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Додаток до листа ДНУ «ІМЗО» 

від 21.06.2022 № 22.1/10-790 

 

Методичні рекомендації щодо розроблення навчальних посібників 

для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, 

які заплановано видавати за кошти державного бюджету у 2023, 2024 роках 
 

Важливим напрямом реформування шкільної освіти в Україні визнано 

модернізацію її змісту на всіх рівнях його формування: від загального 

теоретичного уявлення про обов’язкові результати навчання здобувачів освіти у 

Державному стандарті початкової освіти до репрезентації навчального 

матеріалу в підручниках і навчальних  посібниках відповідно до очікуваних 

результатів навчання за змістовими лініями навчального предмета / 

інтегрованого курсу, що визначені в освітніх програмах. 

Модернізовані навчальні видання мають відповідати сучасній освітній 

парадигмі, враховувати запити педагогічної та батьківської спільнот щодо 

відповідності навчальної літератури віковим особливостям молодших 

школярів, її спрямованості на реалізацію компетентнісно орієнтованого 

навчання, впровадження діяльнісного підходу й посилення практичного 

складника  в освітньому процесі. Інноваційність навчальної книжки має бути 

суголосною із  сучасними науковими розробками в галузі загальної середньої 

освіти. 

Відповідно до п. 7 Рекомендацій комітетських слухань на тему «Якість 

підручників та навчальних посібників для «Нової української школи» 

(затверджені Рішенням Комітету Верховної Ради України з питань освіти, 

науки та інновацій, протокол № 72 від 23 червня 2021 року) планується з 2023 

року для 1 класу, а з 2024 року щорічне видання за бюджетні кошти навчальних 

посібників у кількох частинах для учнів 1 та 2 класів закладів загальної 

середньої освіти та педагогічних працівників замість підручників з української 

мови та читання і математики.  

Методичні рекомендації розроблено для розкриття концептуальних 

підходів до підготовки таких навчальних посібників. 
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Відповідно до чинного стандарту «Інформація та документація. Видання. 

Основні види. Терміни та визначення понять» (ДСТУ 3017:2015) навчальний 

посібник  є навчальним виданням, що доповнює або частково (повністю) 

замінює підручник і має відповідний офіційно наданий гриф. У контексті цього 

документа використовуємо таку інтерпретацію поняття: навчальний посібник 

– навчальне видання, що повністю замінює підручник, у повному обсязі 

репрезентує у логіці пізнавальної діяльності систематизований виклад 

навчального предмета / інтегрованого курсу відповідно до навчальної 

програми та інтегрує функції підручника і робочого зошита. 

У 2023 році заплановано видання за кошти державного бюджету 

навчального посібника «Українська мова та читання» (до 6 частин) для 1 класу 

закладів загальної середньої освіти та навчального посібника «Математика» (до 

3 частин) для 1 класу закладів загальної середньої освіти. 

Відповідно до положення про те, що навчальний посібник покликаний 

інтегрувати функції підручника,  окреслимо першу групу вимог до цього 

навчального видання: 

 має реалізувати провідні функції навчальної книги – інформаційну, 

розвивальну, виховну, мотиваційну, а саме: 

-  у його змісті варто репрезентувати предметні знання (відповідно до 

загальноприйнятої класифікації – про навколишній світ, про способи 

пізнавальної і практичної діяльності, про цінності) та засоби для формування 

предметних (спеціальних) умінь, навичок, компетентностей; 

- навчальний посібник має містити засоби розвивального впливу на 

особистість молодшого школяра – на розвиток пізнавальних процесів; на 

формування загальнонавчальних і наскрізних умінь та навичок і ключових 

компетентностей, зокрема уміння вчитися («навчання впродовж життя»), 

основою якого є вміння працювати з підручником та іншими джерелами 

інформації; на розвиток творчих здібностей; 

- важливо повноцінно репрезентувати в книзі четвертий елемент змісту 

освіти – емоційно-ціннісне ставлення, зокрема дидактично обґрунтовано 
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зафіксувати систему цінностей – як загальнолюдських, так і національних: 

представити знання про цінності (у формі ціннісно орієнтованих текстів), 

навчальні завдання і запитання на оцінювання явищ, подій, вчинків, на аналіз 

афективної сфери (автора твору, дійових осіб, власні почуття і переживання); 

забезпечити емоціогенність навчального матеріалу;      

- змістом і дидактичною організацією навчального матеріалу посібника 

сприяти формуванню в учнів інтелектуальних почуттів, позитивних мотивів 

навчання, пізнавальних потреб та інтересів;    

 має будуватися з урахуванням основних етапів процесу навчання – 

засвоєння навчального матеріалу і його застосування на практиці: з одного 

боку, моделювати засобами посібника раціональну організацію навчальної 

діяльності школярів (процес оволодіння знаннями, вміннями, навичками, 

компетентностями), а з іншого – забезпечувати формування в учнів початкової 

школи засобами книги методів і прийомів учіння (вміння вчитися). 

Оскільки сучасний навчальний посібник планується як новий вид 

навчального видання, яке має реалізувати не лише функції підручника,  а й 

робочого зошита окреслимо цей аспект вимог до зазначеного навчального 

видання з урахуванням його особливостей.  

Основне призначення робочого зошита (зошита з друкованою основою) – 

закріплення вивченого, формування в молодших школярів здатності 

застосовувати набуті знання на практиці, тобто відповідних умінь і навичок, що 

реалізується шляхом виконання учнями навчальних завдань і вправ (елементів 

апарату організації засвоєння – важливого структурного компонента навчальної 

книги). Відтак навчальний посібник як робочий зошит має містити (друга група 

вимог) завдання:  

- на актуалізацію опорних знань (підготовчі вправи);  

- на засвоєння навчального матеріалу (ввідні – мотиваційні, проблемні 

тощо);  

- на формування складних умінь, розвиток творчих здібностей;  

- на рефлексію навчальної діяльності (самоаналіз, самоконтроль, 
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самокорекція, самооцінка);  

- узагальнювальні блоки запитань з метою систематизації вивченого.  

Інтегруючи зазначені підходи, сформулюємо загальні вимоги до 

навчального посібника. Він має:  

 відповідати навчальній (освітній) програмі із зазначеного навчального 

предмета чи інтегрованого курсу;  

 розроблятися з урахуванням таких принципів:  

- дитиноцентрованості; 

- національної спрямованості; 

- мотиваційного забезпечення;  

- формування предметних і ключових компетентностей; 

- розвивальної спрямованості; 

 будуватися на українознавчій основі, що передбачає поєднання 

загальнолюдських і національних цінностей, які розглядаються як дві сторони 

загальнолюдського процесу;  

 урізноманітнювати діяльність учнів над навчальним матеріалом, 

передбачати роботу в парах і групах. 

У площині психологічної складової навчального процесу, структурних 

компонентів учіння  навчальний посібник має широкі дидактичні можливості.  

Реалізація функцій обох форматів  сприяє організації різноманітної роботи, 

використанню різних типів завдань, як для навчання, так і для перевірки,   

самооцінювання, для роботи на уроці, з вчителем, з батьками і для самостійної 

роботи учнів. 

Розширюється зміст підручника за рахунок урізноманітнення навчального 

матеріалу відкриває додаткові можливості внесення різних типів завдань для 

групової, індивідуальної, фронтальної роботи, роботи в парах як на уроках (у 1-

2 класах), так і в позаурочний час (лише у 2 класі), використання 

метапредметних завдань. Система завдань у навчальному посібнику має 

сприяти формуванню різних видів учіннєвої діяльності, особливо колективної 

та самостійної роботи, що сприяє  формуванню універсальних учбових дій. 
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Також мають бути забезпечені можливості для індивідуалізації та диференціації 

навчання,  вибудови індивідуальної освітньої траєкторії. 

Під час розроблення навчального посібника радимо враховувати потребу 

глибокої психологізації педагогічної практики у напрямку збереження 

стабільного, безпечного освітнього простору,  збереження психічного здоров’я 

учасників освітнього процесу.  

Освіта має світоглядне значення для формування життєвих  смислів та 

цінностей, життєстійкості, української ідентичності, становлення особистості 

як суб’єкта  успішної цілеспрямованої діяльності протягом усього життя 

людини. З огляду на це окреслимо  коло питань психологічної складової  

навчальної книги, які мають потенціал підвищення ефективності навчання  

завдяки використанню саме такого формату, як навчальний посібник, що 

реалізує функції підручника і робочого зошита: 

1) Мотиваційний блок. Розширення педагогічних можливостей 

організації роботи, що сприяє формуванню мотивації  до навчання, спонукає до  

поповнення учнем своїх знань, розвитку інтересу.  

2) Дії, універсальні учбові дії, рішення практико-орієнтувальних завдань, 

можливості практичного опанування знань, використання в практичній роботі.      

3) Можливості використання форм педагогічної взаємодії, комунікації  

побудованої на основі діалогу, специфічної організації спільної учіннєвої 

діяльності з учнями. Можливості компенсації комунікативного вакууму 

(притаманного дистанційному навчанню) з допомогою посилення в освітньому 

просторі ефекту спільного навчання, спільно-розподіленої діяльності, що  

спонукає учасників до організації способів спільної роботи, командної 

взаємодії; формування компетентностей залучатись до нових форм діяльності, 

активно й конструктивно взаємодіяти з іншими учасниками.   

3) Індивідуалізація,  диференціація навчання. 

Навчальний посібник має стати тим ресурсом, який комплексно 

забезпечуватиме формування важливого для молодших школярів уміння – 

уміння вчитися, яке є підґрунтям основної компетентності сучасної освіти – 
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навчання впродовж життя. З огляду на зазначене система навчальних завдань у 

посібнику має сприяти розвитку необхідних учіннєвих навичок і умінь,  

умотивованому, усвідомленому присвоєнню учбової діяльності, довільному 

оволодінню її структурою, що реалізуватиме посилення практичного складника  

в освітньому процесі, впровадження діяльнісного підходу у навчання.   

Спрямованість навчальних посібників на практичне використання знань, 

врахування вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку сприятиме їх 

психологічному розвитку, розвитку психічних процесів (уваги, пам’яті тощо).  

Якість навчального посібника для 1-2 класів значною мірою 

зумовлюється поліграфічним оформленням книги та її ілюстративним 

матеріалом. Дизайн та поліграфічне виконання підручників для 1-2 класів має 

відповідати ДСанПіН 5.5.6-138-2007 «Державні санітарні норми і правила. 

Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей», що затверджені наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 18.01.2007 № 13. Привертаємо 

увагу авторських колективів та видавців на обов’язковість дотримання вимог 

щодо форматів, шрифтів (гарнітура, кегль, накреслення), способів друку і 

поліграфічних матеріалів (папір, палітурні матеріали) та деякі інші.  

Поліграфічне оформлення книги, її ілюстративний матеріал мають 

відповідати віковим особливостям сприйняття навколишньої дійсності 

першокласниками та мати здоров’язбережувальний характер. Оскільки через 

сприйняття ілюстративного матеріалу та текстів у молодших школярів 

формуватимуться певні стереотипи дійсності, буття (реальності чи відірваності 

від життя), навчальний посібник вимагає збалансованості змісту і форми, 

підтриманої відповідною візуалізацією.  

Привабливий зовнішній вигляд навчального видання не повинен 

суперечити вимогам нормативної документації щодо оформлення текстової 

частини та поєднання візуальної і вербальної інформації на книжковому 

розвороті у зручній для сприйняття та запам’ятовування формі. Шрифт як 

основний елемент друкованого видання, який має змістове навантаження, 

насамперед повинен полегшувати сприйняття тексту. 
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Структура основного тексту має бути логічною, з витриманими 

пропорціями одноступеневих рубрик. Це дозволить структурувати його також 

візуально, із застосуванням єдиного стереотипного зразка. 

Основні та додаткові тексти повинні чітко розрізнятися – і змістовно, і 

візуально (зокрема, за шрифтовим рішенням). 

Ілюстративний матеріал навчального посібника має бути рівноправним 

компонентом його структури, виступати наочною опорою мислення, 

покликаною забезпечувати успішне засвоєння навчального матеріалу, та мати 

дидактично обґрунтований зв’язок з іншими структурними компонентами 

навчальної книги (навчальним текстом, апаратом організації засвоєння, 

апаратом орієнтування). У структурі начального посібника він може бути 

представлений такими основними видами: ілюстрації (малюнки, репродукції 

картин, фотографії, таблиці, схеми, карти), умовні позначення, елементи 

оформлення та рубрикації, виділення головного за допомогою кольору фону, 

обрамлення чи кольорового тексту, сигнали-символи, інші зображення 

(наприклад, персонаж, що супроводжує учня). Також популярними стають 

сучасні графічні елементи, що можуть розширювати можливості навчальної 

книги (наприклад QR код – графічний піксельний код, за яким можна отримати 

доступ до додаткової інформації в мережі internet). У навчальному посібнику 

доцільно використовувати такі зображення, які діти можуть розфарбовувати, чи 

домальовувати у залежності від поставлених завдань (наприклад, розфарбувати 

в природний колір об’єкти; зобразити об’єкт на основі прочитаного у 

відведеному місці, намалювати стрілочку до правильної відповіді тощо).  

Ілюстративний матеріал має бути сучасний, тематично різнобічний, 

змістовний, виконаний на високому художньому рівні. Важливо досягти 

реалістичного зображення, не допускаючи змішування стилів, жанрів, художніх 

підходів. Зображувані на ілюстраціях предмети мають включати в себе всі 

необхідні для їх належної ідентифікації деталі (що, зокрема, надійно забезпечує 

контурний рисунок). Візуальний ряд має забезпечувати максимальну зручність 

читання й користування, відповідати вимогам педагогічного процесу. 
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Необхідно забезпечувати повну відповідність тексту та ілюстрації щодо 

значущості, послідовності, пропорцій у розмірах словесно та візуально 

представлених елементів. 

Для посилення ефекту запам’ятовування рекомендується супроводжувати 

ілюстрації підрисунковими підписами, які мають бути уніфікованими щодо 

характеру формулювання, розташування та способу візуального подання. 

Необхідно ретельно визначати кількість та характер умовних позначень, 

що використовуватимуться у підручнику: вони повинні добре розрізнятися 

візуально, а також чітко узгоджуватися зі змістом позначених ними завдань. 

Продумуючи загальний візуальний образ навчального посібника, слід 

уникати полістилізму та еклектики, ощадливо використовувати знаки 

візуальної комунікації.  

Рекомендується максимально обмежити кількість декоративних 

елементів, що перевантажують шпальту, та не допускати пістрявості, що 

розсіює увагу учня.  

Ілюстративний матеріал для конкретного підручника має бути створений 

спеціально і подаватися в оригінальній формі; передрук із попередньо 

віддрукованого поліграфічним методом візуального матеріалу категорично не 

рекомендується і з міркувань можливих порушень авторського права, і через 

неможливість подальшого якісного відтворення.  

Чинна нормативна база, що регламентує оформлення дитячих книжкових 

та навчальних видань, покликана створити максимально комфортні умови для 

читання та запам’ятовування інформації. Загалом, ілюстративний матеріал має 

максимально полегшувати сприймання і розуміння змісту книги, мотивувати до 

навчальної діяльності, виховувати естетичний смак тощо. 

Врахування авторами підручників, видавцями цих рекомендацій 

сприятиме реалізації одного із пріоритетних завдань реформи загальної 

середньої освіти, що стосується створення сучасного навчального посібника 

для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти. 

 


