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Підручник з фізики є складною й цілісною багатофункціональною системою, 

тому треба враховувати, що конкретний зміст підручника, безпосередньо пов’язаний з 

його дидактичними функціями, визначає його структуру. Оскільки дидактичні функції 

підручника відіграють при конструюванні оптимальної його моделі системотворчу 

роль, то інноваційні зміни функціонального навантаження породжують потребу в 

удосконалюванні його структури. Підвищення освітньої, розвивальної ролі, 

підручника, реалізоване в його структурі, здатне стимулювати активну пізнавальну 

діяльність учнів, сформувати навички роботи з навчальною книгою, бажання й уміння 

самостійно здобувати, застосовувати й збільшувати знання. Власні дослідження у 

цьому напрямку [4] переконують, що кращі сучасні навчальні видання з фізики 

органічно поєднують у собі відмінні риси традиційного підручника (систематична 

реалізація інформаційних і трансформаційної, або освітніх і пізнавально-

перетворювальної функцій), робочої книги, зошита (питання й вправи, проблемно-

дослідницькі розвивальні завдання тощо), збірника (хрестоматії) навчальних матеріалів 

(праці фізиків, тексти творів, документи тощо), довідника (покажчики, хронологічні 

таблиці, словники тощо). Таким чином, ми зараз маємо справу з новим типом 

навчальної книги, набагато більш складніше влаштованої під впливом системи 

методологічних підходів (компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, 

культурологічного, аксіологічного та інших) до розробки сучасної моделі навчання 

фізики [1]. 

Тому вдосконалення процесу підготовки й конструювання підручника вимагає 

всебічного й глибокого вивчення структури шкільного підручника, що допоможе не 

тільки авторам у їхньому ефективному створенні й модернізації, але й вчителям у тому, 

щоб більш успішно реалізувати закладений в підручниках зміст фізичної освіти, 

підвищити якість навчання. 

До структури підручника як до предмета наукового дослідження вперше підійшов 

Е. Перовський [3]. Аналізуючи внутрішню форму змісту підручника, він визначив сім 

вхідних елементів його структури, у якій чітка залежність простежується лише між 



параграфом – розділом – підручником, а взаємозв’язок інших компонентів 

охарактеризована самим хаотичним чином. Структурою шкільного підручника 

займався відомий німецький дослідник Герхард Маендорф. Основною загальною 

причиною невдачі структурного аналізу Г. Маендорфа був відрив форми від змісту 

підручника, порушення їхньої діалектичної єдності [6]. Запропонована М.Шабаліним 

модель підручника на пізнавальному рівні містить три структури [5, с. 12]: структура 

першого порядку – зовнішня форма (структура) підручника, “книжкова конструкція”, 

“архітектоніка підручника як книги”; структура другого порядку – склад підручника. 

Через одиниці складу здійснюється методична організація змісту (вправи, правила 

тощо); структура третього порядку – внутрішня форма підручника, глибинна структура, 

суперструктура. 

У рамках загальної теорії підручника Д. Зуєв дав визначення структурного 

компонента шкільного підручника як “реально існуюча й обов’язково наявна в 

конкретному підручнику структурна одиниця, оптимальна сукупність яких і створює 

цілісність загальної моделі сучасного підручника” [2, с. 94]. Він визначив ознаки 

структурного компонента та запропонував структурну схему загальної моделі 

підручника: текст (основний, допоміжний, пояснювальний); позатекстові компоненти 

(ілюстративний матеріал (ІМ), апарат організації (АО), апарат організації засвоєння 

(АОЗ). 

Узагальнюючи вище сказане, у структурі інноваційної моделі підручника з 

фізики ми виділяємо два блоки: навчальний текст і методичний апарат, кожний з яких 

має кілька структурних елементів (рис. 1).   

Запропонована структура сучасного підручника з фізики сприятиме: розвитку теорії 

шкільного підручника; удосконаленню чинних підручників фізики з метою створення в них 

цілісної методичної системи (методичний апарат; оптимальний обсяг текстуального 

матеріалу; кількість ілюстрацій, рисунків, таблиць, діаграм, схем; запитання і завдання для 

учнів); розвантаження підручників від зайвого матеріалу; знаходження оптимального і 

доступного для учнів стилю викладу фізичного матеріалу; визначенню специфіки роботи з 

текстом і методичним апаратом підручників (форми, методи і прийоми). Це дозволить 

науково обґрунтувати ефективні прийоми використання підручників на уроці і в домашніх 

умовах, розробити методичні вимоги до створення нових підручників і посібників у 

контексті інноваційних перетворень у системі фізичної освіти. 
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1. Історичні документи. 

2. Хрестоматійні матеріали. 

3. Біографічні та наукознавчі відомості. 

4. Статистичні відомості, у тому числі у 

формі таблиць. 

5. Відомості, що деталізують ознаки явищ та 

понять. 

6. Довідкові матеріали додаткового 

характеру, що виходять за рамки програми. 

1. Основні терміни та мова фізики. 

2. Ключові поняття та їх означення. 

3. Основні факти (явища, об’єкти, процеси, 

досліди). 

4. Характеристики основних законів, 

закономірностей та їх наслідків. 

5. Характеристики основних теорій. 

6. Характеристики розвитку основних ідей та 

перспективних напрямків фізичного 

пізнання. 

7. Матеріали, що є основою формування 

емоційно-ціннісного та культурологічного 

ставлення до світу. 

8. Світоглядні та методологічні узагальнення 

та оцінки. 

9. Висновки та резюме. 

1. Вступ до підручника, його розділів, 

підрозділів. 

2. Примітки та пояснення. 

3. Словники. 

4. Алфавітні покажчики. 

5. Пояснення до схем, діграм, графіків. 

6. Зведені таблиці формул, систем одиниць, 

коефіцієнтів, елементів. 

7. Покажчики символічних скорочень. 

8. Покажчики символічних позначень. 

1. Основні ілюстрації (самостійно 

розкривають зміст навчального 

матеріалу). 

2. Рівнозначні ілюстрації (мають 

науково-пізнавальний характер). 

3. Обслуговуючі ілюстрації 

(доповнюють, конкретизують, 

розкривають, емоційно послюють зміст 

тексту та інших позатекстових 

компонентів). 1. Питання та завдання, що виконують 

функції закріплення знань, сприяють 

оволодінню методами логічного 

мислення та досвідом творчої діяльності, 

потребують застосування отриманих 

знань. 

2. Вправи. 

3. Лабораторні роботи. 

4. Пам’ятки (інструктивні матеріали). 

5. Таблиці. 

6. Підписи до ілюстративного матеріалу. 

1. Зміст. 

2. Заголовки. 

3. Вступ. 

4. Графічні символи. 

5. Сигнали-символи. 

6. Покажчики на 

полях. 

7. Покажчики. 

8. Посилання. 

Рис. 1. Структура підручника з фізики 
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