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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ  

В ЧИННИХ ПІДРУЧНИКАХ З РОСІЙСЬКОЇ МОВИ 

ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

У статті розглядається одна з важливих проблем освітнього 

процесу – навчання російської мови як другої в школах з українською 

мовою навчання. Основна мета шкільної мовної освіти – формування 

комунікативної компетентності молодшого школяра. У цьому процесі 

підручник виступає важливим засобом формування наукових знань, 

викладених відповідно до мети навчання, визначеними програмою і 

вимогами дидактики. Реалізація поставлених у програмі завдань зумовили 

не лише нові підходи до відбору змісту, а й до його презентації в 

підручниках. У статті аналізуються способи презентації навчального 

матеріалу в чинних підручниках з російської мови для початкової школи 

(практичний, практичний з елементами теорії, презентація матеріалу у 

вигляді алгоритму, експліцитні відомості  про  мову і мовлення) та їх роль 

у формуванні комунікативної компетентності молодшого школяра. 

Ключові слова: молодші школярі, підручник, початкова школа, 

способи презентації, мовленнєва діяльність, комунікативна компетент-

ність, зміст навчання, мовна освіта, алгоритм, експліцитні відомості. 

 

The article is considered one of the important problems of the educational 

process – teaching Russian as second in schools with the Ukrainian language of 

instruction. The main aim of school language education is the formation of a 

communicative competence of a junior pupil. In this process, the textbook is an 

important means of shaping the scientific knowledge, set out in accordance with 

the purpose of study, defined by the program and the requirements of didactics. 

Realization of the tasks set in the program is determined not only by new 

approaches to the selection of content, but also to its presentation in textbooks. 

In the article is analyzed ways of presenting the educational material in the 

existing Russian textbooks for elementary school (practical, practical with the 

elements of the theory, presentation of the material in the form of an algorithm, 

explicit information about language and speech) and their role in forming the 

communicative competence of the junior pupil. 

The implementation of the basic tasks of primary learning of the Russian 

language is provided primarily by the content of the training, which we regard 
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as the system of competencies necessary to achieve the aim of learning. 

The content of teaching Russian in primary forms is the development of 

spoken and written language of schoolchildren; literacy training, elementary 

reading and writing; assimilation of literary pronunciation; the study of 

theoretical material on phonetics, vocabulary, the formation of a system of 

scientific concepts from language; the development of the ability to perceive and 

realize artistic works. 

An important aspect of the textbook is the stylistic affiliation of the texts. 

As a genre, the style itself of the text is determined accessibility for the 

perception of junior pupils and their readability. The text is the basic basis that, 

on the one hand, provides pupils with linguistic information, and, on the other 

hand, facilitates the formation of skills for all types of speech activity: listening, 

speaking, reading and writing. 

Keywords: pupil of primary school, textbook, elementary school, methods 

of presentation, speech activity, communicative competence, content of training, 

language education, algorithm, explicit information. 

 

Основна мета сучасної мовної освіти полягає у формування ключової 

комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у 

спроможності успішно послугуватися мовою у процесі життєдіяльності. У 

зв’язку з цим підвищено вимоги до тих результатів навчання, які 

виражаються в умінні на достатньому рівні здійснювати всі види 

мовленнєвої діяльності. 

Основні напрями вивчення означеного предмета та вимоги  

до підручників обґрунтовані в роботах І. Гудзик, М. Вашуленка, 

Н. Хорошковської, О. Прищепи. 

Мета статті – проаналізувати способи презентації навчального 

матеріалу в чинних підручниках з російської мови (для шкіл з українською 

мовою навчання), доцільність їх використання та вплив на формування 

ключових компетентностей молодшого школяра. 

Основним засобом формування комунікативних компетенцій з 

російської мови є підручник, головне завдання якого – реалізація чотирьох 

провідних функцій: інформаційної, розвивальної, виховної і мотиваційної. 

Адже робота з підручником є одним з найважливіших аспектів шкільного 

навчання. Однією з суттєвих ознак нових підручників є спосіб презентації 

в них навчального матеріалу, необхідного для засвоєння. Підручник 

повинен забезпечити науковість змісту матеріалу, точність, простоту й 

доступність його викладу, чіткість формулювання визначень, правил, 

точну й доступну мову тексту. 

Якісний підручник повинен презентувати не тільки систему знань 

(про навколишній світ, про способи діяльності, цінності тощо), але й види 

діяльності, спрямовані на їх засвоєння і застосування. Суттєве значення 

мають також вимоги до ілюстративного матеріалу. Сюди відносяться 
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науковість, інформативність, повнота відображення змісту, виховна 

спрямованість, реалістичність зображення, інтенсивність кольорової гами, 

динамізм малюнків і картинок, відповідність їх текстам. 

Підручник, окрім того, має бути спрямований на розвиток у 

молодших школярів уміння самостійно здобувати знання, працювати з 

навчальним матеріалом. Саме розвиток уміння самостійно вчитися є 

головною метою компетентнісного навчання. І саме шкільний підручник 

та способи презентації в них навчального матеріалу, співвідношення 

основного і додаткового матеріалу, інформаційна насиченість текстового 

матеріалу, стилістичні особливості мови підручника відіграють при цьому 

неабияку роль. 

Курс російської мови для шкіл з українською мовою навчання 

побудований на інтегрованому навчанні російської мови і читання й 

передбачає взаємопов’язану роботу над всіма видами мовленнєвої 

діяльності (широке використання текстів для аудіювання, читання, 

створення усних і письмових висловлювань, спостереження над мовними 

особливостями). 

Реалізація основних завдань початкового навчання російської мови 

забезпечується насамперед змістом навчання, який ми розглядаємо як 

систему компетенцій, необхідних для досягнення мети навчання. 

Змістом навчання російської мови у початкових класах є розвиток 

усного і писемного мовлення школярів; навчання грамоти, елементарному 

читанню і письму; засвоєння літературної вимови; вивчення теоретичного 

матеріалу з фонетики, лексики, формування системи наукових понять з 

мови; розвиток уміння сприймати й усвідомлювати художні твори. 

У відповідності з сучасними уявленнями про початкове навчання 

російської мови його необхідно будувати на компетентнісній основі, 

орієнтувати насамперед на розвиток уміння успішно здійснювати різні 

види мовленнєвої діяльності. У державному стандарті увага акцентується 

на тому, що основною змістовою лінією мовної освіти в початковій ланці 

загальноосвітньої школи є мовленнєва, яка передбачає формування і 

розвиток уміння слухати і розуміти, говорити, читати і писати. Повною 

мірою це торкається і початкового навчання російської мови в школах з 

українською мовою навчання. 

Головна мета навчання російської мови як другої – створити 

ґрунтовну і відносно завершену комунікативну основу, необхідну і 

достатню для спілкування учнів молодшого шкільного віку, для 

подальшого вивчення російської мови в наступних класах. У початковій 

ланці школи закладаються основи для досягнення кінцевої мети – розвиток 

комунікативних умінь та навичок. 

Компетентнісна спрямованість курсу визначає, на наш погляд, кілька 

способів презентації матеріалу, які характерні для нових підручників. 

Чітке уявлення про їх особливості необхідне учителеві для належної 
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організації роботи учнів на уроці. Ми аналізуємо навчальний матеріал 

чинних підручників з російської мови відповідно до способів презентації, 

визначених І. П. Ґудзик [2], які, на наш погляд, якнайповніше відповідають 

сучасним вимогам. 

Практичний спосіб презентації матеріалу характерний для 

початкового навчання мови, тому найширше він використовується у 

підручнику для першого року навчання. Головна мета у цей період 

навчання – розвиток мовленнєвих умінь на практичній основі. 

Реалізований цей спосіб через сюжетні і предметні малюнки і тексти до 

них, які подаються в кінці підручника. На цьому етапі навчання діти 

розглядають картинки, слухають текст, порівнюють картинку і текст, 

повторюють за вчителем текст або вчать його напам’ять, відповідають на 

запитання вчителя. Запитання вчитель ставить альтернативні, або такі, які 

вимагають однозначної відповіді, так як активний словник школярів ще є 

досить бідним. Завдання вчителя – сформувати в учнів уміння цілісно 

сприймати окремі предмети, їх назви, ситуації, які зображені на малюнку. 

Завдання школярів – знайти на малюнку те, про що говорить учитель чи 

розповідається у прослуханому тексті. 

Практичний з елементами теорії. Цей спосіб презентації матеріалу 

передбачає використання термінів, схем речень, складових і звукових 

схем, живих звуків тощо. Такий спосіб презентації сприяє розвитку у 

молодших школярів уміння розрізняти окремі слова в реченні, звуки в 

слові, наголос і реалізується через подані схеми речень, складові і звукові 

схеми, живі звуки. Такі матеріали представлені дещо ширше у підручниках 

для 2 і 3 класів. Вони допомагають школярам усвідомити сам факт 

членування зв’язного мовлення на окремі фрагменти, вчать їх розрізняти в 

мовленні окремі одиниці, правильно вимовляти їх, виокремлювати подібне 

і різне у словах української і російської мови. Як правило, у підручнику 

схеми речень, звукові чи складові схеми подані під картинкою. Завдання 

спільної роботи вчителя і учнів – скласти речення, поділити слова на 

склади чи звуки, визначити їх кількість. Але і на цьому етапі навчання не 

слід переобтяжувати школярів теоретичними узагальненнями. Школярам 

необхідно засвоїти лише окремі поняття, які вони вже опанували на уроках 

рідної мови: речення, слово, звук, склад, наголос. 

Основна мета використання таких завдань у підручниках – 

допомогти дітям усвідомити сам факт членування зв’язного мовлення на 

окремі фрагменти, навчити їх розрізняти в мовленні окремі одиниці, 

правильно вимовляти їх, бачити спільне і відмінне в словах української і 

російської мови. 

Експліцитні відомості про мову і мовлення. На початковому етапі 

навчання російської мови курс залишається переважно практичним, 

спрямованим на розвиток комунікативних умінь. Але в ньому значне місце 

займає матеріал, який включає відомості про мову і мовлення. Для його 
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презентації в підручнику використовуються різні способи. Деякі є 

традиційними: на початку фрагмента – заголовок, який називає певне 

мовне явище, а далі подається текст про це явище. Але у більшості 

випадків відомості про мову можна знайти при виконанні вправ. Особливо 

це торкається вивчення матеріалу, який є ідентичним, тобто повністю 

співпадає в українській і російській мовах. За такого способу презентації 

матеріалу використовуються порівняльні таблиці, які до помагають 

школярам краще побачити і засвоїти спільне і відмінне в обох мовах. 

Інколи відомості про мову і мовлення подаються у завданнях до вправ. 

Такий матеріал найчастіше є узагальненням того, що школярі вже знають з 

уроків рідної мови. Необхідно також відзначити, що у даному випадку 

відсутні традиційні правила для заучування. Мовний матеріал подається у 

підручнику не одним цілісним текстом, а розділений на окремі фрагменти і 

супроводжується практичними завданнями. На наш погляд, це відповідає 

віковим особливостям молодших школярів і практичній спрямованості 

формування комунікативних компетенцій. За такої послідовності в роботі 

школярі встигають зрозуміти навчальне завдання і виконати практичні дії з 

мовним матеріалом. 

Презентація матеріалу у вигляді алгоритму. Найкраще такий 

матеріал представлений у таблицях. Аналізуючи його, учні краще 

розуміють, запам’ятовують подані відомості, адже мають змогу не лише 

просто механічно репродукувати матеріал, а й послідовність операцій, які 

мають виконати, щоб зробити правильний висновок. Найповніше 

матеріали, які вміщують інформацію про мову і мовлення, презентовані в 

підручнику для 4 класу. Є в підручниках і такі способи презентації 

матеріалу, які викликають сумніви у їх доцільності у психологів. Це 

ситуація, коли основний матеріал подається в середині певного блоку. 

Наприклад, правило про написання м’якого знаку між двома 

приголосними виявилося в середині досить великого за обсягом тексту. 

Розглянемо означені способи презентації навчального матеріалу в 

чинних підручниках «Русский язык» для початкової школи. Матеріал 

підручника для 1 класу [5] у відповідності з програмою розподілений на  

70 уроків. Уроки об’єднані як тематично (знакомство; школа, класс; 

учебные вещи; книга; перемена; увлечения; друзья; Новый год; Рождество; 

времена года; Украина – многонациональная страна; народные символи 

Украины и России; животный и растительный мир родного края и др.), так 

і теми, які передбачають формування певних мовних і мовленнєвих умінь 

(составляем диалоги; предложения, виды предложений; работа с текстом; 

слова, близкие по значению; слова с противоположным значением; 

гласные и согласные звуки; деление слова на слоги и др.). Авторами 

підручника також передбачено формування на кожному уроці певних 

граматичних умінь (правильное употребление предлогов, которые 

различаются в русском и украинском языках; правильное употребление 
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отдельных глагольных форм – класть-положить, одеть-надеть и др.). Серія 

предметних і сюжетних малюнків сприяє розвитку логічного мислення 

(найди лишнее; найди рисунки, по которым можно составить текст; 

соотнеси рисунок и текст; расставь картинки по порядку; соответствует ли 

ситуации речевое поведение школьников?; покажи и скажи, куда идут дети 

и др). Передбачено також формування і розвиток творчих здібностей 

першокласників. А допомагають їм малюнки і завдання до них (составь 

предложение; перескажи отрывок; составь диалог; составь загадку и др). 

Практично на кожній сторінці підручника подані звукові, складові схеми, 

схеми речень різних типів, які сприяють формуванню граматичних, 

лексичних та синтаксичних умінь. 

Підручник для першого класу повністю відповідає вимогам до такого 

способу презентації матеріалу. 

Перші уроки підручника для 2 класу [6] – чисто практичний спосіб 

презентації матеріалу. Малюнки для кожного уроку об’єднані тематично і 

передбачають повторення вивченого у першому класі. З 8-го уроку 

починається навчання грамоти. Діти отримують перші теоретичні 

відомості про норми російської літературної вимови. Вивчаючи букву і 

звук О школярі дізнаються, що в ненаголошеній позиції вона вимовляється 

як звук [а]. Далі, вивчаючи звуки і букви, яких немає в українській мови 

або ж вони відрізняються, школярі знайомляться з теоретичними 

відомостями стосовно вимови означених звуків в українській і російській 

мовах. Також отримують відомості про дзвінкі і глухі приголосні, про 

правопис и вимову буквосполучень ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ, ЖИ, ШИ, ЦИ тощо. 

Також передбачено знайомство зі словами, які означають назву предмета, 

дію та ознаку, але без вживання терміну. На жаль, подаючи теоретичні 

відомості про склад слова, значення слова, зв’язок слів у реченні, слова, 

близькі за значенням, слова з протилежним значенням, автори не 

врахували, що даний матеріал в обох мовах є ідентичним і немає 

необхідності презентувати його як новий. 

У підручнику вже набагато менше звукових та складових схем, 

«живих звуків», схем речень, які допомагають формуванню граматичних 

умінь другокласників. Окрім того, подано декілька таблиць, які, на жаль, 

не орієнтують школярів на використання знань, отриманих на уроках 

рідної мови (Как оформить предложение; приемы, помогающие понять и 

запомнить текст и др.). 

У підручнику для 3 класу [7] ще використовується практичний 

спосіб презентації матеріалу, в основному через сюжетні малюнки, хоча 

завдання для них вже дещо складніші, ніж у попередніх класах. Як показав 

аналіз, найбільше уваги авторами приділено такому способу презентації, 

як практичний з елементами теорії, хоча він використовується лише в 

одному аспекті – порівняння правопису слів в українській і російській 

мовах. 
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Більшість інформації подається у вигляді алгоритму, що сприяє 

кращому її засвоєнню (алгоритм установления связи слов в предложении; 

как объединить предложения в текст; как выборочно пересказать текст; как 

следует обращаться с книгами; как высказать собственное мнение и др.). 

Стосовно ескпліцитних відомостей про мову і мовлення, то такий 

спосіб презентації матеріалу є в підручнику, але, на наш погляд, не в 

достатній кількості (развиваем технику чтения; сильная и слабая позиция 

гласних и согласных звуков; устойчивые сочетания слов). 

Як і в попередніх класах, у підручнику для 4 класу [8] частково 

використовується чисто практичний спосіб презентації матеріалу. В 

основному автори пропонують школярам картинки, репродукції картин і 

малюнки для виконання певних завдань, в тому числі і творчих (что ты 

можешь рассказать о столице нашей страны; рассмотри фотоиллюстрации. 

Какая из них может иллюстрировать стихотворение «Осенний клад»?; 

рассмотри пейзажи и предположи, какой из текстов они могут 

иллюстрировать?). Більше уваги приділяється такому способу презентації 

матеріалу, як практичний з елементами теорії (рассмотри рисунки и 

составь небольшой текст о правилах поведения в общественном 

транспорте; составь картинный план; рассмотри рисунки и подумай, 

правильно ли художник прочитал и проиллюстрировал стихотворение?; 

рассмотри иллюстрации, составь по ним предложения, содержащие слова с 

удвоенными согласными). Якщо у попередніх підручниках спосіб 

презентації матеріалу у вигляді алгоритму був презентований в основному 

через послідовність операцій, які мав виконати учень, то в даному 

підручнику майже весь матеріал, що вивчається, подається у вигляді 

таблиць (средства связи слов в предложении; типы текстов; интонация 

предложений с однородными членами) або ж через порівняння української 

і російської мов (написание Ъ и Ь перед Я Ю Е Ё И; написание слов с 

удвоенными согласными в корне слова). Однак, необхідно відзначити, що і 

в підручнику для 3-го класу, і в підручнику для 4-го класу недостатньо 

уваги приділено саме порівняльним таблицям. На наш погляд, авторами не 

враховується ступінь співпадіння матеріалу в рідній і російській мовах, не 

використовуються в достатній мірі ті знання, які учні отримують на уроках 

з української мови. Не акцентується увага і на тому, при вивченні якого 

матеріалу необхідно дотримуватися транспозиції (позитивного перенесення 

знань з рідної мови в російську, якщо вивчається ідентичний матеріал) і не 

попереджається інтерференція (негативне перенесення знань з рідної мови, 

якщо матеріал співпадає частково або відноситься до протилежної групи 

правил). Більше, ніж у попередніх підручниках приділено уваги такому 

способу презентації матеріалу, як експліцитні відомості про мову і 

мовлення. Практично весь граматико-орфографічний матеріал вивчається з 

використанням означеного способу. Це створює для учнів і учителя 

позитивні умови для усвідомлення матеріалу (строение диалогов; слова с 
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прямым и переносным значеним; перенос слова с сочетанием гласних и 

др.). Такий же спосіб презентації використовується і при вивченні тем 

(главные и второстепенные члены предложения; предложения с 

однородными членами; состав слова; однокоренные слова и др.). В обох 

мовах матеріал відноситься до ідентичної групи правил. Тож достатньо 

було авторам в таблицях це показати і більше уваги приділити виконанню 

вправ. 

Важливим аспектом підручника є стилістична приналежність текстів. 

Як жанр, так і сама стилістика тексту визначає доступність для сприйняття 

молодших школярів та їх читабельність. Стосовно підручників з російської 

мови, то необхідно відзначити, що в них дібрані доступні для дітей 

міркування, цікаві завдання для організації самостійної роботи у процесі 

читання. У них домінують науково-популярні розповіді про мовні явища. 

Ми вважаємо, що тексти для читання у підручниках є не лише взірцем 

художнього стилю, але й оптимальною лінгвістичною одиницею, яка 

дозволяє поєднати презентацію мовних знань з розвитком усіх видів 

мовленнєвої діяльності. Підручники для 3-го і 4-го класу вміщують тексти, 

які відносимо до різних жанрів: казки, оповідання, ділові статті, малі 

фольклорні жанри, вірші. Уміщені в підручниках невеличкі тексти 

сприяють розвитку мовленнєвих умінь молодших школярів, що є базою 

для формування комунікативних компетентностей. Але на уроках другої 

мови художні тексти мають багатофункціональне застосування. 

Насамперед вони, як уже було зазначено вище, слугують засобом 

формування і розвитку мовленнєвих умінь школярів. Також текстовий 

матеріал використовується для слухання-розуміння учнями. Але зрозуміти 

не тільки те, що лежить на поверхні, а й підтекст учням допоможе 

правильна організація роботи над ними. З іншого боку, на основі тексту 

відпрацьовуються навички правильного, свідомого, виразного і швидкого 

читання. Для кращого розуміння текстів необхідно застосовувати різні 

види читання: вибіркове, ланцюжком, читання в особах. Окрім того, тексти 

необхідно використовувати для розвитку умінь діалогічного і 

монологічного мовлення. Окремі завдання автори пропонують для 

списування окремих речень, абзаців, діалогів, різних описів. 

Отже, тест є тією базовою основою, що з одного боку, дає учням 

лінгвістичну інформацію, а з іншого – сприяє формуванню умінь з усіх 

видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письмо. 

Але це завдання можна реалізувати лише за умови спеціальної системи 

запитань і завдань до тесту. У підручниках вони використовуються не у 

повній мірі. 

Ми пропонуємо на уроках російської мови при аналізі текстів для 

кращого і глибшого їх засвоєння такі прийоми роботи: читання, поділ 

тексту на частини; читання, складання запитань до прочитаного абзацу 

(тексту); читання, складання словесного плану або плану у вигляді 
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малюнків; читання за складеним планом; читання зі скороченням тексту, 

підготовка до стислого переказу; читання учнем нового тексту, заздалегідь 

підготовленого вдома; читання тексту і його переказ; читання ланцюжком 

по одному реченню; читання ланцюжком по абзацу; читання напівголосно; 

читання, співвідношення малюнку тексту; читання відповідей на 

запитання; знаходження в тексті уривка, який допоможе відповісти на 

поставлене питання; читання найяскравішого місця в оповіданні або вірші; 

читання уривка, до якого можна дібрати прислів’я; знаходження речення, 

за допомогою якого можна виправити допущену помилку; знаходження 

речення або уривка, що відображає головну думку оповідання; читання і 

з’ясування, що правдиво, а що вигадано (для казки); читання, знаходження 

речень, які стали приказками (для байки); читання, складання сценарію до 

діафільму (коротко, детально); читання, добірка звукового оформлення 

«фільму»; бесіда з супроводом вибіркового читання  тексту; знаходження в 

тексті 3 (5, 7 ...) висновків; висловлення своїх безпосередніх суджень про 

прослухане після читання вчителем або учнем; читання, розповідь про те, 

чим сподобався твір, що запам’яталося; встановлення шляхом читання 

причиново-наслідкових зв’язків; читання і малювання (ілюстрування) 

обкладинки до прочитаного твору; читання і порівняння малюнків і їх 

порядку у ланцюжку подій твору; читання тексту в особах; читання в 

особах діалогу, виключаючи слова автора; читання, переказ прочитаного за 

допомогою жестів, міміки, пози; «Жива картинка» (один учень читає, 

інший мімікою обличчя реагує на почуте); знаходження речення (уривка), 

яке міг би прочитати певний персонаж; знаходження і читання речення зі 

знаком оклику, знаком питання, трьома крапками тощо; знаходження 

уривка, який потрібно прочитати з різним емоційним забарвленням 

(презирливо, суворо, з благанням, досадою, обуренням, насмішкою, 

радісно весело, сумно тощо); конкурсне читання віршів (журі обирається з 

переможців на попередньому конкурсі); знаходження і читання образних 

слів і виразів; знаходження і читання слів з необхідним логічним 

наголосом; знаходження і читання слів, речень, які читаються голосно, 

тихо, швидко, повільно; читання вірша, розподіл пауз; читання вірша 

ланцюжком, закінчуючи кожен раз на паузах; виразне читання уривка 

оповідання (вірша) за власним вибором; читання уривка тексту з 

поширенням речень в ньому; читання тексту і складання прислів’я з 

поданих слів; читання, визначення незрозумілих слів; знаходження і 

читання слів і виразів, за допомогою яких можна намалювати усний 

портрет; знаходження і читання в тексті слів, близьких за значенням з 

поданими (слова записані на дошці); читання слів, до яких подані виноски; 

знаходження і читання слів і виразів, які можна використовувати при 

написанні твору; читання з виписуванням слів для практичного словника; 

читання і заповнення таблиці словами з тексту; читання і переказ від імені 

одного з персонажів твору; читання, придумування продовження 
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розповіді; читання твору (оповідання чи казки) зі зміною послідовності 

подій; читання й проведення «слідчого експерименту», наприклад, хто міг 

сказати такі слова?; читання, створення власного тексту на основі 

художнього твору (текст за аналогією). 

Стаття не вичерпує всіх аспектів такої важливої проблеми сучасних 

підручників, як презентація навчального матеріалу. Заслуговує на увагу і 

методичний апарат підручників, який також потребує ретельного аналізу і 

удосконалення. 
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