Як працювати з інструктивнометодичними матеріалами для проведення
експертизи електронних версій проектів
підручників для учнів 8 класу
загальноосвітніх навчальних закладів
Т.М. ЗАСЄКІНА,
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З НАУКОВОЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ІНСТИТУТУ
ПЕДАГОГІКИ
НАПН УКРАЇНИ

1.Відповідність проекту підручника навчальній
програмі
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_pro
grams/1349869088/;

Критерії експертизи:

 повнота і вичерпна реалізація в підручнику

предметного змісту, визначеного навчальною
програмою;
 відповідність обсягу підручника кількості
навчальних годин, відведених на вивчення
предмета;
 логічна послідовність і систематизованість викладу
основних змістових питань, дотримання принципів
доступності, наочності та ін.
Невідповідність змісту проекту підручника
навчальній програмі може бути підставою
для відхилення підручника.

Що таке навчальна програма
 програма містить назву









предмета,
пояснювальну записку,
найменування і зміст
навчальних тем,
очікуваний результат
засвоєння навчального
матеріалу,
розподіл навчального часу
на вивчення навчальних
тем,
перелік демонстрацій, тем
навчальних проектів,
обов’язкових видів роботи
(лабораторних,
практичних, аудіювання
тощо), а також критерії
оцінювання навчальних
досягнень

2. Відповідність проекту підручника цілям і
завданням освіти (сучасній освітній парадигмі)

Критерії експертизи:
 реалізація ідей особистісно орієнтованого
підходу в проекті підручника
 компетентнісна орієнтованість змісту
підручника
 реалізація діяльнісного підходу в проекті
підручника

3.Аналіз структурних компонентів проекту
підручника
 Критерії експертизи:

3.1.Відповідність тексту та ілюстрацій підручника
основним психолого-педагогічним вимогам
3.2. Повнота реалізації можливостей методичного апарату
в забезпеченні організації навчально-пізнавальної
діяльності учнів
3.3. Доцільність і ефективність апарату орієнтування в
підручнику
3.4. Забезпечення виховної, розвивальної та
здоров’язбережувальної функцій
3.5. Відповідність гендерному підходу в освіті

3.1.Відповідність тексту та ілюстрацій підручника
основним психолого-педагогічним вимогам

 побудова й структура текстів;
 стиль текстів ;
 співвідношення й взаємозв’язок основного,







додаткового й пояснювального текстів;
мова текстів;
доступність викладу;
науковість змісту;
наявність елементів змісту й вимог, що призводять до
перевантаження учнів;
дидактична доцільність використання ілюстративного
матеріалу

3.2.Повнота реалізації можливостей методичного апарату в
забезпеченні організації навчально-пізнавальної діяльності
учнів
 ефективність апарату засвоєння знань (наявність різних типів навчальних








завдань і вправ – пропедевтичні, ввідні, пробні, тренувальні, творчі;питома
вага серед них творчих, розвивальних;розташування їх у підручнику з
урахуванням основних етапів процесу навчання – сприймання навчального
матеріалу, усвідомлення й осмислення його (розуміння, закріплення,
застосування на практиці);
доцільність використання пам’яток, алгоритмів, зразків виконання
завдань тощо;
наявність засобів мотивації, стимулювання пізнавального інтересу,
розвитку інтелектуальної, зокрема творчої, діяльності учнів, оволодіння
учнями прийомами розумової діяльності (індукція, дедукція, аналіз,
синтез, порівняння, узагальнення тощо),
наявність засобів організації різних видів діяльності і комунікації між
учасниками освітнього процесу, завдань для організації групової,
навчально-дослідної та проектної діяльності учнів;
наявність засобів диференціації, індивідуалізації та персоналізації
навчальної діяльності учнів відповідно до їхніх пізнавальних
можливостей.

3.3. Доцільність і ефективність апарату
орієнтування в підручнику

 наявність компонентів апарату орієнтування – змісту,

вступного звернення до читача; словника, покажчика,
шмуцтитулів, довідників тощо;
 раціональність рубрикацій,
 доцільність використання сигналівсимволів;однотипність їх і наступність у використанні
елементів апарату орієнтування
 інструментальність вступного звернення до читача,
доцільність його;

3.4. Забезпечення виховної, розвивальної та
здоров’язбережувальної функцій
 зміст підручника сприяє формуванню патріотизму, любові і поваги до

Батьківщини, свого народу, його мови, державних, національних, родинних
цінностей, толерантному ставленню кожної людини, незалежно від її статі,
етнічної, релігійної, культурної приналежності чи інших ознак, навчає
міжнаціонального і міжконфесійного діалогу; виховує особистість, готову до
ефективної міжкультурної взаємодії в нових історичних реаліях, чутливу до
людської інакшості та нетерпиму до проявів расизму, ксенофобії й нетерпимості
до людських відмінностей. Експерт має проаналізувати в підручниках наявність
елементів полікультурного виховання, як одного з пріоритетних напрямів у
підготовці особистості в умовах європейської інтеграції.
 зміст підручника виховує характер, сприяє розвитку особистості, створенню умов
для самовизначення і соціалізації учня на основі соціокультурних, духовноморальних цінностей і прийнятих у суспільстві правил і норм поведінки в
інтересах людини, родини, суспільства і держави;
 навчає раціонального природокористування, дотримання безпечних норм
життєдіяльності.

Як працювати над рецензією

• Висновки мають бути об’єктивними та не протирічити
положенням констатувальної частини рецензії;
• Не можна наводити твердження, які взаємно виключають
одне одного;
• Рецензію можна зробити більш компактною за рахунок
вилучення несуттєвих описів, які не висвітлюють науковометодичний рівень проекту рукопису;
• Рецензія має відображати не власне бачення експертом
підручника нового покоління, а відповідність рецензованого
проекту основним вимогам;
• Експерт може познайомитися з досвідом рецензування
проектів підручників для 7 класу за посиланням
https://onedrive.live.com/?id=70597C3ED054E6E7%211839&cid
=70597C3ED054E6E7.

