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• Підручник авторського колективу: О. М. Топузов, О. Ф. Надтока, 
Л. А. Покась - нового покоління.

• Сучасний український підручник.
• Зміст підручника спрямований на формування ключових 

компетентностей та базових навичок.
• Спроможний допомогти учителю у вирішенні навчальних 

проблем.



Авторська модель змісту
підручника з географії:

 довідкові та статистичні таблиці;
 рекомендована література;
 рубрики;
 ілюстративний матеріал;
 відповіді на завдання для поточного контролю

знань .



Зміст підручника враховує швидкоплинність часу;

передбачає інноваційність у навчанні;

вікові особливості восьмикласників;

самостійне здобуття географічних знань; формування

практичних умінь та навичок;

задовольняє індивідуальні потреби учнів у розширенні та

поглибленні географічних знань;

враховує існуючі міжпредметні зв’язки з базовими шкільними

предметами.



Пошук онлайн
Географія на щодень
Щоденник дослідника
Знаю, розумію, вмію 
пояснити
ГЕОгалактика
Картографічний навігатор
Україна і світ
та інші 

Основні рубрики
підручника: 



Можливості позатекстового
компоненту  підручника

Позатекстовий компонент побудований на діяльнісному та 
компетентнісному підході. Наприклад, рубрика «Україна і світ» 
має за мету формувати в учнів 8 класу громадянську і соціальну 
компетентність, культурну компетентність. «Географія на щодень» 
і «Чи знаєте ви, що…» - направлені на мотивацію до пізнання 
природи та населення України, навчання впродовж життя. «Пошук 
онлайн» - для формування інформаційно-комунікативної 
компетентності восьмикласників та компетентності у галузі 
природничих наук, техніки і технологій



Отже, шкільний підручник авторського колективу: О. М. Топузов,

О. Ф. Надтока, Л. А. Покась за структурою виглядає як

самостійна система навчання.

Названі можливості не обмежуються і творчий учитель знайде

різні прийоми застосування підручника і в урочний, і в

позаурочний час. Шкільний підручник є опорою для учителя.

А для учня залишається основним засобом навчання.



Підручник «Україна у світі: природа, населення» (О.Топузов,

О.Надтока, Л.Покась) - це той підручник, який дозволить

через зміст визначити готовність восьмикласника до

активного життя у суспільстві, а учителю реалізувати

формування ключових компетентностей учнів.
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