таке текст, позатекстовий компонент? 

6. На які частини вони розподіляються? 

Завдання для самостійної роботи 

1. Розкрийте зміст ключових понять теми.  

2. Здійсніть аналіз структури та змісту діючого підручника з курсу «Я у 

світі» за схемою: 

 Бібліографічні дані підручника, гриф. 

 З’ясуйте, наскільки повно підручник реалізує зміст навчальної програми з 

курсу «Я у світі» . 

 Оцініть відповідність матеріалу підручника загальнодидактичним 

принципам: науковості, доступності тощо (на прикладі довільно вибраної 

вами теми). 

 Проаналізуйте текстовий компонент підручника (основний, додатковий, 

пояснювальний) за такими напрямами: відповідність програмі, обсяг, 

доступність викладення тощо. 

 Дайте оцінку позатекстовому компоненту підручника:   

а) Запитання і завдання підручника та їх відповідність сучасним підходам 

організації засвоєння знань: відповідність віковим особливостям учнів; 

диференціація відповідно до розвитку учнів; чітке і зрозуміле 

формулювання, що забезпечує можливість самостійного виконання їх 

учнями; спрямованість на формування навичок самостійної роботи,  в тому 

числі з позапрограмовим матеріалом (додатковою літературою).  

б) Ілюстративний матеріал підручника, його характер (рівнозначний, 

обслуговуючий тощо) та значення для засвоєння учнями початкової школи. 



в) Особливості апарату орієнтування у підручнику: наявність і 

різноманітність умовних позначень (приклади); наявність шрифтових 

виокремлень (приклади). 

 Зробіть висновки. 

3. Складіть фрагмент уроку з використанням текстового та позатекстового 

компонентів підручника (тема, клас – за вибором). 

 

 

 


