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Підручник як інтелектуальний самовчитель 
 
У процесі реформування освіти в Україні проблема підготовки під-

ручників нового покоління набуває особливої актуальності у зв’язку зі 
зміною орієнтації від авторитарного підходу у навчанні до особистісно-
го. 

Нині загальновизнано, що шкільний підручник перестає бути книж-
кою лише для закріплення матеріалу, який повідомив учитель на уроці. 
Зростає його освітня, виховна та розвивальна роль, що раніше брав на 
себе вчитель, підвищується спрямовуюча функція. Дослідники визнача-
ють у середньому від семи до дванадцяти функцій підручника. 
А.Б.Бейлінсон, наприклад, налічує їх до сорока. Найчастіше це трансфор-
маційна, інформаційна функції, функція систематизації, закріплення і ко-
нтролю, самоосвіти, інтегруюча та розвиваючо-виховна функції [2, с. 5]. 

На розв’язування проблеми функції підручника суттєво впливають 
загальні цілі навчання та уявлення про підручник як проект діяльності в 
системі засобів навчання в певний історичний період. Сьогодні перева-
жаючою стає позиція розуміння підручника як керівництва пізнавальною 
діяльністю учнів. Сучасний підручник має бути інтелектуальним само-
вчителем, ефективним у ситуації максимального включення учня в робо-
ту з текстом і строгої послідовності в опрацювання усіх його сторінок [1, 
с. 26]. 

Цікавий матеріал для узагальнення та розробки вимог до підручників 
нового покоління дає вивчення діючих підручників гімназій Німеччини, 
де, як відомо, з урахуванням історичних причин в 50-ті роки активно роз-
вивалась гуманістична педагогіка, в основі якої лежить антропософське 
вчення про індивідуальність людини, внутрішній світ якої поєднує в собі 
матеріальне, душевне та духовне. Так, наприклад, підручник з соціології, 
призначений для 7-8 класу гімназій Нижньої Саксонії, має 8 розділів: спі-
льне життя в родині; учень та школа; вільний час; життя з сусідами; не-
безпечні пристрасті; захист навколишнього середовища; джерела інфор-
мації; громадянин у суспільстві. Кожен розділ має такі параграфи: смер-
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тельна небезпека для кожного; три легальні наркотики; найстрашніший 
ворог зветься алкоголь; другий ворог – нікотин; ворог № 3: знеболюваль-
ні таблетки, заспокійливі засоби; нелегальні наркотики; гашиш та марі-
хуана; смертельний героїн; допомога та передбачливість; консультація та 
терапія; знання причин, щоб запобігти небезпеці. Кожен параграф неве-
ликий за обсягом: від десяти до сімнадцяти речень. Але це дійсно “текст 
у контексті”, де контекстом виступають схеми, ілюстрації, розповіді лю-
дей, дані соціальних опитувань тощо. Контекст значно більший за текст. 
У тексті даються загальні тези, наголошуються проблеми. Контекст дає 
матеріал для вивчення проблем, ілюструє тези. Після кожного параграфа 
– питання та завдання, які дають змогу учням самостійно висловитись з 
приводу розглянутих проблем, програти деякі ролі, розробити проекти 
тощо.  

Майже кожна сторінка підручника має ілюстрації. На 176 сторінках 
підручника розташовано 283 ілюстрації (фото, малюнки). 

Підручник з політології для 7-10 класів має аналогічну структуру: 
навчальний текст невеликого розміру розташований у контексті ілюстра-
тивного матеріалу (таблиці, схеми, фото, витяги з документів, інтерв’ю, 
газетні публікації, матеріали соціальних опитувань тощо), після парагра-
фів – завдання аналітичного та творчого характеру, мета яких не відтво-
рювання тексту параграфу, а перетворення поданих тез в реалії самостій-
них висновків учнів. 

Підручник має бути моделлю процесу навчання, визначити його кон-
тури, загальну логіку, реалізувати всі компоненти змісту освіти (знання, 
способи і досвід творчої діяльності, емоційно-чуттєвий досвід). Як зазна-
чає О.Я.Савченко, “сучасний шкільний підручник повинен мати виразні 
ознаки певної педагогічної технології, тобто давати вчителеві масової 
школи взірець добротної технологїї навчання і розвітку” [3, с. 71]. Підру-
чники з мови (рідної та іноземної) в Німеччині відповідають комунікати-
вній технології, яка є провідною в дидактиці ФРН. Підручник з рідної 
мови для 6 класу має здебільш мовленнєво-комунікативні вправи, які пе-
реважають над письмовими. Аналізуючи зміст, слід зазначити, що науко-
вій систематичності українських підручників в німецьких протистоїть 
наближення до реалій життя та психологізм подачі матеріалу. 
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Особливої уваги заслуговує апеляція до емоційно-чуттєвої сфери уч-
ня, що, безумовно, підвищує результативність навчання. Один із прикла-
дів – комікси, які можна знайти в кожному підручнику. Вони виконують 
різні функції, залежно від їх місця у структуруванні навчального тексту, 
але в кожному разі вони ефективно впливають на підвищення мотивації. 

Зовсім незвичайним виглядає у порівнянні з українськими підручни-
ками такий розділ в підручниках рідної мови, як “Виявлення почуттів”. В 
цьому розділі подається система вправ, мета якої – навчити учнів виявля-
ти свої емоції, висловлювати свої почуття та розуміти емоції та почуття 
інших людей. 

У підручниках гімназій Німеччини закладені також проектні техно-
логії, що дозволяють інтегрувати знання з різних предметів в конкретній 
діяльності по практичному застосуванню надбаних теоретичних знань, 
тобто розвиток прагматичних вмінь та навичок вважається важливим за 
отримування академічних знань. 

Як зазначає академік І.А.Зязюн, у підручнику нового покоління необ-
хідно врахувати “психологічні особливості процесу утворення понять, 
створення умов для становлення базових інтелектуальних якостей особи-
стості; формування метакогнітивного досвіду; забезпечення психологіч-
но комфортного режиму розумової праці, детальної зміни конструкції 
навчального тексту” [1, с. 27]. 

Аналіз підручників з гуманітарних дисциплін гімназій та головних 
шкіл Німеччини дає змогу стверджувати, що деякі аспекти німецкого до-
свіду заслуговують уваги, а саме: 

• зміст навчального тексту подається за принципом “текст у 
контексті”; 

• використання сюжетних історій, коміксів забезпечує 
психологічність та підвищує мотиваційність навчального 
процесу; 

• введення навчального матеріалу є психологічно багаторівневим 
(наявність логічної, візуальної, інтуїтивної, алгоритмічної лінії); 

• проектні технології забезпечують індивідуальне заглиблення 
учнів у реальні життєві враження; 

• зверненість до реального досвіду учнів, алгоритмізування їх 
самостійної праці наближає підручник до інтелектуального 
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самовчителя. 
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